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روزنامک- شماره 29 ) شهریور1395( 

میدیا کراسی ومرگ ژورنالیسم اصیل و ... 
 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 
یکیـ  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 سوسیالیستی ـ 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

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  بود، در حالی که تبسُّ
برلب 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 انجمن ـ 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  توپولف های روسیه در پایگاه هوایی همدان
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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 
Tu- استراتژیک روسیهـ  بمب افکن های

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:

یک نمونه  بارز   از »میدیا کراسی« که در کمپین جاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشاهده  شد .  رسانه های بزرگ آمریکا از 
جمله نیویورک تایمز   و    واشنگتن پست که عمدتا به مالکیت سرمایه  داران، کمپانی ها و اصحاب منافع درآمده اند  از بانو هیالری 
کلینتون  وسیعاحمایت می کنند    به  همان گونه که بر خی کشورهای عربی از دهه گذشته  مشوّق او به نامزدشدن بودند و در نتیجه 
نامزدی او  از سال ها پیش اصطالحا مهندسی شده بود. در  زیر صفحه اول روزنامه ویرجینیان پایلوت که مدعی  تیراژی برابر 
چهارصد هزار نسخه است  سراسر صفحه اول خود را اختصاص به عکس و پیشرو بودن او داده بود  که قبال در طول تاریخ مطبوعات  
سابقه نداشت که یک روزنامه ، تمامی نیمه باالی صفحه  اول خود را اختصاص  به چنین موضوعی داده باشد  و این مصداق  واضح 

»میدیا کراسی«    است که نه تنها در آمریکا  بلکه در برخی کشورهای دیگر مشاهده می شود: 

 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.
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 
روزنامک- شماره 29 ) شهریور1395(

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

دولتی در عراق، افغانستان و کرملینـ  افشاء روزنامه نگاران دیکته نویس و ...
پرسش:  آیا روزنامه نگاران اینوستیگیتیو که کمر بسته اند تا جهان را ـ     بدون چشمداشتـ    از فساد پاکسازی 
و توده مردم را از تباهی ها آگاه و روشن کنند، همبستگی با هم دارند تا یار و یاور یکدیگر باشند و در تحقیقات 

فرامرزی، به شکل گروه و شبکه عمل کنند؟.

پاسخ:
 بله.  چارلز لویس Charles Lewisاینک 
یک ژورنالیست 63 ساله که قبال از ازدست 
اندرکاران مجله تلویزیونی »سیکستی 
ز آن در شبکه  مینیتز« بود و پیش ا
تلویزیونی ای بی سی، با تجربه ای که از کار 
اینوستیگیتیِو برنامه »سیکستی مینیتز« 
به دست آورده بود تصمیم به ایجاد یک 
انجمن ناوابستِه غیر انتفاعِی فراگیر مرّکب 
از روزنامه نگاران اینوستیگیتیو، با هدف 
خدمت به جوامع و پاکسازی جهان از طریق 
کشف و افشاء ژورنالیستی فساد دولتی و 
اصحاب نفوذ و منافع ازجمله کمپانی های 
بزرگ، سوء استفاده از قدرت و البی بازی ها 
)کارچاق کنی( و وادارکردن مقامات دولتی 
و کمپانی ها و اصحاب نفوذ به راستکردار 
و راستگفتار شدن و احساس مسئولیت و 
پاسخگویی در قبال مردم کردن و زیر نفوذ 
قرار نگرفتن، تصمیم به ایجاد یک انجمن 
به نام Center for Public Integrity  گرفت 
یعنی مرکزی برای درستکرداری، درست 
گفتاری و درست اندیشی شدن مقامات و 
سخنگویان اصحاب منافع. وی این جنبش 

خودرا در مارس 1989 تأسیس کرد:
 .www.publicintegrity.org

چارلز لویس به موازات این فعالیت، 
سرگرم تدریس »روزنامه نگاری و رسانه های 
همگانی« در اَِمریَکن یونیورسیتی )واقع در 
شهر واشنگتن( است و قبال در پرینستون 
و هاروارد. در چارچوب این جنبش، 

Gerard Ryle روزنامه نگار ایرلندی مقیم 
استرالیا در سال 1997 سازمان جهانی 
 The International Consortium of
 Investigative Journalists (ICIJ)را در 
اجرایی کردن حرفه اِی همان هدف )کشف 
و افشاء فساد، سوء استفاده از قدرت و مقام و 
منزلت و شانه خالی کردن از مسئولیت در 
قبال مردم و پاسخگویی و ...( تأسیس کرد 
که اینک )ژوئن 2016( دارای 165 عضو 
است و در 65 کشور فعالیت دارد. شرایط 
عضویت؛ داشتن تجربه موفقیت آمیز در 
روزنامه نگاری اینوستیگیتیو است. این 
قبیل ژورنالیست ها در جهان 7 میلیاردی 
در ردیف موجودات کمیاب تلّقی می شوند. 
این اتحاِد روزنامه نگاران اینوستیگیتیو، 
بررسی این دو موضوع را هم در دستور 
کار خود دارد: 1ـ میزان بی اعتمادی اتباع 
به دولت و مقامات دولتی مربوط و یافتن 
علت و یا علل و اعالم آن با هدف اصالح. 2ـ  
میزان مسئولیت دولت در اعالم تصمیمات 
و اقدامات خود بدون پنهان کردن ناکامی 

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

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

آلودگی هوا شده است.
کارهای بسیار چشمگیر این اتحاد که 
دارد فعالیت خودرا هرچه بیشتر گسترش 
می دهد کشف معامالت مالی معروف 
به »آف شور« یعنی بانک های مستقر 
در جزایر کوچک دریای کارائیب و آنتیل 
است با هدف فرار از پرداخت مالیات دولت 
متبوع و روشن نشدن منبع سرمایه و درآمد. 
همچنین افشاء چند مورد پُر سر و صدای 
البی ها )کارچاق کن ها(. کشف و افشاء فساد 
دولتیـ  اقتصادی در عراق و افغانستان از 
کارهای چشمگیر این اتحاد است. این اتحاد 
کشف کرده است که چگونه در قراردادهای 
تسلیحاتی و نظامی مربوط به عراق، فساد و 
کالهبرداری صورت گرفته است. تعقیب 
انتشار یک گزارش در یک نشریه آلمانی در 
 Panama مورد فساد مالی جهانی موسوم به
Papers. جزئیات، کشف حقایق و افشاء 
این یک مورد در اپریل 2016 هفته ها خبر 



پاسخ:  اعتمادی که شهرت ملّی گرایی و مصدقی 
بودن را داشت مورد حمایت بزرگان جبهه ملّی بودـ  
گرچه خانه نشین بودند، و همچنین پشتیبانی کارکنان، 
بویژه کارکنان اداریـ   فنی و کارگران مؤسسه مطبوعاتی 
اطالعات را پشت سر داشت و مقامات امنّیتی وقت این 
را می دانستند که اگر بخواهند اقدام کنند مؤسسه با 
اعتصاب کارکنان رو به رو خواهد شد و خبر آن جهانی، 
مخصوصا که نتایج منفی سرتراشیدن و شالق خوردن 
مرا در آذرماه 1339 که بازتاب و واکنش گسترده جهانی 

داشت تجربه کرده بودند.

 برای مزید اطالع: در پاییز 1358 )سال دوم انقالب(، 
حسین بنکدار )یک بازاری( که از 28 شهریور آن سال 
و پس از مصادره مؤسسه مطبوعاتی اطالعات، از سوی 
بنیاد مستضعفان مدیر آن شده بود در صدد اخراج برخی 
از نویسندگان برآمد که کارکنان فنیـ  اداری مؤسسه 
تهدید به اعتصاب عمومی کردند و همان روز، این ماجرا با 
مداخله سریع آیت اهلل بهشتی و انتصاب مدیری دیگر برای 
موسسه، پایان یافت. برای مزید اطالع؛ ر. اعتمادی بمانند 
دیگران از موسسه مطبوعاتی اطالعات اخراج نشد بلکه 

خود او کناره گیری کرد و بکار داستان نویسی پرداخت.

ر. اعتمادی حمایت ملی گرایان و مصدقی ها را پشت سر داشت
امیر م. ز. از لس آنجلس نوشته است: »نوشته بودید و در ادیشن آنالین روزنامک خواندم که در دو دهه اول کار روزنامه 
نگاری خود، سه بار دست به کار اینوستیگیتیو زده بودید و هر سه بار به حساب شما رسیدند؛ یک بار شالق خوردید و یک 

بار ممنوع القلم شدید و ...، ولی ر. اعتمادی به روزنامه نگاری اینوستیگیتو ادامه داد، چه َفرقی بود؟.
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اول رسانه ها بود و همچنان دنبال می شود. 
اسناد این ماجرا که 215 هزار مورد )فرد، جمع 
و شرکت( را در بر می گیرد از فعالیت مالی 
Offshore  مقامات تراز اول  چندین کشور 
ازجمله کرملینی ها پرده بر می دارد و جهانیان 
را روشن می کند که زمام امور دنیا و ورق بازی ها 
در دست چگونه افرادی است. این اسناد در یک 
مؤسسه حقوقیـ  خدماتی مستقر در کشور 
پاناما که دارای  شعبه در 48 کشور جهان بوده 
نگهداری می شده است. این موسسه در سال 
1977 توسط یک وکیل قضایی آلمانی به نام 
»جورِگن موساک« تأسیس و سپس »رامون 
فونِسکا« وکیل پانامایی با او شریک می شود و 
مؤسسه، نام Mossack-Fonseca به خود می 
گیرد. اسناد از همان زمان )اواخر دهه 1970( 
تشکیل شده است و ضعف وطندوستی مقامات 
و کمپانی های مربوط را نشان می دهد که برای 
فرار از دادن مالیات، به انجام امور مالی خود در 
»آف شور« دست زده بودند و نیز فرار از آگاهی 
هموطنان که چقدر پول دارند تا تحقیق شود 

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

هایی در بانک های سویس قرارداشت.
  اتحاِد ICIJ هچنین روزنامه نگاران دیکته 
نویس و آن دسته که به جای انجام تکلیف )تهیه 

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

قبال چنین نبود.
 بسیاری از اصحاب نظر امیدواری بسیار به 
فعالیت این جنبش و اتحاد وابسته به آن برای 
ساخت جهانی بهتر دارند. تاریخ مطبوعات ایران  
جز در یک مورد )ر. اعتمادی( روزنامه نگار 
اینوستیگیتیو به مفهوم واقعی کلمه نداشته 
است. من )نوشیروان کیهانی زاده( در دو دهه 
اول 60 سال روزنامه نگاری خود سه بار تالش 
کردم تا کار اینوستیگیتیو کنم )روزنامه نگار در 
نقش کارآگاه( که هر سه بار آسیب دیدم و کنار 
کشیدم. بار اول در نیمه اول سال 1336 بود که 
گران شدن ناگهانی بهای نمک طعام در تهران 
را کشف و یک معدن دار را افشاء کردم که به 

سایر معدن داران پول داده بود تا کار استخراج 
نمک را متوقف کنند و او قیمت را چند برابر کند. 
در پی این افشاگری، نقشِه افکندن من به دست 
چاقوکشان حرفه ای طرح شده بود که برای فرار 
از دام اینان خودرا از طبقه دوم ساختمان مربوط 
به پایین انداختم. دفعه بعد و در آذرماه 1339 
یک افسر پلیِس راه را افشاء کردم که دختر یک 
آشنای خودرا به خانه فساد داده بود. انتشار 
این خبر با عکس دختر در روزنامه اطالعات 
باعث شالق خوردن و سرتراشیده شدن من 
به دستور سپهبد نعمت اهلل نصیری شد. بار 
سوم و در مهرماه 1347 ماجرای زهردادن سگ 
امیراسداهلل علم وزیر وقت دربار را افشاء کردم 

که 3 ماه تمام »ممنوع القلم« شدم.
اینک و از چند ماه پیش، به نظر می رسد که 
خبرگزاری فارس دست بکار روزنامه نگاری 
اینوستیگیتیو زده است. انتشار بدون کم و زیاد 
کردن کشفیات دیگران از اشتباهات و ضعف ها 
هم که در نطق و نوشته ها می آید نوعی کار 
اینوستیگیتیو یک رسانه است )انعکاس دادن 
کار اینوستیگیتیو دیگران(. این خبرگزاری، 
چنین نظرات و حقیقت یابی دیگران و اصحاب 
نظر را منتشر می کند. دکتر احمد توّکلی 
اقتصاددان و وزیر پیشین و نماینده سابق 
مجلس هم بنیادی غیر دولتی تقریبا با همین 
هدف ایجاد کرده و دستاوردهایش را منتشر 

می سازد.

