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سرمقاله

درباره جشن هاي مهرگان
روزهاي ماه در ايران باستان داراي 
نام خاص بودند كه شانزدهم هر ماه 
»روز مهر« بود و روز مهر در ماه مهر 
مهمترين روز آيين هاي مهرگان 
بوده است. جشن ها و آيين هاي شش 
روزه مهرگان در ايران باستان در روز 

مهر از ماه مهر )شانزدهم مهرماه( 
پايان مي يافت. ايرانيان از هزاره دوم 
پيش از ميالد مهرگان را همرديف 
نوروز گرامي داشته و شروع كارهاي 
مهم از جمله ازدواج را به اين ايام 
موكول و مدارس از همين ماه آغاز 

بكار مي كردند كه دولت روم شرقي 
)قسطنطنيه = استانبول( بعدا اين 
رسم )بازگشايي سال تحصيلي( را 
از ايران اقتباس كرد كه با چند روز 
تفاوت جهاني شده است. آيين هاي 
مهر )جشن مهرگان( پس از نوروز 
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مهمترين اعياد ملي ايرانيان بوده است 
كه نوروز با بهار و شكوفه و نويد بركت 
آغاز مي شد و مهرگان به خاطر پايان 
جمع آوري محصول و آغاز شش ماهه 

شبهاي طوالني تر و سرما.
     طبق نوشته هاي فالسفه ايراني 
قرون وسطي )وسطا( از جمله خيام، 
هدف از برپايي آيين هاي مهرگان، 
سپاسگزاري به درگاه خداوند بوده 
است كه آن همه نعمت، احساس 
محبت و مهرباني كردن و كشش به 
سوي رعايت عدالت ارزاني داشته و 
نيز تحكيم دوستي و محبت ميان 
ايرانيان. در ايام مهرگان مهماني هاي 
بزرگ برپا مي شده و پذيرايي با انواع 
ميوه و آجيل )خشكبار( رسم بوده ولي 
به درستي معلوم نيست كه از چه زمان 
پذيرايي با آش رشته مرسوم گرديده 
است. همچنين به درستي روشن 
نيست كه از چه زمان "روز مهرگان" 
را به چهاردهم مهر ماه منتقل كرده 
اند و چرا؟ )شايد به خاطر گشايش 
نخستين جلسه مجلس در حضور 
مظفرالدين شاه در كاخ گلستان در 

14 مهرماه!(.
    در سال 2008 ايرانيان برون مرز 
و پارسيان سراسر جهان، دوم اكتبر 
)پنچشنبه 11 مهر ماه( را به عنوان 
»مهرگان« جشن گرفته بودند. در عهد 
باستان، دولت روزي را كه امسال برابر با 
دوم اكتبر از سال ميالدي است جشن 
مي گرفت زيرا كه داريوش بزرگ اين 
روز )نخستين روز( از جشن هاي شش 
روزه ماه مهر )مصادف با دوم اكتبر 
سال 522 پيش از ميالد مسيح( را 

براي اعالم شاه شدن خود تعيين كرده 
بود و با آييني ويژه بر تخت سلطنت 

نشسته بود.
    طبق نوشته مورخان قديم غرب 
)يونان و روم باستان( فرهاد دوم، شاه 
ايران از دودمان اشكاني )خراسانيان(، 
از سال 131 پيش از ميالد مرّوج اين 
رسم شد كه سران دولت ايران در يكي 
از روزهاي جشن مهرگان اشتباهات 
دولت در يك سال گذشته را در يك 
مراسم عمومي اعالم و پوزش خواهي 
كنند و تعهد به جبران آن بسپارند و 
خود فرهاد نخستين اعتراف از اين 
دست را در چهارمين روز از جشن 
هاي مهرگان سال 131 پيش از ميالد 

بيان داشت.
    اردشير پاپكان )ساساني( كه خود 
را شاه همه ايران زمين اعالم كرده بود 
در دومين روز جشن هاي مهرگان 
سال 226 ميالدي )سوم اكتبر( در 
شهر تيسفون با »ميترا = مهر = مهربانو 
= مهري = مهرانگيز« دختر اردوان 
پنجم ازدواج كرد تا كدورت اشكانيان 
از او كه بر اردوان غلبه كرده و اردوان، 
ضمن نبرد، جان خود را از دست داده 

بود برطرف شود.
    كار تنظيم مجموعه قوانين براي 
اداره ايران برپايه آموزش هاي زرتشت 
به ويژه كنترل رفتار حّكام و نيز آيين 
دادرسي و كيفر نيز در سومين روز از 
جشن هاي مهرگان )مصادف با چهارم 
اكتبر سال 600 ميالدي( به تصويب 
موبد موبدان )روحاني ارشد وقت( و 
بزرگان كشور رسيده بود. كار تنظيم 
اين مجموعه از نوروز آن سال آغاز 

شده بود زيرا دلسوزان ميهن نگران 
خودخواهي هاي خسروپرويز شاه وقت 
و ناديده گرفتن حقوق مردم و اصول 
)نانوشته( بودند. تا آن زمان، ايرانيان 
)دولت و ملت( اخالقا متعهد به رعايت 
اصول و حقوق و ارزشها بودند و ضمانت 
اجرايي )مجازات نقض( وجود نداشت.
    پس از پيروزي مشروطه طلبان، 
مجلس شورا اولين جلسه نخستين 
دوره خود را در جريان جشن هاي 
مهرگان ايرانيان )14 مهرماه 1285( 
در كاخ گلستان با حضور مظفرالدين 
شاه برگزار كرده بود و مقرر شده بود 
كه سال قانونگزاري در ايران از مهرماه 
آغاز شود. اين مجلس 15 مهر ماه سال 
1286 هجري خورشيدي نيز متمم 
قانون اساسي را تصويب كرد. بيشتر 
اصول قانون اساسي وقت در همين 
متمم گنجانيده شده بود زيرا كه اصل 
قانون اساسي، شكل مقدمه و اعالميه 
داشت. حقوق ملت در همين متمم 

آمده بود.
ره فردوسي      جشن هاي هزا
نيز با شركت اديبان، دانشمندان، 
سياستمداران و دولتمردان كشور 
و بيش از چهل مستشرق از ساير 
كشورها در جريان جشن هاي مهرگان 
سال 1313 )12 مهر( آغاز بكار كرده 
بود و مستشرقين و ايرانشناسان در 
سخنراني هاي خود ضمن بزرگداشت 
فردوسي و اهميت ميهني او، درباره 
هميت و  ، ا ن گا ي مهر جشن ها
تاريخچه آنها اسناد متعدد ارائه كرده 
بودند كه باقي مانده و به آنها استناد 

مي شود.
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

احضار مدیر روزنامه وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسالمی به دستگاه قضایی
 برای یازدهمین بار در یک سالـ  سال 1395!

يك مخاطب اين مجله با ارسال 
يك نامه پُستی نوشته است كه اگر 
روزنامه كيهان وابسته به دفتر رهبری 
جمهوری اسالمی است و قاعدتا بايد 
نظرات و سياست های اين دفتر را 
منعكس كند و به هشدارهای آن توجه 
شود، چرا هر چند وقت يك بار مدير 
آن را به شكايت يك سازمان دولتی 
به مراجع قضايی احضار می كنند و 
رسيدگی قضايی می شود. طبق قانون 
اساسی جمهوری اسالمی، رهبر نظام 
كه باالتر از هر سه قوه ديگر است. من 
]نويسنده نامه[ در خبرها خواندم كه 
حسين شريعتمداری مدير روزنامه 

كيهان، برای يازدهمين بار در سال 
1395 جهت پاسخگويی به شكايات 
دستگاه هايی همچون شورای عالی 
ياست جمهوری،  منيت ملی، ر ا
سازمان ميراث فرهنگی، سازمان 
بهزيستی، وزارت ارشاد، دانشگاه 
. به  . نشگاهی و . د دا د، جها ا ز آ
دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و 
به پرسش�های قضايی پاسخ داده 

است!.
 من ]مخاطب مجله[ قبال تصور 
می كردم كه مديران دو  روزنامه  
وابسته به دفتر رهبری ]كيهان و 
اطالعات[ بايد پاسخگوی اين دفتر 

باشند. به عالوه، اگر در صفحات اول 
اين دو روزنامه كه هر روز در وبسايت 
خبرگزاری ها ظاهر می شوند دقت 
كرده باشيد با هم فرق دارند و هركدام 
سياستی را دنبال می كنند؛ روزنامه 
اطالعات به نظر می رسد كه جانبدار 
دستگاه اجرايی و متمايل به اصالح 
طلبان است و روزنامه كيهان اصول 
گرا و منتقد دستگاه اجرايی. اگر هر 
دو نشريه وابسته به دفتر يك مقام 
هستند و منصوب اين دفتر بايد 
مطالب مشابهی را دنبال كنند و 
تيتر بزنند. من ]مخاطب[ كه از اين 

وضعيت سر در نمی آورم.