ر. اعتمادی
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گشتی در رویدادهای ماه
روزنامک- شماره 29 ) شهریور1395(

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
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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



در نیمِه سال 1350 )1971 میالدی( 
و از یکیـ  دو ماه پیش از برگزاری مراسم 
2500 ساله شدن دولت مرکزی ایران و 
ایجاد کشور ایران، تاریخ نگاران درباره آن 
به ابراز نظر پرداخته بودند و بسیاری از آنان 
ازجمله »وان وارد« تاریخدان بنام آمریکا 
که 91 سال ُعمر کرد و تا دو دهه پیش در 
قید حیات بود گفته بودند که بقایای تخت 
جمشید، نقش رستم، طاق بُستان، آپادانا 
و ... و دیگر آثار تمدن و فرهنگ ایران از 

عوامل تداوم وحدت این کشور و سّد تجزیه 
بوده اند و افغانستان، شرق رودسند، شمال 
آمودریا )جیحون(، شرق دجله، قفقاز و ... را 
قدرت های جهانی وقت بویژه دولت های 
لندن، مسکو و استانبول )عثمانی( با توسل 
به جنگ و یا حیله و تزویر از پیکر ایران 
جدا کردند ولی در همه قطعات، »فرهنِگ 

واحد« باقی مانده است.
مشاهده تیترهای صفحات اول برخی 
از روزنامه تهران در دو هفته گذشته 

)منتهی به دهم امرداد 95( ازجمله روزنامه 
دولت )روزنامه ایران( باعث نگرانی شد. 
روزنامه ایران با چاپ عکس نوشته بود که 
کارشناسان هشدار داده اند که چاههای 

حفرشده به صورت غیر مجاز! 
خطر فرونشست تخت جمشید و ... 
]مظاهر عظمت و قدمت تمدن ایرانی و به 
نظر مورخان، از عوامل بقاء وحدت ایران[ را 
دارند. ُکپی تیتر و صفحه اول دو روزنامه در 

زیر به عنوان سند:

مظاهر عظمت و ِقدَمت تمدن ایرانی و از عوامل حفظ وحدت کشور
 در معرض خطر فرورفتن و ریزش!
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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.
گزارش اظهارات فالخت پیشه 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.
    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 

    * 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.

فالحت پیشه
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َُمرداد 1395 شورای نگهبان با  در ا
نتخابات  پیشنهاد برگزاری دور بعدی ا
رئیس جمهور )رئیس قوه مجریه، معادل 
نخست وزیر در نظام های پارلمانی( در 29 
اردیبهشت 1396 )هشت 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  دور 
و یا دوره های  بعدی ریاست جمهور آماده 
می کند.  اصحاب نظر گفته اند که انتخاب 
باهنر راه حل مسائل اداری- اقتصادی است 
زیراکه او عمیقا یک فساد ستیز است و ضد 

دروغ و تزویر.
چون این گزارش ها و اظهارات  موحدی 
کرمانی  همزمان منتشر شده بود، انتشار 
آنها پیش درآمِد آغاز َکمپین انتخاباتی تلقی 
شده است.  با وجود این،   نظر به اینکه هنوز  
از میان اصول گرایان، داوطلب و داوطلبان 
نامزدی پا به میدان ننهاده اند  و  به همین 

گونه جناح های دیگر  هنوز خیلی زود است  
که بشود  دقیقا گفت که چه کسانی داوطلب 
خواهند شد. چرا داوطلبان متعدد؟   برای 
اینکه انتخاب نامزدهای رسمی از میان 
داوطلبانـ  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 شورای 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 شهریور 1394( در هتل پنج ستاره 
 Grand 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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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

به گزارش 21 تیرماه 1395 خبرگزاری 
ینده  فارس، محمدمهدی زاهدی نما
کرمان در مجلس ضمن اشاره به مدیران 
دولتی که مزایای چندین میلیون تومانی 
می گرفتند گفت: »عدم ورود به موقع دیوان 
محاسبات، سازمان بازرسی و یا سیستم 
نظارتی ریاست جمهور به این مسئله جای 

بسی تأسف دارد.«.
    نماینده کرمان در عین حال گفت: اینکه 
فقط به مدیران بچسبیم، آدرس غلط دادن 
است زیراکه درآمدهای نامشروع در بین غیر 

مدیران به مراتب بیشتر از مدیران است.
    زاهدی افزود: رانت خوارهاِی پشت 

صحنه ای هستند که به ثروت های بادآورده 
دست پیدا می کنند و از حمایت مدیران و غیر 

مدیران نیز برخوردار هستند.
    نماینده کرمان در مجلس با تأکید گفت: 
از دستگاه های نظارتی و دولت انتظار داریم 

که روی ثروت های بادآورده در بخش های 
خصوصی نیز کار کنند و منشأ این ثروت ها را 

از میان بردارند.
    زاهدی گفت که به جای قبول این وضعیت 
و حل مسئله، مقایسه کردن دریافتی های 
خالف قانون و عرف با چنین وضعیتی دردولت 
قبل، آدرس غلط دادن و نوعی فریب افکار 
عمومی است. اگر دولتمردی این حرف را بزند 
به بیراهه می رود و چنین مدیری باید عزل 
شود. هر کسی در هر زمان که رانت خواری و 
تخلّف اقتصادی کند باید با آن برخورد قاطع 
شود و نگاه جناحی و سیاسی به این قضیه 

مشکلی را حل نخواهد کرد.

تأسف نماینده کرمان در مجلس از عدم ورود به موقع دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به 
مسئله مزایای چندین میلیون تومانی

زاهدی نماینده کرمان
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13

مشاهدات ناشر روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل
روزنامک- شماره 29 ) شهریور1395(

چندی پیش برای اطالع از وضعّیت 
چاپ مجله امـ  روزنامکـ  به مؤسسه 
مطبوعاتی ایران رفته بودم که در چاپخانه 
آن طبع می شود. در اینجا از انتصابات 
تازه در روزنامه ایران آگاه شدم: محمد 
فاضلی مدیر روزنامه شده بود و داود 

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

عکس گذاری و درج می کرد.
 ابتکار جالب و پُرمخاطب او »درمانگاه 
خر  ر صفحه آ د که د مبیل« بو تو ا
همشهری به صورت سئوال و جواب درج 
می شد و برای اتومبیلدارها بسیار مفید 
بود زیراکه بر عیب و نقص اتومبیل خود 
واقف می شدند. قبال چنین ستونی در 
مطبوعات ایران وجود نداشت. ابتکار 
دیگر او ایجاد ستون پرسش و پاسخ 
قضاییـ  حقوقی بود که پرسش هارا 
برای یک حقوقدان می فرستاد و پرسش 

و پاسخ را درج می کرد. وی سال ها دبیری 
صفحه آخر روزنامه همشهری را برعهده 
داشت تا اینکه رئیس دفتر نمایندگی 

ایرنا در هند شد و به این کشور رفت.
شهرت فاضلی در روزنامه نگاری به 
یکیـ  دو سال پیش از انتشار همشهری 
باز می گردد و زمانی که از سوی ایرنا به 
مسکو فرستاده شده بود تا تحوالت آن 
جماهیریه را از دست اول گزارش کند. 
در آن سال های حساس، وی شاهد 
عینی فروپاشی شوروی 74 ساله بود. 
گزارش های او از کودتای نظامی 19 
ـ 21 آگوست 1991 ضد اصالحات 
گورباچف در مسکو خواندنی، تأمل 
برانگیز و ماندنی در تاریخ بوده است. 
فاضلی از جّدی نبودن کودتا خبر داده 
بود زیرا که تنها کودتایی در طول تاریخ 

بود که در ساعات روز! آغاز شده بود 
و در نتیجه با مقاومت غیر نظامیان و 
هواداران اصالحات و عوامل غرب رو به 
رو شده بود و شکست خورده بود. قبال 
اتحادیه پیمان ورشو منحل شده بود 
و در همان ماه )آگوست 1991( بیشتر 
جمهوری های 15 گانه اعالم استقالل 
کرده بودند و سرانجام، روسیه هم در 
26 دسامبر 1991 )با رفتن یلتسین 
به کرملین و اجبار گورباچف به موافقت 
با انحالل شوروی و استعفاء(. فاضلی 
همان زمان همه این تحوالت را گزارش 
می کرد به عالوه، نظرات خود و پیش 
بینی هایش. او خروج تدریجی برخی از 
اعضای جامعه مشترک المنافع را که این 
جامعه برجای اتحاد شوروی نشسته بود و 
پیوستن احتمالی به غرب و مداخله سایر 

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

اشاره ای به ابتکارهای فاضلی در روزنامه همشهری در دهه 1370

داود محمدیمحمد فاضلی



قدرت ها را پیش بینی کرده بود. گزارش های 
او از مسکو در ایرنا، توسط خبرگزاری های 
جهانی دیگر نقل می شد. همین شهرت 
سبب شد که به محض آغاز درگیری های 
نژادیـ  مذهبی در بوسنیـ  هرزگوین، در 
پی فروپاشی کنفدراسیون یوگوسالوی در 
اوایل سال 1992 )زمستان 1370(، وی را 
به آنجا ـ  میدان جنگ و کشتار و تخریب 
بفرستند. فاضلی در یک دیدار از برزیل، 
گزارشی مفصل، تأمل برانگیز و دگرگون 
کننده از آلودگی هوای شهر پُرجمعیت 
»ریو دو ژانیرو« فرستاد که همچنان مورد 
توجه است. دختر فاضلی نیز بمانند پدر، یک 
روزنامه نگار است و اخبار بین الملل رسانه ها 

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

روزنامه نگاری شده است.
    محمدی قلم زدن در روزنامه هاي سالم، 
صبح امروز، بنیان و هفته نامه هم میهن و ... 
را در کارنامه خود دارد و وفادار به ژورنالیسم. 
سردبیری یک روزنامه بزرگ در دوران 
آنالین ها نیاز به تجربه بسیار و ابتکار دارد 
و آگاهی کامل از سلیقه و نظر سریع التغییر 
مخاطبان و تولید مطالب خواست آنان در 

کنار اخبار معمولی و روزمره.
انتصاب دیگر، بازگشت داریوش آرمان به 
دبیری گروه حوادث شهری روزنامه ایران 
است که محمد بلوری از سال 1373 در آنجا 
قلم می زند. بلوری از سال 1336 )59 سال 
پیش( حادثه نویسی می کند و تا دو سال 
پس از انقالب، در طول دو دهه، دبیر صفحه 
حوادث روزنامه کیهان بود. بلوری همچنان 
رئیس سندیکای غیر فّعال روزنامه نگاران 
ایران استـ  همان سندیکای پُرقدرتی 
که در سال انقالب 61 روز اعالم اعتصاب 
کرد و روزنامه ها منتشر نشدند و فعالیت 
خبرگزاری کشور و اخبار رادیو تلویزیون 

محدود شد. 