پيام وارده در اكتبر 2016:
 در اثنای مناظره دوم نامزدهای 
احزاب جمهوريخواه و دمكراتيك 
آمريكا برای انتخابات نوامبر 2016 
رياست جمهوری اين كشور كه يكی 
از آن دو تَن از بيستم ژانويه 2017 بر 
كرسی اوباما خواهد نشست، درباره 
بمباران ياغيان سوريه )ِربل ها، نه 
داعشی ها(، ويران شدن شهر حلب و 
فعاليت های نظامی ايران در سوريه از 
دو نامزد سئوال شده بود كه مستلزم 

توضيح بيشتری است و بايد گفت: 
در جريان جنگ داخلی 4 ساله 
آمريكا، مگر نيروهای اتحاديه ]شمالی 
ها[ شهر اتالنتا را در جريان سركوب 

نيروهای كنفدراسيون ]جنوبی ها[ 
ويران نكردند؟. مگر تلفات جنگ 
داخلی آمريكا از 660 هزار كشته 
كمتر بود؟. دولت های خارجی به 
كنفدراسيونی ها كمك نكردند ولی 
جهانيان می دانند كه به ربل های 
سوريه كدام دولت ها كمك می كنند 
كه مداخله تعرض گونه در امور داخلی 
يك كشور دارای استقالل و حاكميت 
است. اگر تاريخ را بخوانيم، ايرانيان از 
زمان دولت ماد )26 قرن پيش( در 
سوريه حضور داشتند. دولت ايرانی ماد 
گروهی از اتباع خودـ  ُكردها را به نينوا 
)موصل امروز( فرستاد تا آشوريان كه 
در جنگ شكست خورده بودند جان 

نگيرند و موصل امروز از همان زمان )26 
قرن پيش( ُكردنشين بوده است. ايران با 
اسكندر در سرزمين سوريه وقت جنگ 
كرد )نبرد ايسوس(. ايران در دوران 
اشكانيان و ساسانيان به مدت نزديك 
به 8 قرن با روميان در همين سوريه 
جنگيد تا غرب بر شرق تسلط نيابد و .... 
ايّوبی های ُكرد و ايرانی تبار )دودمان 
تكريتی هاـ  صالح الدين ايّوبی( دهها 
سال بر سوريه، مصر و فلسطين )لِوانت( 
حكومت داشتند و جنگ های آنان با 
صليبيون اروپايی معروف است. درباره 
جوانمردی های صالح الدين نسبت 
به اروپايياِن شكست خورده داستانها 

نوشته اند

عملیات رزمیـ  دفاعی ایران در سوریه تازگی ندارد
 و پیش از میالد آغاز شده است
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راه حلی که یک بانوی اقتصاددان ایرانی ساکن آمریکا به دست داده است: رعایت قانون 
گرشام، تغییر مدیرّیت های مالی و وضع مجازات

ای ميل دريافتی از يك بانوی ساكن 
كاليفرنيا - مخاطب اديشن آنالين اين  مجله    

در دوم  اكتبر 2016:
26 سال است كه در آمريكا زندگی 
می كنم. در ايران درس اقتصاد و مديريت 
خوانده بودم و كارمند يك بانك بودم. هر 
سال يك بار به ايران می روم تا به خانه ام كه 
در اجاره است و نيز بستگان سربزنم و هر بار 
توّرم بيشتری را احساس می كنم. توّرم دو 
تعريف دارد يكی افزايش بهای اجناس و 
خدمات و ديگری كثرت نقدينگی و به قول 
توماس گرشام؛ پول بَد، و اين دو مسئله در 
ارتباط با يكديگر هستند. به حساب من، 
قيمت ها و خدمات در ايران در اين 26 سال 
500 تا هزار برابر افزايش يافته اند و به همين 
نسبت ميزان پول در جريان و اخيرا تا دلت 
بخواهد »چك بانك« پنجاه هزارتومانی 
)كاغذ(. در اين شرايط دولت می گويد كه 

توّرم زير ده درصد است!.
من هشت سال است كه در هر سفر ايران 
به دكتر خانوادگی ِ مان سر می زنم. مسافت 
خانه خواهرم كه ميزبان من است با مطب 
دكتر فاصله ای معّين دارد. هشت سال پيش، 
به تاكسی بابت طی كردن اين مسير 4ـ  5 
هزار تومان می دادم كه هر سال افزايش 
می يافت و امسال به 18ـ  20 هزار تومان 
رسيده بود. چرا نوشته ام 18ـ  20 هزار؟، 
برای اينكه تاكسی های تهران بر اساس 
تاكسيمتر كار نمی كنند و اهل چانه زنی، 
و هركس كه اتومبيل شخصی داشته باشد 
می تواند مسافر حمل كند و لزومی ندارد كه 
تاكسی باشد با پالک و رنگ مخصوص. اين 
افزايش خدمات = است با افزايش درصد 
توّرم. هشت سال پيش، دالر 800ـ  900 
تومان بود و امسال ] پيش از مهرماه [ 3700 
تومان و 4 برابر 8 سال پيش و می گفتند كه 
چون دولت نياز به پول دارد و تنها يك درآمد 
ارزی )نفت(، ممكن است گرانتر هم بشود. 
بهره بانكی كمی پايين آمده كه درد سر اجاره 
نشين ها است. جوانی متأهل از بستگان ما 

می گفت كه صاحبخانه آمده و می گويد 
كه تفاوت بهره را بايد بدهم. اين آپارتمان 
55 متری را 85 ميليون رهن كرده بودم به 
عالوه هرماه پرداخت 120 هزار تومان نقد. 
صاحبخانه می گويد يا خانه  را  خالی كن 
و  برو  و  يا  به  جای 120 هزار تومان، 300 
هزارتوان بده كه  دارم چانه  می زنم كه راضی 

به دريافت 220 هزارتومان شود.
يران، مديريت اقتصاد است.  مسئله ا
مشكالت را می بينند و نمی روند چاره جويی 
كنند، علل را كشف و راه حل بيابند. اگر دست 
روی دست بگذارند و همچنان امروز و فردا 
كنند، مسئله پيچيده تر و الينحل خواهد شد.
در باره توماس گرشام )گريشام( نوشتم. 
شايد ندانيد كه چه كسی بود و چه گفت. 
او يك اقتصاددان انگليسی قرن شانزدهم 
بود. در نيمه آن قرن، انگليس گرفتار سوء 
مديريّت اقتصاد و فساد دولتی شده بود و 
هركس سعی داشت كه از آن نمد )فساد 
اقتصادی( كالهی برای خود درست كند. 
پادشاه انگليس كه چنين ديد از گرشام و 
چند عالِم ديگر خواست كه راه حل بيابند. 
گرشام مسئله را وجود پول های بَد در جامعه 
تشخيص داد. در آن زمان پول كاغذی نبود 
و خزانه داری انگليس برای تأمين هزينه ها و 
... پی در پی از عيار سكه ها َكم می كرد و نيز 
از وزن آنها با كنگره دار كردن اطراف سكه و 
طُرق ديگر و حتی ضرب سكه تقلبی از فلزات 
ديگر با روكش طال و نقره، فروش حواله و 

برات و امثال اينها. راه حل گرشام به قانون 
گرشام معروف شده است و قانون گرشام كه 
با رعايت آن، بحران پولی انگلستان برطرف 
شد امروزه و درمورد اسكناس ]پول كاغذي[ 

هم موثر است.
گرشام »پول بَد« را پولي تعريف كرده 
است كه »ماركت َوليو = قدرت خريد آن« 
آن كمتر از »كوماديتي َوليو« آن باشد اما 
اصرار و اجبار دولت به رعايت »فِيس َوليو = 
آن مبلغ كه رويش َحك و يا درج شده« است.

در دوران معاصر، پول بدون پشتوانه و پول 
زائد بر ظرفيت )پول توّرم زا( در رديف انواع 
پول بَد قرار دارد كه طبق قانون گرشام، بهاي 
اجناس را باال مي بََرد و از دسترس مصرف 
كنندگان دور مي سازد. در اين شرايط است 
كه سودجويان به خريد طال و ارز و عمدتا از 
طريق گرو گذاردن دارايي )سند مالكّيت 
خانه و زمين و سهام خود، استفاده از كرديت 
و ...( دست می زنند و وضعيت مالی عمومی 
بدتر می شود. خروج پول های ملّی بسياری از 
كشورها از استاندارد طال در نيم قرن گذشته 
)و در مورد آمريكا از زمان پرزيدنت ريچارد 
نيكسون( و بازشدن دست دولت ها )بانك 
های مركزی( به چاپ اسكناسـ  تا هر اندازه 

كه بخواهند َمزيد بر علت شده است.
قانون گرشام دارای دو تبصره است:

 الفـ   هر دولت با احساس رو به رو شدن با 
بحران پولی و كاهش قدرت خريد پول ملّی 
اش بايد بداند كه در اين بخش با سوء مديريت 

رو به رو است و مديران تازه منصوب كند. 
بـ  دولت خود و برای مدتی امور بانك ها 
را بدست گيرد و مانع ورشكستگی آنها شود 

كه ناآرامی اجتماعی پديد خواهد آورد.
جـ  دولت ها بايد بدانند كه افراد منفعت 
طلب، پولدوست و آزمند »اخالق، انسانيت 
و ميهندوستی« نمی شناسند و دولت بايد 
از پارلمان بخواهد كه موقتا با وضع مجازات 
تازه به آزمندی و فساد مالی پايان دهد تا 
مسئله فقر طبقه سوم و ناراضی شدن اتباع 

پيشامد نكند. 