یج  رش نتا در آگوست 2006 گزا
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 دوِر 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 

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 ...
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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 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 
دوـ  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 آمریکایی از ایاالت متحده به 
کانادا 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 
سیون، متولد کشورهای  ین کنفدرا ا
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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پیش از انقالب و از نیمه دوم  دهه 1330 16
اتومبیل داشتم، نه یکی بلکه در بعضی سالها 
و همزمان دوـ  سه تا زیراکه کار من، سر وقت 
بودن بویژه حضور در رادیوـ  هرروز حتی 
تعطیالتـ  در ساعت 5 بامداد آن را ایجاب 
می کرد که اگر فرضا یک اتومبیل روشن 
نشود با دیگری بروم. اّما،  دهه های اخیر 
در ردیف اتوبوس و متروسوارهای تهران 

درآمده ام که خود قصه ای است طوالنی.
اتوبوس های شهری و مترو تهران قبال 
تنها در Rush hour )ساعت های 7 تا 9 
بامداد و 5/4 تا 5/6 بعد از ظهر( شلوغ بودند 
و در 2016 )1395 هجری شمسی( تقریبا 
در همه ساعات و در مورد خطوط سراسری، 
در ایستگاههای میان راه به زحمت می شود 
سوار شد  و  مسافران در طول مسیر ساندویچ 

وار در اتوبوس ها می ایستند.
 در »صف ایستادن به ترتیب نوبت« 
همچنان رعایت نمی شود. در اتوبوس ها، 
ایستگاهها از بلندگوی اتوبوس اعالم 
نمی شود و مسافران ایستاده، و یا نشسته 
در صندلی های رو به عقب و یا در کنار 
اعالن های چسبانیده شده روی پنجره ها 
ز یکدیگر می پرسیدند و  ایستگاه را ا
این، مسئله امروز و دیروز نیست. چرا در 
اتوبوس ها، دستگاه پخش اعالم نواری 

ایستگاه خاموش است، کسی نمی داند!.
اتوبوس های دو کابین دارای دوربین 
داخلی هستند تا راننده اتوبوس در جریان 
سوار و پیاده شدن مسافران قرار داشته باشد. 
در یک  رفت و آمد با اتوبوس در تهران یکی 
از مسافران که در کنار من )ناشر روزنامک( 
بود گفت که اگر دقایقی این دوربین هاـ  
دوربین های چند اتوبوسـ  به دفتر شهردار 
و یا اعضای شورای شهر متصل شوند 
شلوغی ها و نبود جا و سوار شدن با فشار و 
مخاطره آمیز را به چشم خواهند دید و راه 

حل مسئله خواهند یافت. 
او اضافه کرد که چه بهتر، شهردار و یا 
اعضای شورای شهر بعضی اوقات با اتوبوس 
و مترو رفت و آمد کنند تا مشکل مردم را 
که ناراضی ساز است لمس و درک کنند. 
رای دهندگان تهرانی نباید به کسانی که 
اتوبوس سواری را تجربه نمی کنند برای 
عضویت شورای شهر رای بدهند. او گفت 
که دستفروشی و گدایی در اتوبوسهای و 

مترو کاری عادی شده است.
حدس من )ناشر روزنامک( بر این است که 
یکی از علل افزایش مسافران اتوبوس و مترو 
در تهران، ترافیک سنگین در بخش های 
اتومبیل رو خیابانهاست. اتوبوس ها در 
خیابانها، الین ویژه دارند و بدون ترافیک. 

مسیری را که می شود با اتوبوس در 30 
دقیقه طی کرد، با تاکسی و اتومبیل شخصی 
یک تا دو ساعت. علت دیگر، گران بودن 
روزافزون کرایه تاکسی است که ظرف 4 
سال گذشته دو برابر- برابر شده است. پیش 
از انقالب هر کورس تاکسی دوـ  سه تومان 
بود و امسال 12 تا 20 هزارتومان )برحسب 
چانه زنی و مسافت(. در ایراِن پس از انقالب، 
همه اتومبیلرانان می توانند با دریافت 
پول، مسافر سوار کنند )یعنی که تقریبا 
فرقی میان اتومبیل شخصی و تاکسی در 
مسافررسانی نیست، جز در رنگ اتومبیل!(. 
تاکسی ها معموال تاکسیمتر خودرا بکار 
نمی برند و چانه زنی بر سر پرداخت، امری 
رایج است. علت سوم، ادامه مهاجرت از نقاط 
دیگر به تهران است و نیز گران شدن نسبی 
بهای بنزین و همچنین کمبود محل پارک 
کردن خودرو در کوچه و خیابان. خانه های 
تهران دارند سریعا تبدیل به کاندو  و مجتمع 
مسکونی ، چند طبقه و آپارتمانی می شوند.

یک نمونه از گرانی رفت و آمد در تهران: 
چهارـ  پنج سال پیش، تاکسی های خطی 
و یا اتومبیل های مسافر رسان، مسیر از 
میدان فردوسی تا چهارراه عباس آباد را، از 
هر مسافر 50ـ  60 تومان می گرفتند و اینک 

1200  تا 1500تومان.

... و اتوبوس های شهری  تهران

شلوغی  یک اتوبوس خط تهران پارس- میدان آزادی باعث شد که یک مسافر پای بر کفش نگارنده بگذارد و تخت کفش به این صورت جدا شود.
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یک تصویر گاهی ممکن است که آغاز 
فصلی از تاریخ شودـ  فرصت بسازد، بهانه 
به دست دهد، و دشمنی ایجاد کند و یا 
وسیله 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 در سال 1963 
گرفته شده بود و استقبال بسیار گرم و 
دوستانه از اورا منعکس می کرد. انتشار 
این تصاویر به مقامات وقت دولت آمریکا 
»فرصتی مناسب« داد تا درست بودن 
تصمیم خود به محاصره کوبا و تحریم 
آن را که تا فلوریدا 90 مایل فاصله دارد 
ثابت کنندـ  سیاستی که بیش از نیم قرن 

طول کشید و تا همین چند ماه پیش 
)سال 2016( از شدت آن کاسته نشده 
بود. رسانه های آمریکا که متوجه قضیه 
شده بودند در هر فرصتی این عکس ها را 
چاپ می کردند تا اتباع فراموش نکنند و 
نخواهند که تحریم برداشته شود. یکی از 
دو عکس، نشان می دهد که خروشچف 
رهبر وقت شوروی با شوق و اشتیاق تمام 
کاسترو را در بر گرفته بود. کاسترو در 
آن دیدار، چند هفته در شوروی مانده 
بود تا از نزدیک وضعیت پیاده شدن 
سوسیالیسم را ببیند و تجربه کسب 
کند. گاهی تنها با یک مترجم خودی به 
خیابانها و کارگاههای روسیه می رفت تا 

وضعیت را ببیند و از درد دلها آگاه شود.
و من ]نوشیروان کیهانی زاده[ 
دو هفته پیش با دیدن عکس دیدار 
والدیمیر پوتین با بانو »تریسا می« 
نخست وزیر 60 ساله و محافظه کار 
انگلستان، همه بدبختی هایی را که آن 
دو دولت در طول 210 سال گذشته بر 
سر ایران و ایرانی آورده بودند در نظرم 
آمد و اصطالحا تداعی شد؛ از قراردادهای 
گلستان و ترکمن چای تا سازشنامه 
تقسیم ایران منعقده در سال 1906 و 
اشغال نظامی در شهریور 1320 که 
4 سال طول کشید و ناخودآگاه نگران 

شدم.

تاثیر تصویر و گاهی استفاده سیاسی از آن



در سپتامبر 2003 در جمع چند روزنامه 
نگار در یک روزنامه تازه تأسیس تهران سخن 
از اعالمیه دولت روسیه مبنی بر فروش دو 
ناو هواپیمابر نیمساخته این کشور ]عهد 
شوروي[ به صورت آهن قراضه به دو کشور 
]چین و هند[ بود. در اعالمیه آمده بود که 
فروشنده دست خریداران را بازگذارده است تا 
به هر طریق که بخواهند از آنها استفاده کنند.

آن جمع این اقدام روسیه را نهایت ناچاری 
و درماندگی و درعین حال ضعف تفکر و 
وطندوستی تصور و بیان می کرد، جز من 
که گفتم: شاید که هدف باطنی روس ها و 
به عبارت دیگر؛ سیاست درازمدت آنان از 

فروش این دو ناو به دو کشور پُرجمعیت و 
در حال طلوع جهان این باشد که بروند آنها 
تعمیر و نوسازی کنند و بشوند قدرت دریایی 
و چون احساس قدرت کنند بروند و تعداد 
زیادی از این نوع جنگ ابزار را بسازند. تاریخ 
نشان داده است که وقتی یک کشور، به لحاظ 
نظامی توانمند شود شروع به گردنکشی می 
کند و مبارزطلبی و ایجاد برخی دگرگونی ها.

از نگاه جمع پی بردم که نظر مرا قبول 
نکرده اند. یکی گفت که چین با ذوب کردن 
آهن های ناو، صدها کیلومتر ریل راه آهن می 
سازد و هند تیرآهن برای ساختمان. دیگری 

گفت که

    در پي توافق هاي محرمانه گورباچف با 
بلوک غرب در اواخر دهه 1980، کرملین از 
تکمیل این دو ناو هواپیمابر که هزینه سنگیني 
براي ساخت آنها متحمل شده بود صرف نظر 
کرد و انها را به صورت »آهن قراضه« و بهاي 
پایین به حّراج گذارد و سیاستی جز این در 

کار نبوده است.
 گذشت زمان نشان داد که چین و هند دو 
ناو را تکمیل و تجهیز کردند و در اختیار نیروي 
دریایي خود قراردادند و با آنها دست به قدرت 
نمایی زدند و چون نتایج خوب بود شروع به 
ساختن ناوهای مشابه کردند و هند حتی 

ناوشکن نامرئی.

... و به این ترتیب چین و هند هم دارای ناو هواپیمابر شدند

ناو هواپیمابر چین ناو هواپیمابر هند
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صفه خواجه بزرگ در راین-  خانه هایی برای تحکیم همبستگی خانواده 
َ

 

در یکی از  شماره های پیشن مجله، گزارشی درباره اهمیت تاریخی شهر کوچک راین                                 
واقع در استان کرمان نوشته بودیم که  این توضیح واصل شد :

“ فراموش کرده بودید درباره  صفه خواجه بزرگ - یک طرح ساختمانی بدیع  برای 
تحکیم همبستگی خانواده -  توضیح کامل دهید . خواجه بزرگ- تاجر راینی  که د ر سده 
گذشته میان ایران و هندوستان کاال مبادله می کرد طرح ساختمانی را   به اجرا در آورد که 
عبارت بود از یک تاالر بزرگ بدون در  به سبک طاق کسری با چهار تا هشت اتاق خواب  در 
طرفین صفه)تاق( ، هرکدام دارای  یک انباری به تعداد فرزندان خانواده.  والدین و فرزندان 
در تاالر بدون در )صفه(  دور هم می نشستند، غذا می خوردند و ... و هنگام خواب به اتاق های 
خود می رفتند. سردار  مجلل )غالمحسین خان عامری( بعدا  )در قرن جاری( این طرح 
را در روستای  » ده میرزا« پیاده کرد و همچنین در محله جنوبی راین اقتباس شد . علی 
میرزایی - نسل پنجم خواجه بزرگ عکسی از صفه جد خود  برای مجله روزنامک فرستاده 
است که با عکس خود او در اینجا درج شده است. خانواده گسترده خواجه  در یک مجموعه  

طاق صفه خواجه بزرگزندگی می کردند که به خانه خواجه ای ها معروف بود.



16 جوالی 1968 )تیرماه 1347( 
بود که خبرگزاری ها به مناسبت 23 
ساله شدن سالح اتمیـ  خود و یا به نقل 
از روزنامه ها و مجله های خبری، و این 
نشریات از قول اصحاب نظر و دست 
اندرکاران مربوط، مطالبی درباره این 
سالح و تغییر مسیر تاریخ مخابره کرده 
بودند. تصمیم گرفتم که در این زمینه، 
خبری که بیشتر از 3ـ  4 دقیقه وقِت 
پخش نگیرد تهیه کنم تا روز بعد )17 
جوالی( در اخبار ساعت 7 بامداد از رادیو 
سراسری ایران که من سردبیر اخبار آن 

بخش بودم پخش شود.