Thomas Gresham
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جمشيد آموزگار متولّد چهارم 
تيرماه 1302 )25 ژوئن 1923( 
فرزند حبيب اهلل آموزگار از معاريف 
وقت، كه از هشتم شهريور 1337 
)آگوست 1958( تا 16 اَُمرداد 1356 
)جوالی 1977( در كابينه های 
پی در پی، وزيرـ  وزير كار، وزير 
كشاورزی، وزير بهداری، وزير دارايی، 
وزير كشور و وزير مشاورـ  بود و از 16 

اَُمرداد 1356 تا پنجم شهريور 1357 
نخست وزير و مدتی هم دبيركل 
حزب دولتی رستاخيز، 28 سپتامبر 
2016 )هفتم مهرماه 1395( در 
آمريكا درگذشت. وی كه فرزند 
نداشت 93 سال ُعمر كرد. بانوی او 
كه يك آلمانی و همشاگردی پيشين 
وی در آمريكا بود 11 سال پيش از 
فوت شوهر، درگذشته بود. جمشيد 

آموزگار كه تحصيالت دانشگاهی 
را در تهران آغاز كرده بود، آن را در 
دو دانشگاه آمريكا، ازجمله دانشگاه 
ُكرنِل تا اخذ مدرک تحصيلی دكترا 
دنبال كرد. رشته های تحصيلی 
و؛ مهندسی بهداشت، عمران و  ا

هيدروليك Hydraulics بود.
    آموزگار پيش از رسيدن به مقام 
وزارت، 3 سال معاون وزارت بهداری 

5

گشتی در رویدادهای ماه
روزنامک- شماره 30 ) مهر1395(

 »جمشید آموزگار« مردی که 20 سال وزیر و نخست وزیر بود، از تفسیر رادیو 
مسکو و گروگان شدن تا نامه رشیدی مطلق، به مناسبت درگذشت او



)زمان وزارت دكتر جهانشاه صالح( 
بود. به عبارت ديگر؛ از 32 سالگی تا 55 
سالگی معاون وزير، وزير و يا نخست 
وزير بود. پيش از ورود به كار دولت، 
مدتی در سازمان ملل كار فّنی داشت و 3 
سال هم كارمند سازمان اصل 4 ترومن 
)يك مؤسسه كمك رسانی آمريكايی( 
در ايران بود. در اَُمرداد 1356 راديو 
مسكو در تفسير نخست وزير شدن او، 
روی اشتغال وی بكار در مؤسسه اصل 
4 ترومن انگشت گذارده و گفته بود كه 
سايرس َونس وزير امور خارجه دولت 
كارتر در مالقات دو ماه پيش )دهم 
خرداد 1356( در پاريس با جمشيد 
آموزگار به او گفته بود كه هويداـ  تحصيل 
كرده بروكسل و متمايل به فرهنگ 
فرانسوی زبانان بزودی از نخست وزيری 
كنار خواهد رفت و شما جانشين وی 
خواهی بود. راديو مسكو گفته بود شاه كه 
از بابت ضعف دمكراسی و رعايت حقوق 
بشر و وجود فساد اداری و بوروكراسی در 
كشورش مورد انتقاد كارتر است مجبور 
بود كه يك فرد نزديك به آمريكا را رئيس 

كابينه كند.
    »هويدا« دوست حسنعلی منصور و 
وزير دارايی كابينه او، پس از ترور وی در 

بهمن 1343 به مدت 12 سال و شش ماه 
و 8 روز نخست وزير ايران بود )4 هزار و 
603 روز(، بيش از هر نخست وزير ديگر 
و از اين لحاظ، پس از او مخبرالسلطنه 
)هدايت( با 2 هزار و 249 روز. 16 اَُمرداد 
1356 كه اميرعباس هويدا با اشاره شاه 
كناره گيری كرد و جمشيد آموزگار 
نخست وزير شد وی 54 ساله و هويدا 57 
ساله بود. جمعيت ايران در اين ماه 40 
ميليون و نفوس تهران حدود 4 ميليون 
بود. ميزان توليد نفت ايران 4 ميليون و 
713 هزار بشكه در روز بود كه 4 ميليون 
و 180 بشكه آن صادر می شد، دالر 
آمريكا هفت تومان بود و طال هر كيلوگرم 
35 هزار تومان. يك ماه پس از نخست 
وزيرشدن آموزگار، ميزان صدور نفت 
خام ايران از مرز 5 ميليون بشكه گذشت.
     هويدا در نيمه اول اَُمردادماه به جزيره 
كورس سفر كرده بود و از اينكه بايد 
نخست وزيری را تَرک كند خبر نداشت. 
پس از بازگشت از سفر خارج، به نوشهر 
رفت تا با شاه مالقات كند كه شاه به او 
گفت كه كار ديگری برايش در نظر گرفته 
است. هويدا به تهران بازگشت و همان روز 
كناره خودرا با وزيرانش در ميان گذاشت 
و همان شب اعالميه كناره گيری خودرا 

به راديوـ  تلويزيون داد كه ساعتی بعد 
پخش شد. شاه همزمان، آموزگار را به 
نخست وزيری منصوب و هويدا را وزير 
دربار كرد زيراكه اميراسداهلل علم بيمار 
بود و بايد برای درمان به خارج می رفت.

    جمشيد آموزگار كه در دهه 1340 
هم تالش در اجرای خواست های »جان 
اف كندی« و دولت های حزب دمكرات 
آمريكا در ايران ازجمله اصالحات ارضی 
و ... كرده بود پس از نخست وزير شدن، 
شاه را كه به قول سپهبد ازهاری دچار 
ضعف تصميم گيری و بی جرأتی شده 
بود وادار به افزودن اصول 18 و 19 بر 
اصل های انقالب اصطالحا سفيد كرده 
بود كه بر پايه كنترل بهای زمين ]زمين 
ساختمانی و مسكن[ و دارايی مقامات 
و بستگان نزديكشان ]درآمد و ثروت[ 
قرارداشت. اعالم فضای باز سياسی را 
هم كه در تابستان 1357 )سال انقالب( 
ب جمشيد  فت به حسا رت گر صو
آموزگار گذارده اند كه اليحه آن را 19 
تيرماه 1357 تهيه كرده بود و حاوی 
شرايط تشكيل اجتماع و بيان خواست 
ها بود. آموزگار در دوران وزارت خود از 
بهمن 1354 از اعضای كميسيون عالی 
نظارت و رسيدگی بر تخلفات مقامات 
دولتی، شهرداری ها و استانداری ها و 
سوء استفاده های مديران و كاركنان 
آنها و ولخرجی ها بود. پس از ايجاد دو 

متن استعفانامه مورخ 15 اَُمرداد 1356 که 16 اَُمرداد 
در روزنامه ها انتشار یافت )ُکپی از روزنامه اطالعات(

تیتر نامه ساختگی به امضای رشیدی مطلق که از سوی دولت با فشار و زور به روزنامه اطالعات تحمیل و در صفحه 
نظرات و اندیشه ها در شماره 17 دی ماه 1356 )طبق تقویم وقت 2536( این روزنامه به چاپ رسید و جرقه انقالب 
را زد و مردم ناراضی و ناخرسند از وضعیت به خیابانها ریختند، تمهیدات دولت مؤثر واقع نشد و پس از 13 ماه، نظام 

حکومتی فروپاشید
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جناح ترقی خواه و ليبرال در حزب دولتی 
رستاخيز در تيرماه 1354، وی رياست 
جناح ترقی خواه را برعهده گرفته بود و 
از تعميم بيمه درمانی و درمان همگانی و 
تأمين تغذيه كودكان خانواده های ندار 

تا دو سالگی حمايت می كرد.
    داريوش همايون سخنگوی كابينه او و 
وزير اطالعات و جهانگردی )ارشاد فعلی( 
در همان آغاز كار كابينه گفته بود كه 
انتقاد آزاد است زيراكه بدون انتقاد علنی، 
مشكالت عيان نمی شود و اصالح صورت 
نمی گيرد ولی همين وزير با دادن نامه 
ساختگی به امضای احمد رشيدی مطلق 
به روزنامه اطالعات و اصرار و تاكيد بر 
درج آن )كه در صفحه 7 شماره 17 ديماه 
1357( اين روزنامه زير عنوان »ايران 
و استعمار سرخ و سياه« درج شد جرقه 
انقالب را زد كه وسعت گرفت و درست يك 
سال بعد شاه رفت و 13 ماه پس از انتشار 
نامه، انقالب پيروز شد. برخی از موّرخان 
هنوز انگيزه انتشار اين نامه ساختگی در 

روزنامه را يك معّما می دانند.
    جمشيد آموزگار كه پنجم شهريور 
1357ـ  زمان به اوج خود نزديك شدن 
انقالبـ  جای خود را به يك ماسونر 

)حرف شنو دولت لندن( داد پس از 
سپردن دبيركلی حزب رستاخير به 
فردی ديگر، راه آمريكا در پيش گرفت و 

در اينجا به كار و زندگانی پرداخت.
    جمشيد آموزگار در دسامبر 1975 
)20 ماه پيش از نخست وزيرن شدن( 
هم خبرساز شده بود. وی كه عميقا 
در فعاليت های نفتی درگير بود و به 
نمايندگی از سوی ايران در نشست اوپك 
در وين شركت كرده بود 21 دسامبر آن 
سال با ساير شركت كنندگان در نشست 
]جمعا؛ 60 تَن[ به گروگان ايليچ راميرز 
سانچز )كارلوس( و شش همدستش 

درآمده بود. قرار بود كه كارلوس )اينك 
در زندان فرانسه( او و وزير نفت دولت 
سعودی را بُكشد اما چنين نشد و با 
توافقی كه با دولت اتريش به عمل آمد، 
وی با گروگانها به الجزاير منتقل و آزاد 
شدند. كارلوس متولد ونزوئال همانند 
پدرش از جوانی يك كمونيست انقالبی 
بود در روسيه تحصيل كرده بود ولی بعدا 
به صف انقالبيون فلسطين پيوست و 

چندين سال بعد مسلمان شد و ....
    ُكپی صفحات روزنامه اطالعات وقت 
درباره تحوالتی كه شرح آنها در باال آمد 

به عنوان سند درج شده است:



پنج دهه پيش بود كه اطالع 
يافتم در يكی از خانه های خيابان 
استخر )خيابانی در تهران، در جنوب 
تأسيسات دخانيات و منشعب از 
خيابان قزوين كه پس از انقالب تغيير 
نام داده شده است( قتلی اتفاق افتاده 

و يك زن جوان كشته شده است.
سرهنگ طاهری )متولّد اراک( 
رئيس كالنتری محل )كالنتری 
15 وقت و مستقر در خيابان شير و 
خورشيد سرخ و اينك خيابان هالل 
احمر( به من گفت كه تلفن كرده و 
گفته اند كه يك بانوی مطلّقه كه پس 
از جداشدن از شوهرش در خانه ای در 
خيابان استخر  اطاق اجاره كرده بود 
در اطاق خود مرده يافت شده است 
كه درباره آن سرگرم بررسی هستيم.