یک تالش چندین ساعته الزم بود. 
عالوه بر جمع آوری فرستاده های 
خبرگزاری ها به سراغ کتاب های تاریخ 
جنگ جهانی دوم و دائرة المعارف ها 
رفتم و مطالب آرشیو شده خودمان 
در آن زمینه را هم خواندم و یادداشت 

برداشتم. روز بعد هم بجای ساعت 5 
بامداد، ساعت 4 به خبرگزاری پارس 
)واقع در میدان ارگـ  میدان 15 خرداد( 
رفتم که آن سال ها، اخبار رادیو را هم 
تهیه و مستقیما به دست گوینده می داد. 
در اینجا یادداشت ها را بر حسب تنظیم 
فیچری روی هم قرار دادم و به تایپیست 
دیکته کردم که عادت من شده بود، با 
اخبار دیگر. چون در آن ساعات، در آنجا 
جز سردبیر خبر، تایپیست و دو گوینده، 
یک خبرنگار و چند مترجم زبان های 
مختلف، فرد دیگری نبود باید تلفنی 
فهرست اخبار تنظیم شده و آمادهِ پخش 
به اطالع مدیرعامل خبرگزاری و یا معاون 
خبری وزارت مربوط )وزارت اطالعات و 
جهانگردی، امروزه ارشاد( می رسید که 
اینک عنوان آن »معاون مطبوعاتی« 
شده است. در آن زمان، دکتر منوچهر 

آزمون این مقام را برعهده داشت.
هنگام خواندن فهرست خبرها برای 

مقام مربوط، اگر او خبری را حّساس 
می دید، خواندن تمامی سطور خبر را 
می خواست و چنانچه جمالتی از آن 
را اصطالحا »بودار« تشخیص می داد، 
حذف آن جمالت را توصیه می کرد. در 
آن روز، دکتر آزمون پخش خبر سالروز 
نخستین آزمایش اتمی در صحرای 
نیومکزیکو و تاریخچه کار را پس از اینکه 
برایش خواندم تأیید کرد، ولی وقتی به 
اظهار نظر ها رسید، گفت چه کسی آنهارا 
بیان داشته، باید نام او و یا آنان برده شود 
و گرنه شنونده )مخاطب( گمان خواهد 
کرد که نظر خودمان است. گفتم که اتفاقا 
نظر خود من است. گفت که آن قسمت 
بماند برای بولتن خبرگزاری که برای 
مشترکان ارسال می شود و در بولتن هم 
باید ذکر شود که به نظر مفّسر ما )مفّسر 

خبرگزاری پارس(، ....
من نظرات خود درباره سرانجام جهان 
اتمی را به بولتن خبرگزاری ندادم و 
در ژورنال )یادداشت های( خود باقی 
گذاشتم تا ببینم که مرور زمان درستی 
آن نظرات را تأیید می کند یا نه، که 

تأیید کرد.
خبری که آن روز پخش شد و سابقه 
و تاریخچه اش را خود من یافته و نوشته 

بودم از این قرار:
 »بمب اتمی، امروز )16 جوالي 
1968( 23 ساله شد. نخستین آزمایش 
اتمی  22 سال پس از پی بردن دانشمندان 
فیزیک و شیمی به احتمال ساخت سالح 
هسته ای، در ناحیه ترینیتي سایت 
Trinity Site  ایالت نیومکزیکو انجام 
شد و گزارش کار، روز بعد از آن )هفدهم 

به مناسبت 71 ساله شدن سالح اتمی و پیدایش نظمی نوین و قطع جنگ های بزرگ 
ولی افزایش فساد دولتی،استحاله دمکراسی، میدیاکراسی و ناخرسندی هاـ  مطلبی 

را که در جوالی 1968 درباره تاریخچه سالح اتمی نوشته بودم با دادن نظراتی که 
تحقق یافته اند ازجمله بازگشت آنارکیسم و احتمال ساخت سالح های انفرادی تازه
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در محل نخستین آزمایش اتمي جهان، بر ستوني دو تابلو نصب شده که روي تابلو بزرگتر تاریخ و محل 

آزمایش درج شده است



جوالي 1945( رسما اعالم گردید با اطالعات 
بیشتري در باره این نخستین آزمایش. 
ساخت این بمب نتیجه تالش های آمریکا از 
سال 1939 بود.  »لئو سیزالرد«  فیزیکدان 
یهودی مجارستانی در سال 1933 پی  به 
این نیروی هسته ای و فعل و انفعاالت مربوط 
   Albert Einsteinبرده بود و جریان را به
اطالع داده بود واین دانشمند پس از انجام 
بررسی، در سال 1939 موضوع را در نامه 
ای به روزولت رئیس جمهوری آمریکا اطالع  
داده بود. پیش از ارسال این نامه، در سال 
1938 یک دانشمند آلمانی به نام »اُتو هان« 
به چگونگی فعل و انفعاالت هسته و قدرت 
آن پی برده و کشف خودرا گزارش کرده بود. 
موضوع  فیزیک اتمی به 37 سال پیش از 
ارسال نامه به روزولت بازمی گردد. چهارم 
ماه می 1902 »پیر« و »ماري« کوريـ  زن 
و شوهر فیزیکدان موفق شدند در آزمایشگاه 
خود در پاریس عنصر رادیواکتیو »رادیوم 
Radium « را ایزوله کنند. با این عمل، راه 
براي گسترش فیزیک اتمي و دستیابي به 
انرژي اتمي و نیز ساخت بمب آن باز شد و ....

    با این پیروزي، سال بعد جایزه نوبل 
Marie Curie فیزیک به پیر و ماري کوري

تعلق گرفت.
        ماري کوري 32 سال پس از این کشف، 
در پنجم جوالي )ژوئیه( 1934 درگذشت. 
ماري در سال 1867 در لهستان به دنیا آمده 
بود. شوهر او قبال در یک حادثه رانندگي در 

پاریس کشته شده بود.
 MAUD در سال 1941، روزولت کمیته
را که با مشارکت انگلستان ایجاد شده بود 
مأمور مطالعات اتمی کرد. در همین سال 
»گلِن سیبورگ« پلوتونیوم را کشف کرد. در 

سال 1942 آلمانی ها به یک نتیجه مقدماتی 
ساخت سالح اتمی رسیدند که هیتلر عمیقا 
به آن نیاز داشت. در همین سال، استالین 
توسط »فله روف« از این تالش ها آگاه  و او 
نیز دست بکار شد. از همین سال 1942 بود 
 Manhattan که با آغاز کار پروژه منهتن
Project و تمرکز مطالعات در دانشگاه 
کالیفرنیا )شاخه برکلی( به موازات فعالیت 
های انریکو فِرمی در دانشگاه شیکاگو، 
تالش های اتمی وارد مرحله نهایی خود 
شد و روزولت و چرچیل در مذاکرات سال 
1943 خود در کبِک کانادا به توافق رسیدند 
که انگلیسی ها هم به شکلی به پروژه منهتن 
بپیوندند. در همین سال، روزولت اطالع 
یافت که ژاپن مطالعات اتمی خودرا متوقف 
ساخته است. این مطالعات در 1945 و تقریبا 
همزمان با تسلیم شدن آلمان و پایان جنگ 
جهانی دوم در جبهه اروپا به نتیجه رسید و 
نخستین آزمایش اتمی، 16 جوالی آن سال 

در نیومکزیکو انجام شد.
قدرت تخریب بمبي که آزمایش شد 
  .T.N.T معادل بیست هزار تُن ماده منفجره
بود. دولت آمریکا تا انجام این آزمایش که 
محصول پروژه َمنهَتن بود، برای داشتن 
سالح اتمي، به پول آن زمان دو میلیارد دالر 

هزینه کرده بود.
     متعاقب همین آزمایش، َهري تروَمن 
رئیس جمهوري وقت آمریکا اخطار شدید 
خودرا براي دولت ژاپن فرستاد و 21 روز 
بعد )ششم آگوست 1945( دستور بمباران 
اتمي ژاپن را صادر کرد و همان روز نخستین 
بمب بر هیروشیما و سه روز بعد دومین بمب 
بر ناگاساکی فرو افکنده شد. بمب نخست، 
اورانیوم 235 و بمب دوم، اورانیوم 239 
داشت. با این دو بمباران اتمی که تلفات آن 
130 تا 250 هزار تن کشته گزارش شده بود، 
ژاپن تسلیم شدن خود را اعالم کرد و جنگ 
جهانی دوم در هر دو جبهه پایان یافت. گفته 
شده است که شتاب ترومن در بمباران اتمی 
ژاپن این بود که اطالع یافته بود استالین که 
میلیون ها نظامی در اختیار داشت و برلین 
را تصرف کرده بود در پی فرصت و بهانه بود تا 
با آن نیرو سراسر اروپا را تصرف و با بازی های 
دیگر، ایران را در کنترل بگیرد که در مورد 

ایران، به ساخت مسئله آذربایجان روی آورد.
آمریکا تا آگوست 1949 که روسیه دارای 
بمب اتمی شد، تنها دولت دارنده سالح 
هسته ای در جهان بود و در یارگیری، اتحادیه 

سازی و جهانی کردن »دالر« موفق شد.
یک سال پس از اتمی شدن دولت مسکو 
و خروج این سالح از انحصار یک دولت 
و احتمال اتمی شدن چند کشور دیگر، 
مذاکرات سیاسی برای کنترل و محدود 
کردن، در چارچوب جهانی آغاز شد که 
منجر به ایجاد آژانس بین المللی انرژی 
اتمی I.A.E.A.   در سال 1957 با هدف 
استفاده صلحجویانه از این انرژی شد که مقّر 
آن در شهر وین است. در این میان، انگلستان 
در سال 1952 اتمی شد و مسکو در 1953 
اعالم کرد که بمب هیدرژنی هم آزمایش 
کرده و آمریکا درصدد ساخت موشک برای 
حمل بمب اتمی به مقصد )هدف( برآمد. 
در سال 1958 آمریکا و انگلستان پیمان 
همکاری اتمی امضا کردند. در همین سال، 
انگلستان بمب هیدرژنی آزمایش کرد. در 
سال 1960 فرانسه نیز اتمی شد و سال بعد 
)سال 1961( دولت مسکو اعالم کرد که یک 
بمب 50 مگاتُنی )تا آن زمان بزرگترین بمب 
در جهان( آزمایش کرده است و اندکی بعد 
در همین سال شایعه اتمی شدن اسرائیل 
نیز انتشار یافت. چین در سال 1964 دست 
به آزمایش اتمی و در سال 1967 هیدرژنی 
زد و وارد باشگاه اتمی ها شد و گویا آفریقای 
جنوبی و برزیل هم چنین مطالعاتی را در 
دست دارند. ژاپن و آلمان هم گفته اند که هر 
آن که بخواهند می توانند بمب اتمی بسازند. 
 Nuclear پیمان منع گسترش سالح اتمی
Non – Proliferation Treaty از 
اول جوالی 1968 ]ماه هفتم همان سال 

Julius و Ethel   زن  و شوهر معروف به جاسوس اتمی

عبدالقدیرخان که گفته شده 
است برای پاکستان بمب اتمی 

ساخته است
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دکتر جهانگیر بابا 
 پارسی که هند را اتمی کرد

میالدی[ آماده امضای دولت ها شده است 
]که 189 دولت تا جوالی 2016 آن را امضاء 
کرده اند. تنها هند، پاکستان، اسرائیل و کره 

شمالی از امضای خودداری کرده اند.[.«.
19 ژوئن 1953در نیویورک )زندان 
ـ سینگ( یک زن و شوهر کمونیست  سینگـ 
آمریکایي به نام ژولیوس و اثل روزنبرگ 
Julius & Ethel Rosenberg به جرم 
همکاري اتمي با شوروي  که دادستاني 
آمریکا بر آن عنوان »جاسوسي اتمي« 

گذارده بود اعدام شدند.
این بود آن قسمت از مطلب تنظیم شده، 
پس از حذف تفسیر که با پخش آن در آن روز 
)17 جوالی 1968( موافقت شد. تنها دو 
جمله از تفسیِر نوشته من اجازه پخش یافت. 
این دو جمله: »مرور زمان نشان داده است 
که سالح اتمی یک سالح بازدارنده از تهاجم 
به دارنده آن است. این سالح همچنین عامل 
قدرت شدن و مطرح بودن دارنده آن است.«.