از صاحبخانه وضعيت را پرسيدم 
گفت كه مستاجر او دو روز بود كه از 
اطاقش بيرون نيامده بود و ما تعجب 
كرديم زيراكه در دو جا كار می كرد. 
اطاق او در طبقه باال است. به آنجا 
رفتيم و از اطاق صدايی شنيده نشد. از 
الی پنجره نگاه كرديم بر زمين افتاده 
بود كه به پليس خبر داديم و جسد 
جهت تعيين علت مرگ به پزشكی 

قانونی حمل شده است.
صاحبخانه گفت كه اين بانو كه 
نرگس نام داشت ولی اورا »پری« صدا 
می كردند قبال به او گفته بود كه چون 
شوهرش اورا بی عرضه می خواند 
و تحقير می كرد كه چرا با داشتن 
تجربه كار نمی كند از او جدا شد و در 
دو جا كار به دست آورد و شوهر سابق 
كه متوجه قضيه شده با آه و التماس از 
او می خواهد كه آشتی كنند ولی او، 

ديگر آماده شوهر كردن نيست.
نه همچنين گفت كه  صاحبخا
شوهر سابق چند بار نزد پری آمده 

بود.
پليس شوهر سابق پری را احضار 
كرد ولی او گفت كه از چند روز پيش 
از مرگ پری، ديگر اورا نديده بود و 

سرهنگ طاهری اظهار داشت كه به 
اين ترتيب، يك قتل مبهم )و به قول 
او؛ نامكشوف( روی دست كالنتری او 
خواهد ماند. مطلب به همين صورت 
در صفحه حوادث روزنامه اطالعات 
درج شد. عكس پری را، پليس از اطاق 

او به دست آورده بود.

مرگ مرموز بانوی مطلّقه
8

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
روزنامک- شماره 30 ) مهر1395(
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دوربین

Florin Cioaba( متولد  فلورين )
 )Gypsy( 1964 كه خود را پادشاه كولي
هاي كشور روماني اعالم كرده است 29 
 Sibiu سپتامبر 2003 در شهر سيبيو
در 190 مايلي جنوب بخارست طي 
مراسمي سنتي دختر 12 ساله اش »آنا 

ماريا« را به عقد ازدواج پسري 15 ساله 
 »Birita Mihai به نام   » بيريتا ميهاي
درآورد كه او هم كولي است )عكس باال(. 
با اين كه حداقل سن ازدواج در روماني 
18 سال تمام است، به رسوم صدها ساله 
كولي ها كه شمار آنان در اين كشور از يك 

ميليون تن تجاوز مي كند احترام گذارده 
مي شود )آمار رسمي، شمار كولي هاي 
روماني كه خود را "روما" مي نامند 550 
هزار تن نشان مي دهد كه دقيق نيست(. 
جمعيت كولي هاي اروپا كه 14ـ  15 قرن 
پيش از هند، از طريق ايران به اروپاي 
شرقي و مركزي رفته اند تا 22 ميليون 
تن برآورد شده است كه رسوم و فرهنگ 
خاص خود را دارند. به مراسم عروسي 
دختر پادشاه كولي هاي روماني بيش 
از 400 تن دعوت شده بودند. عروس 
در جريان مراسم، از مجلس عقدكنان 
فرار كرد كه او را باز گردانيدند. كولي ها 
با مجوز بهرام پنجم شاه ساساني ايرانيان 
)بهرام گور( از هند وارد ايران زمين شده 
بودند تا با كارهاي هنري خود ايرانيان 
را شاد سازند. بعدا دسته از آنان به اروپا 
رفتند. آن شمار از كولي ها كه در ايران 
خاوري )افغانستان( مانده اند "كوچي" 
خوانده مي شوند زيرا كه دائما در سير و 

سفر و كوچ كردن هستند. 

 ازدواج دختر پادشاه کولي هاي روماني در 12 سالگي!

کاریکاتوریستی که 108 
سال عمر کرد

 Boris E. Yefimov بوريس يفيموف"
" ژورناليست و هنرمند روس كه بيش 
از هشتاد سال براي نشريات وطن خود 
كاريكاتور سياسي كشيد در اكتبر 2008 
پس از 108 سال و سه روز عمر كردن، 
در خانه اش در مسكو درگذشت.  در زير  
يكی از كاريكاتورهای  او كپی شده است.

کاریکاتور عقب نشیني نیروهاي هیتلر 
پس از شکست از روسها در جنگ 
کورسک )1941(



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.

10

این ماه در گذر تاریخ
روزنامک- شماره 30 ) مهر1395(

آغاز جنگهاي ايران و روم در دوران شاپور دوم
جنگهاي 13 ساله ايران و روم در دوران حكومت شاپور دوم )ذواالكتاف( از دودمان ساسانيان 22 سپتامبر سال 337 ميالدي آغاز 

شد كه در »تاريخ عمومي« به جنگهاي دور اول معروف هستند. جنگهاي دور دوم از سال 359 آغاز شدند. 
در هر دو دور، ايرانيان پيروز شدند. در دور اول، كه جنگ تا سال 350 طول كشيد، روميان هرچه را كه در شرق مديترانه به دست 

آورده بودند از دست دادند و در دور دوم، امپراتورشان هم كشته شد.

18اكتبر 1827 ايوان پاسِكويچـ  ژنرال 
روس شهر دو هزار و 800 ساله ايروان )يروان 
Yerevan ( را كه بيش از 2 هزار سال 
وابسته به ايران بود مورد تعّرض قرار داد و به 
رغم دفاع طوالنی و سخت نظاميان ايران، آن 
را تصرف و سال بعد )22 فوريه 1928( طبق 
سازشنامه تركمن چای به روسيه واگذار 
شد كه اينك پايتخت جمهوری مستقل 

ارمنستان است.
     ارمنستان از زمان هخامنشيان همواره 
متحد و يا وابسته به ايران بود و ايران بارها 
برسر آن با روميان جنگيد. از دست رفتن 

ايروان شكست بزرگی برای ايران بود و 
همچنين برای ايروانی ها كه هزاران تَن از 
آنان به داخله ايران مهاجرت كردند. از دوران 

صفويه تا امضای سازشنامه تركمن چای، در 
هر جنگی با عثمانی، ايران برای حفظ ايروان 
در كنار خود حاضر به هرگونه گذشتـ  حتی 

از دست دادن بغداد می شد. 
در دوـ  سه دهه اخير دولت ايران مناسبات 
بسيار نزديك با جمهوری ارمنستان برقرار 
كرده است كه اينك به مراتب كوچكتر از 
ارمنستان پيشين است كه تا درياچه وان 
امتداد داشت. دشمنی و فشار عثمانی به 
ارمنيان باعث پراكنده شدن آنان در سراسر 
جهان شده است و كاليفرنيا اينك يك اقليت 

پُرجمعيت ارمنی دارد. 

روزی که ايروانـ  شهری که هزاران سال در کنار ايران بود مورد تعرض ژنرال روس 
قرارگرفت

پاسکویچ

شکست بطلميوس سوم از پارسيان
يكم اكتبر سال 243 پيش از ميالد بطلميوس سوم از دودمان بطلميوسيان )جانشينان اسكندر در مصر( عقب نشيني از شوش را آغاز كرد. 
وي چندماه پيش از اين، در زماني كه سران حكومت سلوكيان )جانشينان اسكندر در ايران زمين( در شمال خاوري ايران زير ضربات اشكانيان 
قرار داشتند، تصميم به تصرف قسمتي از قلمرو آنان گرفت و با سپاهي از اسكندريه از راه دريا وارد غزه شد و پس از تصرف مناطق غرب فرات 
و بابل از دجله گذشت و شوش را متصرف شد، اما در شرق اين منطقه از نيروهاي محلي حكام ايراني شهرهاي پارس شكست خورد، به شوش 
بازگشت و تصميم به تخليه مناطق اشغالي گرفت و عازم مصر شد.    در»تاريخ عمومي عهد باستان يا قرون قديم« از لشكر كشي بطلميوس 

سوم به عنوان »درگيري بازماندگان اسكندر با يكديگر در دوران افول« ياد شده است.