و اّما تحوالت پس از جوالی 1968 تاکنون 
در این زمینه:

ـ هند در سال 1974 اتمی شد. هند برای 
نشان دادن قدرت خود در یک روز در سال 
1998 پنج بمب اتمی منفجر کرد. دکتر 
جهانگیر بابا از پارسیان )ایرانی تباران( هند، 
این کشور را اتمی کرد. وی در حادثه سقوط 

هواپیما بر فراز آلپ )اروپا( کشته شد.
ـ 1998 )بیست و هشتم ماه می(، پاکستان 

در نزدیکی مرز بلوچستان با افغانستان پنج 
آزمایش اتمی زیرزمینی انجام داد و وارد 
گروه اتمی های جهان شد. طبق گزارش های 
رسانه ای، این دولت بیش از دویست سالح 
اتمی در زّرادخانه خود دارد.  نخست وزیر 
وقت پاکستان همان روز در توجیه اتمی 
شدن پاکستان گفت که با اتمی شدن هند، 
اقدام ما اجتناب ناپذیر بود. هدف ما از اتمی 
شدن، بازداری از تعّرض و تصّور حمله نظامی 

به پاکستان است.
 امروز روز بزرگی در تاریخ پاکستان است. 
ما، دیگر دیکته دیگران را نخواهیم نوشت. 
گزارش شده بود که دکتر عبدالقدیر خان 
ـ دانشمند این کشور، برای پاکستان بمب 
اتمی ساخته است، ولی شایعه کمک دیگران 
همچنان وجود دارد. غرب متحد پاکستان با 
چند خاطره از جنگ های هند و پاکستان 
و مداخله نظامی هند برای حذف پاکستان 
شرقی و ایجاد بنگالدش نمی خواست 
درگیری دیگری آغاز و پای آن هم به میان 
کشانده شود. چین نیز از دیرزمان میانه خوبی 

با هند بویژه بر سر منطقه الداخ ندارد.
ـ دولت آفریقای جنوبی در سال 1991 
بمب های اتمی خود را از میان بُرد. یک مقام 
این کشور گفته بود که ما در این گوشه از دنیا 
قرارگرفته ایم، نه تهدید می شویم و نه می 
خواهیم تهدید کنیمـ  کدام دولت را و با چه 

هدف تهدید کنیم؟.

ـ 2003 کره شمالی اتمی شد و در سال 
2016 هیدرژنی.

ـ  فعالیت اتمی ایران جز در مورد غنی 
سازی 3 و 67 درصد، با امضای یک موافقت 
نامه  در 14 جوالی 2015 در وین، برای مدت 

15 سال عمال متوقف شده است.
نظرات من در نوشته 17 جوالی 1968 
که پخش نشد و اینک تحقق یافته است به 

اختصار:
ـ عدم وقوع جنگ بزرگ دیگر در جهان 
و درنتیجه، خارج شدن دمکراسی، عدالت 
اجتماعی، حق و انصاف از مسیر اصلی، 
گسترش میدیاکراسی و خروج رسانه ها از 
اصول ژورنالیسم و گسترش فساد بویژه فساد 
دولتی. افتادن قدرت در بسیاری از کشورها 
به دست منفعت طلبان، قدرت جویان و جاه 

طلبان و رواج بساط ساخت و پاخت.
ـ گسترش فاصله داراها و ندارها.

ـ تالش همه جانبه قدرت های اتمی برای 
جلوگیری از اتمی شدن کشورهای دیگر تا 
قدرت ها، متعدد نشوند. ]که می بینیم چند 

قدرت تازه در حال طلوع هستند[.
ـ با پیشرفت تکنولوژی، احتمال آسان 
شدن ساخت سالحهای انفرادی اتمی، 
لیزری، روباتیک و ... و از دست رفتن آرامش 

و امنیت.
ـ گسترش نارضایتی توده ها و خشم آنها 
و بازگشت آنارکیسم و پهن شدن بساط  
تخریب و ترور به همانگونه که در اواخر قرن 
19 و اوایل قرن 20 بود و سرانجام؛ یک انقالب 

جهانی و دگرگونی های وسیع. 
]ترورهای اخیر در اروپا، آمریکا، خاورمیانه، 
ر تلقی . باید هشدا .  آسیای جنوبی و .

 شوند.[.
عکس انفجار نخستین آزمایش اتمي جهان که شانزدهم جوالي سال 1945 در صحراي نیومکزیکو آزمایش شد و 

مسیر تاریخ و نظم جهان را تغییر داد
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از نیمه سال 1336 )59 سال پیش( که به 
میز حوادث شهری و قضایی روزنامه اطالعات 
منتقل شدم، هر چند روز یکبار و گاهی هر 
روز، بازپرسان دیوان کیفر کارمندان دولت 
از افرادی به اتهام پارتی بازی تحقیق می 
کردند. بازپرسان در مورد یک پرونده گاهی  
بیش ده نفر را احضار می کردند. در اینجا، 
برخالف دادسرای تهران کوشش بر این 
بود که در مورد هر پرونده، به روزنامه نگار تا 
صدور کیفرخواست و طرح قضیه در دادگاه 
خبری داده نشود، ولی منعی برای پَرسه 
زدن خبرنگار در راهروها و گفت و شنود با 
مراجعین و وکیالن قضایی نبود. روزنامه ها 
هم سعی داشتند که در مراحل بازپرسی، 
بدون ذکر کامل نام افراد، تنها رویداد )اتهام 
و عمل جرمانه( را شرح دهند و آن هم نه تنها 
برای آگاهی و اطالع دادن بلکه تنبُّه جامعه.

تعقیب افراد برپایه ماده 238 مکّرر صورت 
می گرفت که در سال 1312 تصویب و بر 
قوانین کیفری اضافه شده بود. می گفتند 
که به خواست رضاشاه که یک فسادستیز 
و خواهان پاکدستی مقامات و کارمندان 
دولت بود تدوین و به تصویب رسیده بود. 
روزنامه های وقت )83 سال پیش و در زمان 
پیشنهاد این ماده به مجلس( آن را یک 

انقالب اداری توصیف کرده بودند.
 طبق این ماده که از نیمه دوم شهریور 
1312 به اجرا درآمده بود هرکس که از نفوذ 
ـ در ادارات  ـ واقعي و یا کاذبـ  خود و دیگرانـ 
و سازمانهاي دولتي سوء استفاده کند به 
مجازات حبس تادیبي از شش ماه تا دو سال 
و جریمه نقدي از صد تا هزار تومان )پول آن 
زمان( محکوم خواهد شد. در زمان تصویب 
این ماده، »دیوان کیفر کارمندان دولت« 
وجود نداشت و دادسراهای عمومی به 
پروندهای مربوط رسیدگی می کردند و برای 

تحقیق بیشتر پیرامون یک قضیه، از سازمان 
آگاهی پلیس کمک می گرفتند. ]بعدا قوانین 
متعدد دیگر در این زمینه تدوین شد از جمله 
قانون منع مداخله در معامالت دولتی، قانون 
ضد توصیه و تشبُّث، قانون از کجا آورده ای؟ 
و ... که قانون از »کجا آورده ای« بدون اینکه 

لغو شود تنها یک سال اجرا شد.[.
یک نمونه از موارد کوچک ولی کم سابقه 

پارتی بازی در آن زمان:
در دهه 1330 یک نفر برای گرفتن 
یک قطعه زمین 200 متری در نارمک که 
به اقساط و به منظور ساختن و سکونت 
به افراد واجد شرایط واگذار می کردند به 
بانک ساختمانی )بعدا سازمان مسکن و 
اینک وزارت مسکن و شهرسازی( مراجعه 
و توصیه نامه یک شخص معروف و متنّفذ 
را به مقام مربوط می دهد که در آن نوشته 
شده بود که آقای ... )فرد متقاضی و حامل 
نامه( از خادمان جامعه و کارمند یک موسسه 
خدمات عمومی و فردی است پاکدامن و به 
همین سبب هم تهیدست و مستاجر و اگر 
زمینی داشته باشد تشویق به پس انداز کردن 
و ساختن آن می شود و صاحب خانه.  این 
مقام با نظر موافق درخواست گرفتن زمین را 
به کارمند مربوط ارجاع کرده بود )یک پارتی 

بازی کوچک(.
 اتفاقا دو شب بعد، آن مقام در یک مهمانی 
رسمی با آن شخص متنفد رو به رو می شود 
و برای جلب توجه او می گوید: دستور جناب 
عالی اجرا شد!. شخص متنفذ با تعجب می 
گوید: کدام دستور؟. من توصیه نویس نیستم 
و این کارها را دوست ندارم. شاید اشتباه 
شنیده باشی، برو تحقیق کن و ببین موضوع 
از چه قرار است. اگر تعقیب نکنیم ممکن 

است که تکرار کنند و درد سر سازی شود.
روز بعد آن مقام از کارمندی که قرار بود 

زمین را در اختیار بگذارد می خواهد که پس 
از مراجعه آن شخص، وی را در اطاق خود 
بنشاند و به گونه ای که تردید نکند، از اطاق 
خارج شود و جریان را به او خبر دهد. دو روز 
بعد متقاضی زمین به کارمند مربوط مراجعه 
می کند و به همان ترتیب، آن مقام  از حضور 
او آگاه می شود، به پلیس تلفن می کند و وی 
را دستگیر می کنند. از اراضی نارمک تا سال 
1336 بیش از  10ـ  20 قطعه باقی نمانده 
بود و آنهارا هم برای همین موارد استثنایی 
نگهداشته بودند و لذا، خرید آنها نیاز به ... 
ازجمله پارتی بازی داشت. بیشتر قطعات 
اراضی نارمک تا سال 1335 به متقاضیان 
داده شده بود و  این قطعات یا توسط بانک 
ساختمانی راسا و یا با وام های آن در دست 

خانه سازی بود.
متهم سریعا به عمل خود اعتراف می کند 
و می گوید: چندبار مراجعه کردم و دلیل 
آوردم، به من زمین ندادند. فکر کردم که بروم 
یک پارتی بتراشم و چون پارتی پیدا نکردم 
تصمیم گرفتم نامه ای از قول ... )یک متنّفذ( 
که نام اورا بکّرات در روزنامه ها خوانده بودم 

جعل کنم و ....
بازپرس برای متهم تشخیص جرم »جعل 
و تزویر« و برای مقام بانک که توصیه را 
پذیرفته و ارجاع کرده بود اتهام پارتی بازی 
تشخیص داده بود. دادیار مربوط پرونده را 
تفکیک و جاعل را به دادگاه جنایی و مقام 
بانک را به دادگاه دیوان کیفر می فرستد. 
دادگاه دیوان کیفر مقام بانک را چون پیشینه 
بد نداشت و اعتراف و عذرخواهی از عمل 
خود کرده بود، با رعایت تخفیف به 59 روز 
حبس قابل خرید و یک جریمه نقدی محکوم 
کرد. پیشنهاد وکیل او که اتهام پارتی بازی 
به سهل انگاری اداری تبدیل شود پذیرفته 

نشده بود.   

قانون مصّوب 1312 )1934 میالدی( پارتی بازی را در ایران 
جرم شناخت با مجازات زندان و جریمه نقدیـ  یک نمونه خواندنی از این اتهام پارتی 

بازی: مردی برای گرفتن یک قطعه زمین از دولت، یک توصیه نامه جعل کرد
 و مقام مربوط هم به آن ترتیب اثر داد و ...



نهم تیرماه 1336 بود و من ]نوشیروان کیهانی 
زاده[ هنوز خبرنگار میز اقتصادی روزنامه 
اطالعات. تورج فرازمند )متوفی در لُس آنجلِس( 
سردبیر وقت روزنامه مرا خواست و گفت که از دفتر 
انصاری وزیر راه خبر داده اند که وی قصد رفتن به 
کرمان برای سرکشی به راههای این استان کشور 
و شنیدن انتقادها و پیشنهادها را دارد و روز 12 و 
یا 13 تیرماه آنجا خواهد بود. او با اتومبیل به کرمان 
می رود تا وضعیت راههای فی مابین را هم به چشم 
ببیند و بنابراین نمی تواند با خود خبرنگار ببَرد، 
خبرنگارـ  در صورت تمایل روزنامهـ  با اتومبیل 
خود و یا هر وسیله دیگر به کرمان برود ولی در 
آنجا می تواند با اتومبیل اداره راه، با او همراه شود.

    فرازمند گفت که مرا به این دلیل برای تهیه 
این گزارش انتخاب کرد که کرمانی هستم و آگاه 
از واقعیات آن استان و فریب حرف های َچرب و نَرم 
مقامات را نمی خورم و حقیقت را خواهم نوشت.

    همان شب با اتوبوس عازم کرمان شدم و دو روز 
بعد آنجا بودم. استاندار کرمان بزرگان شهرهای 
استانـ  از شهرهای کوچک تا بزرگ را دعوت 
کرده بود تا بعد از ظهر 13 تیرماه در تاالری در شهر 
جمع شوند و خواست خود از وزیر را مطرح کنند.

    در ساعت معّین در تاالر بودم و قرار گذارده 
بودیم که با بزرگان شهرهای استان، در پایان 
جلسه مصاحبه کنم و مشکالت راهها را برنگارم.

    همه منتظر وزیر بودند که در میان تعجب 
حاضران، یک مقام ارشد این وزارت وارد شد، 
پشت میکروفن رفت و اظهارداشت: »همچنانکه 
می دانید؛ دو روز پیش )11 تیرماه 1336( در 
منطقه وسیعی در شمال کشورـ  از تهران تا 
الریجان، فیروزکوه و ... زلزله روی داد، خرابی و 
تلفات وارد ساخته و در چند نقطه، کوه ریزش 
کرده و جاده ها را بسته و جناب وزیر مجبور به 
بازدید از این نقاط شده و من به جای او، با هواپیما، 
برای شنیدن اظهارات و پیشنهادهای بزرگان 
استان و دیدن راهها به اینجا آمده ام و ماوقع را به 
او گزارش خواهم کرد و اطمینان دارم که ترتیب 

اثر خواهد داد.«.
    هرکس مشکلی را گفت و پیشنهادی داد تا 
نوبت به نماینده شهرک تاریخی و چند هزارسالِه 

»رایِن« رسید. این نماینده که در عین حال مدیر 
یکی از مدارس راین بود ضمن پوزش از مثالی 
که خواهد زد، گفت: »در سال اول دبیرستان، 
در درس هندسه، عالوه بر قضیه فیثاغورث 
)مثلث قائم الزاویهـ  زاویه 90 درجه ای قائمه، 
وتَر و ...(، برای اثبات کوتاهترین فاصلِه بین دو 
نقطه، از استدالل تقریبا 2500 ساله فیثاغورت 
Pythagoras = Fisaghores  ]ریاضی 
دان و فیلسوف یونانی متولّد 570 پیش از میالد 
و متوفی در 75 سال بعدـ  495 پیش از میالد 
مسیح[ استفاده می کنند که گفته بود اگر مقداری 
علوفه را در جایی بگذارند و ِحماری را رها کنند، 
در یک خط مستقیم به سوی علوفه خواهد رفت 
زیراکه کوتاهتر است. می دانیم که منطقه جیرفت 
و کهنوج از قدیمی ترین تمدن های جهان هستند 
و به این تمدن ها که آثار آن وجود دارد، از زمان 
اسکندر مقدونی؛ َدقیانوس گویند. بنای شهر 
کرمان را هم به گشتاسپ کیانی )3 هزار سال 
پیش( نسبت می دهند که اردشیر پاپکان در آنجا 
دژ نظامی ساخت تا پایتخت ایران کند و بهرام گور 
)بهرام پنجم( هم که پیش از سلطنت، استاندار 
کرمان و ملّقب به »کرمانشاه« بود در زمان 
سلطنت خویش این شهر را گسترش و وسعت 
داد. اضافه کنمکه در عهد ساسانیان، استانداران 
کرمان را »کرمانشاه« می خواندند و یکی از آنان 
شهری در غرب ایران ساخته که از همان زمان به 
نام او »کرمانشاه« نامیده شده است. میان منطقه 
جیرفت )تنها منطقه در جهان که هر سال در آنجا 
می توان دو بار کشت و درو کرد(، کهنوج، رابُر 
)راهُبر( و َهنزاـ  و این ناحیه زادگاه سورِنا اسپهبد 

نامدار ایران که کراسوس رومی و ارتش روم را در 
جنگ َحّران )شمال فرات( نابود کرد ]همچنین 
زادگاه سردار قاسم سلیمانی[، ساردوئیه و ... و شهر 
کرمان و مرکز و شمال ایران از سه هزار سال پیش 
یک راه مستقیم وجود داشته که از ُگدار گوِدر 
)میان راین و جوپار( می گذرد. اسکندر مقدونی، 
یعقوب لیث، نادرشاه و ... از همین راه عبور کردند. 
در زمان جنگ دوم جهانی، غاّلت مورد نیاز ارتش 
روسیه که با هیتلر می جنگید از همین راه حمل 
می شد. معلوم نیست که به چه دلیل، وزارت راه 
به جای بازسازی راه ُگدار گوِدر، مسیر را تغییر 
داده و 40ـ  50 کیلومتر دور کرده است بگونه ای 
که برای رسیدن از مسیر راین به کرمان، به جای 
خط مستقیم باید دو ضلع مثلث را پیمود که 
منطقی نیست و برخی از جیرفتی ها ترجیح می 
دهند که کوهها را دور بزنند و از مسیر »ِده بَکری« 
و »دارزین« بروند. خواستم که دولت توجه کند و 
راه سه هزار ساله »ُگدار گوِدر« را بازسازی و رو به 
راه کند که صرفه جویی در سوخت و ُعمر خودرو 

و وقت انسان است.
    مقام ارشد وزارت راه به این درخواست وعده 
مساعد داد و گفت که ُگدار را دیدن خواهد کرد. 
ولی، از آن زمان تا کنون ]سال 1395 که 59 سال 
است[ به این وعده منطقی )بازسازی راه تاریخی 
ُگدار گوِدر( که نه تنها جنبه تاریخی بلکه منافع 
اقتصادی متعدد دارد عمل نشده است، خودروها 
همان دو ضلع مثلث را به جای خط مسقیم )یک 
ضلع( باید طی کنند که دهها کیلومتر طوالنی تر 

است و ایجاد ترافیک هم می کند.

استدالل فیثاغورت و ُگدار گوِدر، مسیر 3 هزار ساله عمال َمتروکـ 
وعده ای که 59 سال به اجرا درنیامده است

تصویری از فیثاغورث
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تیرماه سال 1357 )نیمه جوالي 1978و 
در جریان انقالب( کارشناساني که از سوی 
دولت وقت و با تأیید پهلوی دوم  مأمور شده 
بودند »مسائل روز ایران« را بررسي و راه 
حل ارائه دهند تا دست کم از سرعت انقالب 
کاسته شود اعالم داشتند که بوروکراسی و 
اقتباس البی گری در ایران از آمریکا و اروپا 
، رکود نسبي اقتصادي، توّرم پول، ثابت 
ماندن نرخ برابری ارزها به رغم پایین رفتن 
قدرت خرید ریال به سبب توّرم پول ناشی از 
چاپ اسکناس )افزایش نقدینه(، پرداخت 

وام هاي بانکي از طریق توصیه و تشّبث و 
خالف منطق بازار پول، افزایش نجومی 
بهای مستغالت، افزایش غیر عادي اجاره 
مسکن، متکي بودن بیش از حد به درآمد 
حاصل از صادرات نفت، خروج  کارشناسان 
از کشور به صورت مهاجرت، روزافزون بودن 
فاصله دارا و ندار، »بیش از حد« مصرفي 
شدن جامعه )اِسراف(، کثرت مرسدس 
بنز و اتومبیل های لوکس در خیابانها و به 
رخ دیگران کشیدن ثروت داشتن و ایجاد 
ُعقده، وجود فساد، ُکندی کار و بي دّقتي در 

دستگاه قضایی و رواج کارچاق کني و ... در 
این دستگاه و نارضایتي مردم از این بابت، 
فساد اجتماعي و تضعیف اخالقیات و منش 
سنتي ایراني از این رهگذر و رواج عادات 

زیان آور اهم این مسائل هستند و ....
در پی انتشار نظرات آن کارشناسان، 
راهپیمایان خیابانی به استناد آن نظرات، 
شعار »اسالم و شریعت« راه حل همه این 
مسائلـ  از فساد دولتی و اختالس تا ... 
است و قرآن باید قانون اساسی ایران شود 

بر شعارهای خود افزودند.

مسائل ایران در سال انقالبـ  شعار راهپيمایان در سال 1357: اسالم و رعایت 
شریعت )دستورهای قرآن؛ حق، عدالت، انصاف، مرّوت و ...( راه حل مسائل فساد 

دولتی و اجتماعی و ... است

هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

ایــن صفحــات ماهانــه را بــا بيــت رودکــی، متوّلــد 
858 و متوفــی در 940 ميــادیـ  پــدر شــعر فارســی 
نویــن که در بــاال آمده اســت آغاز کرده ایــم که یک 
روزنگار)کرونيــکل(  بــه روش تاریــخ نویســی 
ژورناليستی اســت که در این روش، َسبک، اصول و 
قواعد خبر و نظرنویســی )کوتاه، روشن و آموزندهـ  

فرهنگی( بکار برده می شود و درباره کارها و نظرات 
افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت و هدف 
از آن آمــوزش عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی 
هــا، سرمشــق گرفتــن و نيز پيشــگيری از اشــتباه 
بــا درس گرفتــن از اشــتباه دیگران و گذشــتگان 
اســت. در تاریخ نگاری ژورناليســتی بایــد یک مبدأـ  
روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و نوشــتن مطلب 
را از آن آغــاز کــرد بنابرایــن، مطالبــی کــه در زیــر 
آمده اســت ارتباط باتابســتان 1395 داشــته است.

24

این ماه در گذر تاریخ
روزنامک- شماره 29 ) شهریور1395(

22 تیرماه 1345 )13 جوالی 1966( ارقام تولید نفت ایران که در دست 
کنسرسیوم نفتی غرب )اصطالحا؛ شرکت های عامل( بود انتشار یافت. طبق این 
اعالمیه رسمی، تولید نفت ایران در آن زمان )50 سال پیش( به روزانه، 2 میلیون و 
43 هزار بشکه رسیده بود. روزنامه ها جرأت به خرج داده و در خبر تنظیمی خود از 
آن اعالمیه، سهم ایران از درآمد این میزان تولید را که تقریبا ناچیز بود نوشته بودند 
با تاریخچه کوتاهی از نفت ایران.   این گزارش آنچنان مردم را به خشم آورده بود 
که همان شب و طبق گزارش خبرنگار کشیک روزنامه اطالعات؛ بیش از 500 نفر 
ـ تلفنی با این روزنامه، از نظام حکومتی وقت که پس از براندازی 28 اَُمرداد 1332، 
نفت را به کنسرسیوم کمپانی های نفتی غرب داده بود انتقاد کرده بودند و شب بعد 
چند خرابکاری در تهران صورت گرفت که سرآغازی برای خرابکاری ها و عملیات 

چریکی بعدی به حساب آورده شده است.

خشم ایرانيان در پی انتشار رقم  توليد نفت ایران
 در تيرماه 1345 )رقمی بيش از تيرماه 1395(

 و سرآغاز عمليات چریکی ضد دولتی

دفتر مجله روزنامک ماه گذشته  کتاب 919 صفحه ا ی  زندگینامه 
استالین  ترجمه دکتر مهوش غالمی را دریافت کرد که روی جلد 

آن در باال اسکن شده است.