پيمان عدم تجاوز ايران و شوروي، ولی ...
يكم اكتبر سال 1927ميالدي ميان ايران و دولت جماهير شوروي )دولت مسكو( يك پيمان عدم تجاوز امضاء شد. سران مسكو كوشش داشتند 
تا از نفوذ انگلستان در ايران بكاهند و امضاي اين پيمان در راستاي اين هدف و رفع نگراني از ايران بود. مقامهاي انگليسي كه قبال دولت ايران را از 
روسيه تزاری در بيم و نگراني نگهداشته بودند، در دوران سلطنت رضاشاه )پهلوي يكم( نيز اورا از روسيه شوروي مي ترسانيدند و با دادن اطالعات 
نادرست مبني بر قصد تصرف ايران از سوي دولت مسكو، دست به سوء استفاده سياسیـ  اقتصادی مي زدند. مسكو با همان قراردادهاي مشابهي 

نيز با افغانستان و تركيه امضاء كرد تا مانع از فتنه گري انگلستان شود.
    به رغم پيمان عدم تجاوز سال 1927 مسكوـ  تهران، ديديم كه در آگوست 1941 لندن و مسكو همدست شدند و ايران را اشغال نظامی كردند 
كه كمی بيش از چهار سال طول كشيد. دولت لندن قبال از طريق سياستمداران وابسته به خود چند فرمانده نظامی را تطميع كرده بود و اين 
فرماندهان بدون اطالع فرمانده كل قوا )شاه( ارتش را مرخص كرده و كشوررا بدون دفاع گذارده بودند. تنها دو يگان نظامی در غرب )كرمانشاه( و 

شرق )كرمان( و نيز نيروی هوايی دفاع كرده بودند. 

و باالخره صالح الدين ايوبي )ُکرد( بيت المقدس )اورشليم( را از 
دست صليبيون بيرون آورد

دوم اكتبر سال 1187 ميالدي در پي ده سال جنگ، باالخره صالح الدين ايوبي )ُكرد( سلطان وقت مصر 
و سوريه بيت المقدس )اورشليم( را از دست صليبيون خارج ساخت و سپس به اخراج آنان از انتاكيه، بندر 
صور و ترابلس )لبنان( پرداخت. تالش 18 ماهه ريچارد شيردل پادشاه انگلستان هم براي پس گرفتن بيت 

المقدس به جايي نرسيد و در 1192 به اروپا بازگشت و جنگهاي صليبي فروكش كرد.
     صالح ايوبي يك »ُكرد« متولد تِكريت )عراق امروز( در جوانی از افسران سپاه عمويش »شيركوه« 
فرمانده ارتش مصر بود كه پس از او اين سمت را برعهده گرفت. وی بعد از درگذشت سلطان مصر، خود را 

سلطان مصر و سوريه خواند و به جنگ با صليبيون اروپايي شتافت.      بيت المقدس 88 سال در دست صليبيون اروپايي بود. صالح الدين كه در 
اروپا درباره جوانمردي هاي او چندين كتاب نوشته شده است حجاز را هم بر قلمرو خود افزوده بود.

روزی که »فارسي« زبان اداري کشمير شد
چهارم اكتبر 1467 ميالدي، زين العابدين شاهزاده تبعيدي كشمير با كمك مردان طايفه خود - طايفه "خوكار Khokar" بر برادرش 
عليشاه كه حكمران كشمير بود مسلط و سلطان اين سرزمين شد و بالفاصله فارسي را زبان رسمي دربار و سازمانهاي دولتي كشمير 
اعالم كرد. زين العابدين كه در دفتر خود به فارسي سخن مي گفت روز بعد از رسيدن به قدرت هرگونه آزار هندوها، بودايي ها و برهمن 
ها را ممنوع كرد و اجازه داد كه پيروان اديان ديگر هم بتوانند معابد خود را مرمت و دوباره سازي كنند. زين العابدين از دوستداران ايران، 
ايرانيان و فرهنگ و ادب ايران بود و تا پايان عمر از اين كه در مهرگانـ  جشن های باستاني ايرانيانـ  به حكومت رسيده بود ابراز خرسندي 

مي كرد و آن را به فال نيك مي گرفت. 

پايان حکومت سامانيان
21 سپتامبر 997 ميالدي منصور پسر نوح ساماني به نام امير منصور دوم در بخارا برتخت سلطنت نشست.  به دليل جواني او، امور به دست 
سران كشوري و لشكري افتاد كه باهم سازگاري نداشتند و سرانجام 19 ماه بعد توافق كردند كه به جاي وي، اميرعبدالملك دوم را شاه كنند كه 
اين عمل آنان حكومت دودمان سامانيان كه به احياء زبان فارسي و فرهنگ و رسوم ايراني خدمت فراوان كرده بودند بيش از پيش تضعيف كرد و 
به دست محمود غزنوي منقرض ساخت.      عبدالملك دوم آخرين شاه دودمان ساماني بشمار مي رود. از كوشش هاي دولت تاجيكستان در دو 

دهه گذشته چنين برمي آيد كه اين دولت به لحاظ فرهنگي در همان راهي پيش مي رود كه سامانيان آن را باز و همواره كرده اند.

صالح الدین
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سوم اكتبر سال 1932 كشور عراق 
استقالل خود را به دست آورد. اين كشور 
از اواخر دوران جنگ جهاني اول در اشغال 
نظامي انگلستان و سپس تحت الحمايه 
اين دولت بود. سرزميني كه اينك كشور 
عراق را تشكيل مي دهد، از اواسط دوران 
سلطنت نادرشاه جزيي از امپراتوري 
عثماني به شمار مي رفت. بين النهرين 
حدود هشت قرن يك ايالت ايران بود و در 
اين مدت، پايتخت ايران )تيسفون( در آنجا 
قرارداشت. بوئيان ايرانی بعدا عباسيان را 
مقهور ساخته و حكمران بغداد شده بودند. 
شاه عباس يكم در يك مصالحه قسمتي 
از سرزمينی را كه كشور عراق است به 
عثماني هاي داد تا نسبت به ارمنستان و 
سراسر قفقاز ادعايي نداشته باشند كه بعدا 
نزاع ازسرگرفته شد. در زمان شاه صفي در 
يك مصالحه ديگر، ايران و عثمانی بغداد و 
ايروان را باهم مبادله كردند. نادرشاه كه 
بغداد و بيشتر نقاط عراق امروز را متصرف 
شده بود به اين شرط كه عثماني ها نسبت 
به سليمانيه كه ساكنان وقت آن تركمان 
و وفادار به حكومت ايران بودند و چند 

منطقه مرزی ديگر نظر نداشته باشند از 
بغداد صرف نظر كرد. دولت لندن در اكتبر 
1932 طي شرايطي با استقالل عراق كه 
قبال به صورت يك كشور نبود موافقت كرده 
بود كه يكي از اين شرايط ادامه استقرار 
پايگاههاي نظامي انگلستان در آن كشور 
و آزادي نقل و انتقال نيروهاي آن دولت در 

خاک عراق بود.
    در سال 1941 نيروهای نظامی 
انگلستان از خاک عراق به ايران تعرض و 

به اشغال نظامی خود درآوردند.
     دولت لندن كه از يكپارچه كردن سه 
ايالت سابق امپراتوری عثمانی كشور عراق 
را بوجود آورده بود يك اميرزاده حجاز را 
پادشاه آن كرده بود كه سلطنت تا سال 1958 
)كودتای عبدالكريم قاسم، ژنرال نيمه عرب 

نيمه ُكرد( در اين خانواده باقي بود.
     مرزهاي مسئله دار كشورهاي عربي 
شرق سوئز، پس از جنگ جهاني اول به 
تدريج توسط انگلستان تعيين شده و 
اردن، عراق، سعودي، كويت و ... دستُپخت 
لندن هستند. عراق در بهار سال 2003 به 
اشغال نظامی آمريكا درآمد. اين نيروها 

در دسامبر 2011 و پس از امضاي پيمان 
استراتژيك مشترک دو دولت از عراق 

خارج شده اند.
    مشكالت نژاديـ  مذهبي عراق از زمان 
حذف سلطنت در سال 1958 آغاز شده 
و روز افزون است. انفجارهاي انتحاري و 
حمله مسلحانه به زندانها و موسسات 
و مقامات ادامه دارد. تنها در يك ماهه 
سپتامبر 2012 و طبق آمارمنتشره از 
سوي دولت بغداد، 365 نفر در اين كشور 
كشته و صدها نفر دريگر مجروح و در حمله 
مسلحانه به زندان تكريت دهها زنداني از 
اين زندان رهايي داده شده اند. اين درحالي 
است كه معاون سّني نخست وزير عراق 
از دست او فراري است و دولت محلي 
ُكردهاي عراق )اقليم كردستان( نخست 
وزير شيعه مذهب را متهم به ديكتاتوري 
كرده، مسائل ناشي از تقسيم درآمد نفت 
را پيش كشيده و تهديد به جداسازي 
كردستان )به همان گونه كه در دوران 
عثماني ها بود( كرده است. مي دانيم كه 
آمريكا از 1917 و دولت اسرائيل از زمان 

پيدايش حامي كردهاي عراقي بوده اند. 

 استقالل عراقـ  کشور ساخت دولت لندنـ  با کوهي از مشکالت و ادامه انفجارهاي 
انتحاري و برخوردهاي نژادي و مذهبي

باقیمانده از یک انفجار اتومبیلي در بغداد که دهم سپتامبر 2012 )شهریور 1391( صورت گرفت

)1
39

ر5
مه

 ( 
30

ره 
شما

 -
ک

نام
وز

ر

12



عثماني آقاي مصر و نگاهي به سياست هاي سلطان سليم و نگراني او از تجديد قدرت ايران
سلطان سليم امپراتور عثماني پنجم اكتبر 1517 در قاهره اعالم كرد كه از آن پس عثماني آقاي همه مصر خواهد بود. سلطان سليم 
پنجم ژوييه 1517 قاهره را تصرف كرده بود و سه ماه طول كشيده بود تا بقيه مصر را تسخير كند. سلطه عثماني بر مصر نزديك به چهار 
قرن طول كشيد. سليم سه سال پيش از تصرف مصر، در جنگ چالدران بر شاه اسماعيل صفوي كه فاقد اسلحه آتشين )توپ و تفنگ( 

بود غلبه كرده بود.
     سليم در سال 1512 با كمك جان نثارها )گارد ويژه عثماني ها( دست به كودتا زده بود و برادران و عموزادگان خود و ساير مدعيان را 
كشته و در استانبول بر كرسي سلطنت نشسته بود. وي درست يك سال پس از برقراري يك حكومت مركزي نيرومند در ايران كه از كابل 

تا بغداد را زير يك پرچم در آورده بود، روي كار آمده بود.
     شاه اسماعيل از سال 1501 ميالدي تا 1511 محمد خان شيباني )شيبك خان( سركرده ازبكان و متحد عثماني را از ميان برده بود 
و »بابر« را از جانب خود حاكم كابل كرده بود. همچنين ياغيان مازندران، گرگان، يزد و ديار بكر را به اطاعت در آورده بود و درسال 1508 
نيز بغداد را متصرف شده بود و شيعه اثني عشري را مذهب رسمي ايران قرارداده بود و در اين شرايط، عثماني كه قصد توسعه قلمرو خود 
را در غرب داشت و مدعي رهبري جهان اسالم بود با رقيب قدرتمندي در شرق مرزهايش روبرو گرديد و مجبور شد متوجه ايران شود تا 

از پشت خنجر نخورد و اين معارضه و درگيري بيش از سه قرن طول كشيد.

زادروز »جورج بانکرافت« و تاکيد او در "اهميت تاريخ"
سوم اكتبر سال 1800 پروفسور جورج بانكرافت تاريخدان بزرگ قرن 19 به دنيا آمد و تاريخ ده جلدي آمريكا كه هر سال هم در آن 
تجديد نظر مي كرد حاصل زندگي اوست كه 91 سال عمر كرد. وي از دانشگاه هاروارد دكتراي فلسفه و از دانشگاه گوتينگن آلمان 
دكتراي تاريخ گرفته بود و پس از مدتي تدريس در هاروارد تصميم گرفت كه وارد كار تاليف شود. وي كار تاليف را از ترجمه و تفسير آثار 
استاد آلماني اش پروفسور »هيرن« آغاز و سپس خود را دربست وقف تاليف تاريخ آمريكا كرد. بانكرافت در »اهميت تاريخ« نوشته است: 
خواندن تاريخ و وقوف بر تجربه گذشتگان اهميت بسيار دارد، اما بسياري هستند كه از خواندن تاريخ گريزانند و دليلش اين است كه 
مورخان سعي نكرده اند كه تاريخ را ساده و شيرين بنويسند و به رويدادهاي روز مرتبط سازند. اگر مردم تاريخ وطنشان را آن طور كه بوده 
است بدانند به ميهن عالقه بيشتري پيدا مي كنند، زيرا خواهند دانست كه وطن ميراثي گرانبهاست و براي رساندن اين امانت به دست 

آنان، جانفشاني هاي زياد شده است.

استقرار نظامي انگلستان در ايران طبق سازش سال 1907 سن پترزبورگ
نيمه دوم مهرماه 1290 )10 اكتبر 1911( در تهران خبري انتشار يافته بود به اين مضمون كه در اجراي پيمان نامه آگوست 1907 انگلستان 
و روسيه مبني بر تقسيم ايرانـ  اصطالحا به دو منطقه نفوذ، دولت انگلستان در بوشهر و سپس مناطقي پيرامون مناطق نفتخيز )خوزستان( 
و بعدا كرمان و فارس نيروي نظامي مستقر خواهد كرد.     نخستين واحدهای اين نيرو كه هندوستان را با كشتي تَرک كرده بودند 12 روز بعد 
بوشهر را عمال اشغال نظامي كردند و در آنجا مستقر شدند و بعدا به همين ترتيب شهرهای خوزستان تحت كنترل نظامي انگلستان در آمدند. 
انگلستان هيچگاه از نقاط حساس و نفتدار خاور ميانه چشم برنگرفته است و استقرار آن در منطقه بصره در 2003 به همين دليل بوده است 
كه در اين سال به اصرار، از آمريكا خواست كه تمشيت امنيت در جنوب عراق را به نيروهاي انگليسي بسپارد. همكاري لندن با دولت واشنگتن 
از نخستين روز عمليات نظامي افغانستان در اكتبر 2001 نيز به همين دليل بوده است. همين دولت لندن بود كه در اكتبر 2008  دشواري 
پيروزي نظامي يك و يا دولت در افغانستان را مطرح ساخت كه دولت آمريكا بعدا و تلويحا اين نظر را پذيرفت و پای »ناتو« به افغانستان باز شد 

كه در زمان تأسيس قرار بود فعاليت آن محدود به مناطق اروپايی و آمريكای شمالی باشد.
 اصحاب نظر مي گويند كه ماندن »ناتو« در افغانستان حتی در قالب يك واحد نظامی، ايستادگي در برابر كرملين )دولت مسكو( است كه 
كمر به اخراج غرب از اطراف خود بسته است. همچنين وجود نيروی نظامی و نفوذ غرب در افغانستان می تواند نقطه نفوذ  و فشار به كشورهاي 

همسايه آن باشد.
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دوم اكتبر 1973 پس از دو ماه و دو هفته 
محدوديت انتشار خبر در رسانه های ايران 
)نشريات و راديوـ  تلويزيون( درباره سردار محمد 
داودخان رهبر كودتا و موسس نظام جمهوری 
در افغانستان برطرف شد. كودتای سردار محمد 
داودخان بر ضد محمدظاهرشاه )پسر عمويش( 
هفدهم جوالی 1973 )26 تيرماه 1352( 
انجام و سردار روز بعد از آن )18 جوالی و زادروز 
خود( نظام افغانستان را »جمهوری« اعالم كرد. 
افغانستان مركب از استان های خاوری ايرانزمين 
و بخشی از خراسان بزرگتر، از زمان جداشدن از 
ايران تا آن روز، نظام پادشاهی داشت. »ايرانيان« 
خروج ايرانزمين از دست عرب و احياء استقالل و 
حاكميت ملی ميهن را بايد مديون مردان همان 
استانها بدانند ازجمله طاهريان )برخاسته از 
هرات(، يعقوب ليث، استادسيس و پسران آذرک 
)برخاسته از سيستان خاوری(، هاشم حكيم 
)المقّنع(، ابومسلم و ... از خراسان، سامانيان 
)برخاسته از ميان تاجيكيان فرارود( و نيز ديلميان 
و زياريان )برخاسته از گيالن و مازندران( و بابك 
خّرمدين برخاسته از آذربايجان بدانند. يعقوب 
ليث خوزستان را از دست عرب آزاد كرد و ادامه 
مهاجرت عرب به اين سرزمين را ممنوع ساخت و 
در همانجا درگذشت و نفت ايران عمدتا از همين 
منطقه است. جدايی قطعی استانهای خاوری از 
ايران در نيمه دوم قرن نوزدهم و به دست دولت 
لندن و در پی لشكركشی اين دولت به بوشهر، 

خارک و خوزستان صورت گرفت.
    در تيرماه 1352 در توجيه محدوديت انتشار 
اخبار مربوط به افغانستان، به سردبيران رسانه 
ها )نشريات و راديوتلويزيون( گفته شده بود 
كه سردار محمدداود يك پشتون ناسيوناليست 
است، قبال با تاجيك ها )تاجيكيانـ  پارسی 
زبانان( رابطه خوب نداشت و تا اواخر دوران 
نخست وزيری اش )1953ـ  1963( برای 
جداكردن پاتان ها )پشتون ها به مركزيت 
پيشاور( از پاكستان و ايجاد كشور پختونستان و 
نيز تشكيل يك كشور مستقل بلوچستان )تا به 
دريای آزاد راه داشته باشد( تالش می كرد و با اين 
تفكر، افغانستان را در آستانه جنگ با پاكستان 
قرارداده بود كه شاه )پهلوي دوم( ميانجی گری 
كرد. »َسردار« سپس به مسكو روی آورد و به 
تشويق روس ها دم از تاسيس جمهوری خراسان 

بزرگتر )عمال تجزيه ايران و گسترش قلمرو اتحاد 
شوروی( زد و كودتای او نيز با حمايت و ترغيب 
روس ها بوده است و ما )ايرانيان( بايد مراقب 
حرف ها و حركات بعدی او باشيم و در نوشتن 
اخبار و مقاالت احتياط كنيم. ]از قديم االيّام 
و بويژه در مناطق خاوری ايرانزمين ازجمله 
كرمان، خراسان، بلوچستان، هرات، سيستان و 
...، فرماندهان و برجستگان نظامی را »َسردار« 

می خوانده اند.[.
    دوم اكتبر رفع محدوديت به اين صورت 
توجيه شد كه واشنگتن موفق شده است »َسردار« 
را به جانب خود جلب و از مسكو دور كند و لذا، 
ديگر خطری از ناحيت او متوجه تمامّيت ايران و 

پاكستان نيست.
    مرور زمان نشان داد كه همين نزديك شدن 
َسردار محمدداودخان به آمريكا سبب شد كه 
مسكو حزب كمونيست افغانستان را تقويت و 
تحريك به كودتا كند و اين عمل در اپريل 1978 
انجام و َسردار ضمن آن كشته شد و ايران از جمله 
نخستين كشورهايی بود كه رژيم كمونيستی 
افغانستان را به رسميت شناخت! كه باعث رنجش 
دولت واشنگتن شد. همين اقدام دولت وقت ايران 
سبب شد كه نورمحمد تره كی رهبر افعانستاِن 
كمونيست زمزمه قبلی ايجاد جمهوری خراسان 
را به تشكيل كنفدراسيون ايران و افغانستان 