ماجرای خرید  اواکس )رادار پرنده( از آمریکا و سرنوشت خریدهای نظامی دیگر ایران از 
آمریکا و بازگرداندن بخشی از پول پس از 37 سال توقيف به صورت اسکناس و بار بر هواپيما

 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.
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نهم سپتامبر سال 1991 تاجیکستان 
9 میلیون نفرِي 143 هزار کیلومتر مربعي 
اعالم استقالل کرد که روز ملّي این کشور 
پارسي زبان و ایراني تبار است. »تاریخدانان« 
تاجیکستان را مادر ایرانزمین بشمار مي 
آورند زیرا که نه تنها ایرانیان بلکه آرین ها از 
آنجا برخاسته اند. در »اوستا« از سرزمیني 
که »تاجیکستان امروز« در آن قرارگرفته به 
عنوان بهترین مکان و منطقه در روي زمین 
که اهورامزدا )خداي یگانه بزرگ( آفریده یاد 
شده است. به نوشته َزرتَشت، این منطقهـ  
یک سرزمین کامل و بهتر است )آب و هوا و 
محصوالت آن(. در نوشته هاي زرتشت و آثار 
آن دوره، آرین هاي منطقه فرارود »تاجیان 
Taa - jiaan  « نوشته شده اند. این سرزمین از 
شش هزار سال پیش مسکوني بوده و مردمي 

متمدن داشته است. 
مورخان کارشناس دوران باستان و آرین 
شناسان نوشته اند که تاجیک هاي هزاره 
پیش از میالد یک طایفه ایراني به نام کامبوجا  
Kambojas بودند که به زبان اَوِستایي )پارسي 
قدیمي ترـ  زبان زرتشت( سخن مي گفتند و 
موّرخ همراه اسکندر باکتریانا )بلخ( )در اوستا: 
باخدي Bakhdi  = بلخ( و تخار را بخشي از 
منطقه آنان ذکر کرده که عمدتا میان دو رود 
بزرگ )آمودریا و سیردریا( میزیستند. موّرخان 
عهد سلوکي ها، اشکانیان )پارتها( را برخاسته از 
میان آنان نوشته اند و مورخان رومي و اروپایي 
همه خراساني ها و تبرستاني ها )مازندراني ها( 
را از همان طایفه ایراني دانسته اند. یزدگرد 
سوم در پي شکست هاي نظامي اش به همین 

منطقه پناه برده بود که با مرگ او ایرانیان 
استقالل و حاکمیت خود را از دست دادند. 
همین »تاجیکان« زبان پارسي و فرهنگ، 
منش و تمدن ایراني را محافظت کردند که 
با پیدایش سامانیان به سراسر ایران گسترش 
یافت. سامانیان که از سرزمین تاجیکان 
برخاستند از نخستین دسته ایرانیاني بشمار 
مي آیند که استقالل و حاکمیت ایران را زنده 
کردند. تا قرن دهم میالدي و آغاز مهاجرت 
اقوام آلتائیک به منطقه فرارود ازجمله ُغزها، 
بکاربردن واژه تاجیک، زیاد مرسوم نبود و همه 
ایرانیان خودرا پارس مي نامیدند و از زماني واژه 
»تاجیک« مصّرا بکار رفت که پارسیاِن فرارود 
و ایران خاوري )افغانستان امروز( خواستند 
خود را از تُرکان مهاجر مشّخص سازند و از آن 
پس واژه هاي »تُرک و تاجیک« براي مشخص 
ساختن افراد آن منطقه بکار رفت. قبال هم 
برخي از خراساني ها براي مشخص شدن از 
تازیان )عرب( خود را »پارسیوان = پارسیبان« 

مي خواندند.
    تاجیکستان امروز، داراي بیش از 99 
درصد باسواد است و همه آیین هاي ایراني 
بویژه نوروز را گرامي مي دارد. این سرزمین 
که تا پایان دوران سامانیان سراسر شمال 
آمودریا )جیحون( را شامل مي شد بتدریج 
براثر هجوم اقوام آلتائیک کوچک شد و آخرین 
ضربه را از رهبران شوروي خورد که به رغم 
مقاومت ُسغدي ها )ُخَجندي ها( قسمت هاي 
دیگري از آن را به جمهوري هاي مجاور دادند. 
تالش تاجیکان بود که جمهوري شوروي 
تاجیکستان در 1929 تاسیس شد و در 

نهم سپتامبر 1991 اعالم استقالل کرد و در 
ششم نوامبر 1994 داراي قانون اساسي شد 
و اصحاب نظر آن را کم دشمن ترین کشور 
جهان قلمداد کرده اند. همین بي دشمن 
بودن سبب شده است که همه بخواهند در آنجا 
سرمایه گذاري کنند و مناسبات داشته باشند؛ 
چین، روسیه، هند و آمریکا همه با تاجیکستان 
دوستي نزدیک دارند. این سرزمین مورد عالقه 
ویژه پارسیان هند و زرتشتیان جهان است. 
تاجیکستان در دل خود داراي انواع معادن 
از جمله نفت است. تاجیکستان شامل سه 
ایالت و چند منطقه دیگر است و ایالت ُسغد 
)خجند( آن که پایگاه مهاجرت آرین ها به 
غرب )اروپا( و جنوب )ایران بزرگتر و شمال 
غربی هند( بشمار مي رود و کوروش در آنجا 
جان باخت تا مانع ورود اقوام با تمدن پایین به 
ایرانزمین شود معروف تر از ایاالت دیگر است. 
تاجیکان )تاجیکیان( با گذاردن نام اسماعیل 
ساماني )احیاءگر زبان فارسي و فرهنگ ایراني( 
بر بلندترین قله آن کشور قدرشناسي خود را 
نسبت به او نشان داده اند، همچنین گذاردن 
نام سامانیان بر واحد پولشان )ساماني( و 
بزرگداشت شعراء و دانشمندان ایرانزمین 
و گذاردن نام آنان بر خیابان ها و قراردادن 
مجسمه هایشان در پارک ها و اماکن عمومی. 
    رودکي از پدران شعر پارسي نوین، زاده و 
برخاسته از تاجیکستان است. سران شوروي 
همواره از آن نگران بودند که تاجیکان آسیاي 
میانه و افغانستان با ایران متحد شوند و 
امپراتوري پارسیان زنده شود.  امامعلي 
رحمان متولد پنجم اکتبر 1952 و پدر 7 
دختر و دو پسر، از 1992 رئیس جمهوری 
تاجیکستان است. وی که در دانشگاه در رشته 
اقتصاد تحصیل کرده است در ایالت َختالن به 
دنیا آمده است. رحمان پیش از ریاست کشور، 
عضو انتخابی شورای عالی تاجیکستان بود. 
تاجیکستان که در دهه 1990 یک دوره بحران 
و نوعی جنگ داخلی پُرتلفات را تجربه کرد در 
دوران حکومت رحمان از ثبات و آرامش و نیز 

پیشرفت برخوردار بوده است.

سالروز استقالل تاجيکستان که »َاِوستا« آن را سرزمين بهتر توصيف کرده استـ  
تاجيکستان و پرزیدنت رحمان در یک نگاه

نقشه جغرافیایی تاجیکستان و امامعلی  رحمان
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مارگارت تاچر

بیست و سوم تیرماه 1358 )13 جوالي 
1979 و پنج ماه پس از انقالب( دکتر کاظم 
سامي کرماني وزیر بهداري دولت انقالب 
)حکومت موقت مهدي بازرگان( طرح 
»طب ملّي« را در اجتماع مدیران بهداري 
هاي سراسر کشور که در شهر مشهد برگزار 
شده بود اعالم داشت که به موجب آن؛ 
هزینه دکتر، دارو و درماِن همه ایرانیان از 
سوي دولت تأمین و تاسیس بیمارستان 
غیر دولتي »غیر قانوني« مي شدـ  به همان 
شکل که تأسیس مدارس پولی )غیر دولتی( 
از شهریور 1353 غیر قانونی و ممنوع شده 

بود.
     این طرح، مراجعه داوطلبانه مردم به 
مطب خصوصي پزشکان را در ساعات غیر 

اداري منع نمي کرد.
     در مقدمه طرح آمده بود که »تندرستي و 
درمان رایگان و یکنواخت حق مردم است«.     
دکتر سامي گفته بود که طرح طب ملي 
تا یک ماه پس از انتشار آن )سوم تیرماه 

1358( به مراجع ذیربط جهت تصویب داده 
نخواهد شد و در این مدت، هرکس مي تواند 
نظرات خود را به دفتر وي و یا ادارات بهداري 
و نیز روزنامه ها بفرستد. در پایان این یک 
ماه، »طرح« برپایه نظراتـ  اصالح و براي 
تصویب به مراجع ذیصالح داده خواهد شد.

 بحث از ملّي شدن درمان، تا شهریور 
1359 )دوسال پس از انقالب( ادامه داشت 
که تعّرض نظامي عراق به ایران و جنگ 

هشت سالِه متعاقب آن، این طرح را بمانند 
سایر طرح هاي مفید که از شعارها و برنامه 
هاي انقالب سال 1357 بود متوقف ساخت.

    مرور زمان نشان داد که پس از جنگ 
هم از اجراي طرح »طب ملّي« دیگر خبري 
نشد و امر درمان در ایران بیش از گذشته به 
سوي پولي شدن گام برداشته و حتي در 
بیمارستانهاي دولتي ِ باقي مانده از دوران 
نظام سابق هم از بیماران و مراجعین وجه 
بیشتري دریافت مي شود و به نظر مي رسد 
که این بیمارستانها به سوي مدیریت غیر 
دولتي و اصطالحا »خودکفا شدن!« پیش 

مي روند.
        دکتر کاظم سامی کرمانی چهارم 
آذرماه 1367 )نوامبر 1988( که دو روز 
پیش از این، در مطب خود مورد حمله قرار 
گرفته و با ضربات چاقو مجروح شده بود 
درگذشت. وی 53 ساله )متولد سال 1314( 
بود. هنوز جزئیات کامل قتل دکتر سامی 

کرمانی در پرده ابهام است.

طرح مهم »طب ملّي« که پس از مدتي مدفون شد: »تندرستي و درمان رایگان و یکنواخت، 
حق مردم است«

دکتر سامی کرمانی

بیستم سپتامبر 1980 و در آستانه حمله 
نظامي تمام عیار عراق به ایران، وقوع این 
جنگ و نتایج آن در دیدار مارگارت تاچر 
نخست وزیر انگلستان با وزیر امور خارجه 

کابینه اش مطرح و بررسي شد. 
    مارگارت تاچر در این باره به وزیر امور 
خارجه کابینه اش گفته بود که »اقتصاد« 
بیش از »جنگ« به نظام  اسالمی ایران 
آسیب می زند، انقالب روند اقتصادی ایران 
را تغییر داده، صاحبان صنایع، بانکداران 
و اقتصاددانان ایران را ترک گفته و برای 
ایران مانده است »درآمد نفت« و جّو انقالب 
)بی اعتنایی نسبي به قوانین و موازین( و 
به مقام رسیدن انقالبیون که عمدتا افراد 
معمولی و بی تجربه هستندـ  کارگر، بازاری و 
روستائیان آمده به تهران. کارها که به دست 
افراد کم تجربه و انقالبي بیافتد از روال خارج 

و پیچیده تر می شوند و ....
 تاچر در صفحه 91 کتاب خاطرات خود به 
این مالقات با وزیر امور خارجه کابینه اش و 

تبادل نظر اشاره کرده است.
 تاچر نوشته است که در آن روز )بیستم 
سپتامبر 1980( به وزیر امور خارجه گفتم 
که در این نظر که ایران  با تعّرض عراق، در 
مدتي کوتاه از پاي درخواهد آمد شریک 
نیستم. ارزیابي و محاسبات صدام حسین 
از فروپاشیدگي ارتش ایران ]با فرار، اعدام و 
برکناري چند افسر ارشد[ درست نیست، زیرا 
که افراد و سالحهاي این ارتش باقي هستند، 
ایران سیستم نظام وظیفه دارد و احضار 
ذخیره ها آسان و سریع و .... و دیدیم که هشت 
سال بعد نظر من )تاچر( تایید شد زیرا که عراق 
جز در هفته هاي اول جنگ پیشرفتي نداشت 

و مقروض و زمینگیر شد.



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

وجود دارد.

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

نشریات تشویق به انتشار وضعیت او 
شوند و برنگارند.

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

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

را کامل، شیوا و بی طرفانه می نوشت.
ر  مه نگا نا ز و ین ر ت ا ا ر ظها ا

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

رضا رفوگران

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

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

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

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

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

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

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

سر می زد.

محمد بلوری
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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

»کرمان«  107سال پیش دارای روزنامه شد و اندکی بعد دارای 5 روزنامه و دو مجلهـ  کرمان 
باستانِی ایران در یک نگاه

یک ماه پس از تصرف تهران به دست 
مشروطه طلبان بختیاری، گیالن، مازندران، 
افراد یپرم خان ارمنی و سایر دمکراسی 
خواهان و پناه بردن محمدعلی شاه قاجار 
به ساختمان تابستانی سفارت روسیه در 
َزرگنده )ُقلَهک( و انتخاب پسر 13 ساله اش 
از سوی »کمیسیون 28 نفره« به پادشاهی 
و تعیین نایب السلطنه، شهر کرمان دارای 
روزنامه شدـ  به نام روزنامه اعتبار که این 
رفت و آمد سلطنتی را در برابر عالمت های 
سئوال و تعجب قرارداد و پرسید که کدام 
دولت خارجی از انتصاب این کوچولو به 
ریاست یک کشور پهناور و بیشتر از هزار 
سال، قدرت مشرق زمین سود می بَرد؟. ناشر 
این روزنامه محمدحسن طلبه و سردبیر آن 

میرزاغالمحسین بود.

ز  لتی ا در پی شکست نیروهای دو
مشروطه طلباِن مسلح در »باداَمک« و ورود 
مشروطه طلبان مسلح به تهران از دروازه 
بهجت آباد در 23 تیرماه 1288 )1909( و 
روز بعد )24 تیرماه( با تسلیم شدن سرهنگ 
لیاخوِف روس فرمانده یک دسته از نیروی 
قّزاق دولتی، پایتخت ایران از کنترل دولت 
خارج شده بود. محمدعلی شاه با اینکه 
هنوز یک هنگ قّزاق در کنار خود داشت و 
در شمیران و در دامنه کوه بود به روس ها 

پناهنده شد!.
با پیروزی دمکراسی خواهان، دو گروه 
سیاسی )عمال دو حزب(ـ  گروههای اعتدال 
و دمکرات پا به میدان فعالیت گذاشتند و 
زمینه برای انتشار نشریه  غیر دولتی آماده 

شده بود.
پس از انتشار روزنامه اعتبار، شهر 
باستانی کرمان در اندک مدتی دارای 5 
روزنامه و دو مجلّه شد. درصد جمعیت 
باسواد کرمان در آن زمان، پس از تهران 
بیش از شهرهای دیگر ایران بود. کرمان که 
به رغم از دست دادن بندرعباس و جزایر 
مجاور )با ایجاد استان هرمزگان(، هنوز 
بزرگترین استان ایران به لحاظ وسعت 
است در کتیبه داریوش بزرگ و کتاب های 
هرودوت و استرابو توصیف شده است. در 
زمان ساسانیان، استاندار کرمان را »شاه« 
می خواندند )کرمانشاه( و بهرام ساسانی 
که بعدا به عنوان بهرام چهارم )بهرام گور( 
شاه ایران شد قبال شاه )استاندار( کرمان 

بود.
 یکی دیگر از شاهان ساسانِی کرمان، 
شهر »کرمانشاه« ساخت که به نام اوست. 
کرمان یک استان خودکفای ایران است. 
جیُرفت کرمان که آثار و بقایای تمدن سه 
هزار سالهـ  معروف به تمدن َدقیانوسی 
دارد تنها منطقه در جهان است که در آنجا 

)بدون گلخانه داری و ژنتیک( می توان هر 
سال دو بار ِکشت و درو کرد.

 از زمان کوروش بزرگ تا پایان عهد 
ساسانیان، کرمان بیشتر ساز و برگ ارتش 
ایران را تأمین می کرد. کمبوجیا )کمبوجیه 
ـ کامبیزـ  کامبوزیا( در لشکر کشی به مصر، 
داریوش بزرگ در لشکرکشی به اروپا، دلتای 
دانوب و منطقه دریای سیاه، اشکانیان و 
ساسانیان در جنگ با رومیان سپاه کرمان را 
بکار برده بودند و خسروانوشیروان با فرستادن 
نیروهای نظامی کرمان از طریق دریا به یمن، 
حبشی ها را از این سرزمین بیرون راند و یمن 
وابسته به ایران شد. کرمانیان که بزرگترین 
آسیب را از آغامحمدخان قاجار دیدند در 
مبارزه برای کسب استقالل و حاکمّیت ایران 
به یعقوب لیثـ  قهرمان ملی ایرانیانـ  کمک 

حیاتی کردند. 
جنایت آغامحمدخان مغول تبار به 
کرمانیان در تاریخ بشر بی سابقه است. او 
که شاه ایران! بود چهل هزار َمرد کرمانی را 
که گناهی جز مهمان نوازی از لطفعلی خان 
َزند نداشتند کور کرد. با وجود این، کرمانیان 
خصلت و اصالت ایرانی خود که کرامت و 
مهمان نوازی است از دست نداده اند که 
گردشگران خارجی ازجمله »مارکو پولو« 

به آن اشاره کرده اند.
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31

دانستنی ها
روزنامک- شماره 29 ) شهریور1395(

سالروز درگذشت معروفترین جّراح قلب در صدسالگي

دکتر مایکل دباکي Michael DeBakeyمعروفترین جراح قلب درجهان 11 
جوالي 2008 و 56 روز پیش از صد ساله شدن، در شهر هوستون آمریکا براثر 
عارضه طبیعي درگذشت. وي فرزند »شاکر دباغي« یک داروفروش لبناني، و 
نام او تا زمان دکتر شدن »میشل دباغي« بود. پدر وي که یک ماروني )مسیحي( 

لبناني بود قبال به لوئیزیاناي آمریکا مهاجرت کرده بود.
 میشل دباغي که هفتم سپتامبر 1908 در شهر لیک چارلز به دنیا آمده بود 
در 32 سالگي دکتر شد و پس از اتمام تحصیالت در آمریکا و آلمان، به تدریس 
بیماري هاي قلب در دانشکده پزشکي »بایلور Baylor « و همزمان به کار درمان 
و نیز تکمیل عمل جراحي قلب و اختراع دستگاههاي مربوط پرداخت ازجمله 
سوزن تزریق خون، پمپي که هنگام عمل قلب کار گردش خون و مبادله اکسیژن 

در ریه را بر عهده مي گیرد، عمل قلب باز و 149 وسیله دیگر.
 دباکي که تا آخرین سال عمر، از بیمارستان و آزمایشگاه و کالس درس دور 
نشده بود بیماري قلب سران بسیاري از کشورها از جمله جان اف. کندي، آخرین 

شاه ایران )پهلوي دوم( و بوریس یلتسین را درمان کرده بود.

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

اراتوستنس Eratosthenes  دانشمند یوناني تبار عهد باستان 19 ژوئن سال 
240 پیش از میالد اندازه گیري محیط زمین را بر پایه علم هندسه به پایان بُرد. 
وي در اسکندریه مصر و در لحظه اي که خورشید در اوج بود )ظهر( فاصله آن را 
بر اساس احتساب زاویه برآورد  کرد.   اراتوستنس که بسال 267 پیش از میالد 
در سیرن واقع در شمال آفریقا )لیبي امروز( به دنیا آمده بود 72 سال عمر کرد.

 وي نخستین ریاضیدان و فضا شناسي است که به اندازه گیري محیط زمین 
پرداخته بود. او با محاسبات خود، زمان نسبتا دقیق وقوع رویدادهاي مهم 
تاریخ قرون قدیم از جمله صدور اعالمیه کوروش بزرگ درباره حقوق انسان 
و ایجاد جامعه مشترک المنافع جهانی، لشکرکشی ایرانیان به یونان و تصرف 
آتن، افتادن مصر، لیبی و منطقه دلتای دانوب ازجمله رومانی امروز به دست 
ایرانیان و ... را بر حسب مبدأ )اوریجین( خود به دست آورده بود که در قرون 

معاصر پس از تطبیق با تقویم میالدي تازه اعالم شده اند.

دکتر دباکي از میانسالي تا سال 2008

درباره نامگذاري
 ماه سپتامبر 

واژه هفتم بر ماه نهم!
 واژه ای ِهندی

 1 5 8 2 ل  مبر سا هفتم سپتا
)و یک ماه پیش از تکمیل اصالح 
تقویم میالدي و به اجرای گذاردن 
تقویم تازهـ  یونیورسال = گریگوری(، 
کمیسیون رفورم تصمیم گرفت که 
ماه نهم میالدي نام باستاني اش را 
که سپتامبر )هفتم( است حفظ کند. 
»سپتامبر« بیش از دو هزار سال پیش 
و هنگام تنظیم تقویم ژولیان، از دو 
واژه سانسکریت )ِهندی( و برگرفته 
از یک کتاب دیني هندوها ساخته 
شده است: »ِسپت« به معناي رقم 7 

و »امبر« یعني آسمان.
 در آن زمان، »سپتامبر« ماه هفتم 
بود و سال رومي قدیم که تقویم 
میالدي برپایه آن تنظیم شده است به 
اقتباس از ایرانیان، از مارس )21 تا 24 
مارس( مصادف با نوروز ما و آغاز بهار 

شروع مي شد. 
تقویم تازه میالدي )که جهاني شده 
است( در قرن شانزدهم توسط یک 
ایتالیایي به نام دکتر لیلیو )لیلیوس( 
تنظیم شد و چون پاپ وقت، گریگوري 
سیزدهم، بر آن صّحه نهاد به تقویم 
گریگوري موسوم شده است. این 
تقویم از چهارم اکتبر سال 1582 به 
اجرا درآمده و جاي تقویم ژولیان را 

گرفته است. 
در این تقویم، سال نو از ژانویه )به 
جای مارسـ  دو ماه و چند روز زودتر( 
آغاز می شود و بنابراین؛ سپتامبر 
شده است ماه نهم با حفظ نام سابق 

)هفتم(.



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 
جزاییـ  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 
ئم سیاسی و مطبوعاتی با  متهمان جرا
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 پيش، ایران دارای آیين دادرسي کيفري شدـ  ماده منحصر به فرد آن که ریشه در 
فرهنگ باستانی ایرانيان دارد: تکليف فرزندان در نگهداری والدین ازکارافتاده

معاون وزارت بهداشت در تیرماه 1395 گفته 
بود که حمله قلبی علت ردیف اول مرگ و میر 
ایرانیان است. بسیاری از روزنامه های تهران این 
اظهار او را تیتر صفحه اول شماره 21 تیرماه خود 
قرار داده بودند ازجمله روزنامه امتیاز که ُکپی 

آن در زیر آمده است. حمله قلبی نتیجه مسدود 
شدن یک و یا چند رگ قلب بر اثر رسوبات 
داخل رگ ازجمله کلسترول است و گاهی 
رهاشدن یکی از این پالگ ها در جریان خون. 
علل چنین پیشامدی؛ استرس، دودکردن 

سیگار، باال بودن فشار خون، باالی بودن سطح 
کلسترول و تریگلیسرید، چاقی بویژه در ناحیه 
شکم، نکردن ورزش و فعالیت های جسمانی، 
مواد مخدر، وراثت، بیماری قند، ضعف ایمیون 

سیستم و ... هستند.

مرگ و میر ایرانیان از حمله قلبی
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