مركب از دو كشور كامال مستقل تبديل كند.
     مسائل جاری خاورميانه و آسيای جنوبی 
و منطقه فرارود بار ديگر بحث بازگرداندن نقشه 
جغرافيايی اين مناطق را به حالت اوليه به ميان 
آورده است. دولت لندن و دولت تزاری روسيه اين 
نقشه هارا بدون توجه به سوابق تاريخی، نياكان 
مشترک و فرهنگ واحد تغيير دادند و دولت 
لندن پس از پيروزی در جنگ جهانی اول، در 
شبه جزيره عربستان و مناطق شمالی آن و نيز 
در آسيای جنوبی چند كشور كه قبال و در تمامی 

طول تاريخ وجود نداشتند تاسيس كرد و مسائل 
امروز نتيجه همين كشورسازی غير طبيعی 
لندنی هاست. كشورهای سعودی، كويت، عراق، 
اردن و ... و بعدا پاكستان طبق سياست انگليسی 
ها به وجود آمده اند. پاكستان از بلوچستان خاوری 
كه دولت لندن آن را قبال از ايران جداكرده بود، 
دهها ميليون پشتون كه باز لندنی ها با كشيدن 
خط مرزی »دوَرند« از افغانستان جدا ساخته 
بودند، منطقه تقريبا مستقل ِسند و چند ايالت 
باختری هندوستان ازجمله پنجاب به وجود 
آمده و هماهنگی ميان مردم اين مناطق نيست و 

به احتمال زياد نخواهد بود.
    در طول تاريخ، تنها دو امپراتوری يكپارچه 
وجود داشته است؛ ايران و روسيه. بنا به تعريف 
مورخان، امپراتوری يكپارچه يك قلمرو »به هم 
پيوسته« است و متصرفات برون مرز و دوردست 
ندارد. قلمروهای امپراتوری های روم، اسپانيا، 
انگلستان و فرانسه در سراسر جهان پراكنده 
و متصرفات آنها از دولت مركزی جدا بودند. 
امپراتوری ايران بر اثر مداخالت خارجی و بعضا 
اشتباهات ديپلماتيك فروپاشيده و امپراتوری 
روسيه 74 سال پس از كمونيست شدن، از درون 
و عمدتا بر اثر سوء مديريت و اغفال رقيب شدن 
به همان سرنوشت دچار شده و بيم قدرت های 
جهانی از احياء آنها حتی به صورت كنفدراسيون 
و جامعه مشترک المنافع است. اين دو امپراتوری 

فروپاشيده همسايه يكديگربوده اند.
    چند مورخ در ژانويه 1992 و چند روز پس 
از فروپاشی اتحاد شوروی )جانشين امپراتوری 
روسيه با همان قلمرو( در يك ميز گرد علل 
فروپاشی شوروی را بيان كرده بودند ازجمله توجه 
نكردن به نظر تروتسكی پس از پيروزی انقالب 
بلشويكی و پاسدار قانون اساسی و شعارهای 
انقالب قرارندادن ارتش سرخ و نيز بی اعتنايی 
و به فراموشی سپردن وصيت های لنين. اين 
موخان گفته بودند كه اگر در قانون اساسی 
جماهيريه شوروی، پاسداری از اصول اين قانون 
و شعارهای انقالب اكتبر 1917 به ارتش سرخ 
سپرده شده بود، اين ارتش به موقع وارد عمل می 
شد و فروپاشی صورت نمی گرفت. اين مورخان 
همچنين گفته بودند كه اين رويداد بايد يك درس 
عمومی باشد و افزوده بودند كه جمهوری اسالمی 
ايران برخالف شوروی، دارای گارد انقالب است. 

 ترس دولت شاه در 1973 از احتمال طرح ایجاد جمهوری خراسان پس از کودتای 
َسردار محمدداودخان
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سید ضیاء 

18مهر 1289 روزنامه تازه سيد 
ضياء طباطبايي يزدي به نام »برق« 
در تهران به توزيع داده شد. دولت وقت 
روزنامه قبلي او به نام »شرق« را بسته 
بود كه وي »برق« را با همان روش 
جانشين آن ساخته بود. روزنامه هاي 
وقت ايران بمانند نشرات كنونی ايران 
)منتشره از سال 1376 به بعد(، شكل 
نشريه اختصاصی داشتند كه اصطالحا 
بولتن ابراز نظر شخصي و جناحی و به 
عبارت ديگر؛ ناشر عقايد و نظرات يك 
فرد و يك جناح )نشريه خصوصي( 
خوانده می شوند، همانند برخي از 
وبالگهاي اينترنتي امروز و نمي توان 
آنها را در چارچوب تعريفي كه از رسانه 

عمومي مي شود قرار داد. 
    »شرق« سيدضياء به دو زبان 
فارسي و فرانسه منتشر مي شد و گفته 
شده است كه ابزاري برای تبليغ برای 
افراد معّين و سياست يك دولت بيگانه 
)دولت لندن( و هموار ساختن راه 
اجرای اين سياست ها بود. وی پس 
از برق، »روزنامه َرعد« را منتشر كرد. 
سيدضياء ]نخست وزير دولت كودتا[ 
كه در سال 1300 از ايران تبعيد شده 
بود سال ها در فلسطين )تحت الحمايه 
وقت دولت لندن( زندگي مي كرد.  با 
رفتن سيدضياء از كشور، روزنامه اوـ  
َرعد و درحقيقت جانشين سوم »شرق« 

هم با او رفت.

»برق« به جاي »شرق« در دوران نشریات »من در آوردي« !
15

این  ماه در دنیای رسانه ها:
روزنامک- شماره 30 ) مهر1395( کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها

12 مهرماه 1313 جشن هاي هزاره فردوسي با شركت اديبان، 
دانشمندان، سياستمداران و دولتمردان كشور و بيش از چهل 
مستشرق از ساير كشورها در تهران آغاز بكار كرد و 15 روز طول 
كشيد و ضمن آن به فردوسي كه گفته است »چو ايران نباشد تن 
من مباد« لقب »ميهندوسترين ايرانيان« داده شد كه عمر خود 
را بدون چشمداشت و داوطلبانه صرف خدمت به ايران، تاريخ 
آن و زبان پارسي كرد و تاريخ ايران )شاهنامه( را به شعر در آورد. 
در جريان اين مراسم كه نطق هاي فراوان ايراد شد و رساالت 
متعدد انتشار يافت، شركت كنندگان در مراسم 
به خراسان رفتند و رضاشاه بيستم مهرماه با 
حضور آنان ساختمان تازه آرامگاه آن مرد بزرگ 
و بزرگوار را كه همه ايرانيان و پارسي زبان مديون 
زحمات او هستند گشود. مراسم بزرگداشت 
فردوسي در عين حال فرصتي بود كه مستشرقين 
و ايرانشناسان در باره جشن هاي مهرگان ، اهميت 

و تاريخچه آنها سخن بگويند.

مراسم هزاره فردوسي و گشايش ساختمان تازه آرامگاه اين ميهندوسترين ايراني 
بزرگ و بزرگوار

آرامگاه فردوسي در توس

مجسمه فردوسي )تهران(



جمشيد آموزگار در دومين روزی كه مأمور تشكيل كابينه 
شد )چند روز پيش از تأييد رئيس دولت شدنش در مجلسين( از 
ايرانيان خواست كه درباره مسائل كشور اظهار نظر كنند و مشكالت 
خودرا صادقانه بيان دارند تا راه حل های الزم برای اين مشكالت 
پيدا شود. اين اظهار او در مطبوعات انتشار يافت كه ُكپی مطلب از 

روزنامه اطالعات وقت در زير درج شده است:

        سردبير وقت روزنامه اطالعات وارد عمل شد، با فرستادن 
چند خبرنگار به ميان مردم نظرات آنان را جمع آوری و منتشر كرد 
و با قرار دادن تيتر »دعوت عام«، از مردم خواست كه مشكالت را 
بگويند تا دولت در جريان باشد و راه حل بيابد. ُكپی اين صفحه در 

زير آمده است تا احيانأ سرمشق قرار گيرد:

    سردبير اجرايی روزنامه اطالعات در شماره بعدی اين روزنامه، 
يك شماره تلفن اعالم كرد و چند خبرنگار را مامور كرد كه به نوبت 
در كنار اين تلفن بنشينند، اظهارات مخاطبان را يادداشت كنند و 

به او بدهند تا تنظيم و منتشر كند .

    
   سردبير اجرايی )رئيس تحريريه( همچنين از نمايندگی های 
روزنامه در شهرستانها خواسته بود كه تلفن و نامه های مخاطبان 
را جمع آوری و برايش جهت انتشار ارسال دارند. او اين مطالب 
را منتشر و تيتر كلی را در صفحه اول قرار می داد، به اين صورت 

)يك نمونه(:

 خواست جمشيد آموزگار در َاُمرداد 1356 از مردم جهت اعالم مسائل به دولت و 
ابتکار سردبير وقت روزنامه اطالعات که می تواند سرمشق قرارگيرد
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جمعه، سوم اكتبر 2008 در ميان 
اخبار روز مطالبي به چشم و گوش 
خورد كه حكايت از »بازهم سقوط و رو 
به قهقرا گذاردن« اصول و ارزشها و از 
جمله دمكراسي و »باورشدن« ناباوري 
هاي »جهان ديروز« داشت و به عبارت 

ديگر سقوط مدنّيت به صورتي تازه.
    چند نمونه از اين سقوط اصول:

ـ مجلس نمايندگان آمريكا كه     ـ 
دوشنبه 29 سپتامبر 2008 اليحه 
 »Bailout« خيلي فوري« دولت به نام«
بانكها و موسسات سرمايه گذاري فعال 
در وال استريت )معامالت بورس( 
 Pelosiرا رد كرده بود و بانو پلوسي
)ايتاليايي تبار( رئيس وقت مجلس با 
خوشحالي فريادزده بود: رد اليحه، پيام 
نمايندگان ملت به وال استريت بود كه 
دوران پارتي )مهماني - مفتخوري( 
پايان يافت. همين مجلس جمعه )4 
روز بعد( اين اليحه را كه در سناي 
آمريكا )مجلس پولدارترها( تصويب 
شده بود دوباره بررسي كرد و اين بار 
با اكثريتي چشمگير )263 راي در 
برابر 171 راي( آن را تصويب كرد و 

همان بانو »پلوسي« با لبخند و مسّرت 
آن را امضا كرد و در اين حالت عكس 
خبري گرفت و براي رئيس جمهوری 
فرستاد و او هم بالفاصله امضاي خود 
را پايش گذارد و قانون شد، يعني نود 
و چند دقيقه پس از تصويب مجلس 
كه در تاريخ قانونگزاري كم سابقه 
است. اين قانون، يعني پرداخت 700 
ميليارد دالر از ماليات هايي كه مردم 
داده بودند و يا در سالهاي آتي خواهند 
داد براي خريد اسناد بدهي هاي افراد 
بدحساب به بانكهاي فّعال در بورس 
)بانكهايي كه پول داده بودند تا شماري 
زرنگ با سهام قمار كنند و با اين قمار 
با پول قرضي و عمدتا از طريق »لپ 
تاپ« ارزش واقعي يك كمپاني را دهها 
برابر كنند كه با وزش هر باد ناموافق 
سقوط كند و ...(. اين پول در زمانی 
تصويب شد كه چندين ايالت در آمريكا 
دچار كسر بودجه بودند. براي مثال؛ در 
آن زمان كاليفرنيا هفت ميليارد دالر 
كسري بودجه داشت و گفته شده بود 
كه اگر فورا چاره نشود، از اين ماه )اكتبر 
2008( نخواهد توانست حقوق معلمان 
و ماموران پليس را بپردازد. ّرد و سپس 
تصويب اين اليحه هفتصد ميليارد 
دالري )كه هدر دادن پول تلقی شده 
است( به فاصله 4 روز در مجلس يك 
فدراسيون صدها ميليوني و آن هم 30 
روز پيش از انتخابات شگفت انگيز بوده 
بگونه اي كه ناظران امور بر »دمكراسي« 
عناوين تازه گذارده اند: بازي كراسي 
)حكومت سياستبازان حرفه اي(، البي 
كراسي )حكومت كارچاق كن ها( و .... 
قبال دمكراسي )دموـ  كراسي = حكومت 
مردم( عناويني از قبيل ميدياكراسي 
)حكومت رسانه ها از طريق تبليغ و 
ضد تبليغ و بزرگ و كوچك كردن و ...(، 

آريستوكراسي نو )انتخاب افراد متنّفذ 
براي ادوار متعّدد نمايندگي و حرفه اي 
شدن نمايندگي( و ... به دست آورده 
بود. در جايي كه بيشتر مردم نسبت به 
انتخابات بي اعتنا باشند و كمپاني هاي 
بزرگ بيشتر هزينه تبليغات نامزدها 
را برعهده بگيرند، ترديد در به بيراهه 
افتادن دمكراسي نمي توان داشت. 
براي مثال: جنرال الكتريكـ  يكي از 
كمپاني هاي بزرگ آمريكا كه در آن 
زمان گرفتار مشكالت مالي بود صاحب 
شبكه تلويزيوني »ان بي سي« و فروع 

آن است!.
ـ »بيل اوتBailout« در تعريف     ـ 
به معناي وثيقه سپردن براي رهايي 
يك متهم از زندان تا پايان محاكمه 
است كه بعدا معاني مجازي ديگري از 
قبيل خالص كردن از بند، دشواري و 
 Paulsonبه دست آورده است. پالسن ...
وزير خزانه داري وقت آمريكا كه قبال 
از دست اندركاران وال استريت بود 
بر اليحه 700 ميليارد دالري عنوان 
»بيل اوت بانك ها« گذارده بود كه 
برخي مترجمان رسانه هاي ملل غير 
انگليسي زبان آن را »اليحه نجات«، 
و حتي يك راديو دولتي در اروپا كه 
به زبان پارسي هم برنامه خبري دارد 
»اليحه نجات ملّي!« ترجمه كرده بودند 
كه درحقيقت جعل است. به عالوه، اين 
اليحه مغاير اصول كاپيتاليسم است 
كه دست سرمايه دار را به مسئوليت 
خودش بازگذارده است. حال آنكه 
اين اليحه، دولت را مسئول جبران 
اشتباهات و زياندهي و بدهكاري هاي 

سرمايه دار قرار داده بود.
ـ چند ماه پس از اشغال نظامي     ـ 
ق و بويژه در آن سال )سال  عرا
2008(، بارها عكس ها و خبرهايي 

دمکراسي، اصول و ارزشهاي رو به سقوط!

پلوسي، این بار شاد از تصویب الیحه



در دستگاههاي خبررساني قرارگرفته 
بود كه نشان مي داد اوضاع عمومي عراق 
رو به عادي شدن گذارده؛ نمايش ُمد، 
تدريس موسيقي، تمرين هاي ورزشي 
و ... ازسرگرفته شده، كودكان در خيابان 
با نظاميان آمريكايي دست مي دهند و 
شوخي مي كنند. نظاميان آمريكايي به 
آنان شكالت مي دهند و .... جمعه سوم 
اكتبر 2008 ، خبر شبكه هاي تلويزيوني 
اين بود كه دولت آمريكا سيصد ميليون دالر 
پول در اختيار چند شركت و فرد گذارده كه 
در عراق صحنه چنين عكس هايي را آماده 
كنند و خبرهايش را به رسانه ها بدهند، و 
اين، چيزي جز خارج ساختن ژورناليسم 

از اصول خود نيست.
ـ تا اكتر 2008ـ  هفت سال بود كه     ـ 
غرب يكي از داليل مداخله نظامي در 
افغانستان را تحكيم دمكراسي در اين كشور 
بيان مي كرد كه جمعه سوم اكتبر2008، 
لندني ها كه دخالت آنان، افغانستان را در 
دو قرن اخير به اين روز افكنده سخن از نياز 
افغانستان برای حل مشكالت خود بويژه 
فساد اداری به يك ديكتاتور به ميان آورده 
بودند و از ديدگاه انگليسي ها قطعا چنين 
ديكتاتوري بايد يك پشتون باشد و اين كار 

يعني روز از نو، روزي هم از نو.
ـ در حالي كه جهانيان از حيرت     ـ 
افزودن مواد مالمينی بر شير خشك در 
چين سوسياليست! با هدف جلب مشتري 
بيرون نيامده بودند )كه انجام آن از يك 

كاپيتاليست بعيد نيست(، والديمير پوتين 
رئيس دولت روسيه در ديدار وقت خود با 
بانو »يوليا« نخست وزير وقت اوكراين به او 
گفت مداركي در دست دارد كه ثابت مي 
كند در جريان حوادث اخير گرجستان، از 
نظاميان و جنگ افزارهاي ارسالي اوكراين 
براي كشتن روس ها استفاده شده بود، 
كاري كه قبال باوركردني نبود يعني كسي 
تصّور آن را هم نمي توانست بكند كه 
اوكرايني ها به خواست ديگران )غرب، 
ناتو( به قتل روس ها مبادرت كنند كه 
قرن ها با روسهای همنژاد از اتباع يك 
كشور بودند، داراي يك فرهنگ، و نياكان 
مشترک هستند و تقريبا نيمي از نفوس 
اوكراين روس هستند و اين عمل جنايت 
است، يعني مسّبب آن بايد كيفر شود. 
پوتين فروپاشی جماهيريه شوروی را از 
درون و به دست 3 نفرـ  ازجمله يك الكلی 
يك فاجعه خوانده ولی نگفته است كه 
عملی خالف قانون و قاعده بود يعنی كه 
آن را غير قانونی اعالم دارد. بلشويك های 
معتقد به جهان وطنی، كشور روسيه را 
اسما )روی كاغذ( جماهيريه كرده بودند تا 
جهان را به آن صورتـ  يك كنفدراسيون 
به رياست خودـ  درآورند و در روز فروپاشی 
دهها ميليون روس در سراسر جماهيريه 
زندگی می كردند كه بدون كسب نظر 
آنان )رفراندم سراسری( يكشبه نسبت 
به وطن نياكان )به قول خودشان سرزمين 
مادری( خارجی شده اند و .... اگر چنين 

فروپاشی در يك فدراسيون ديگر صورت 
گرفته بود جنگ به دنبال داشت كما اينكه 
در دهه 1860، آمريكاييان شمال اين 
كشور )فدراسيون( با جنوبی ها كه به 
جای فدراسيون كنفدراسيون )استقالل 
داخلی بيشتر( می خواستند وارد يك 
جنگ 4 ساله با صدها هزار تلفات شدند. 
برخی از حقوق دانان گفته اند كه جماهيريه 
شوروی منحل نشده بلكه طبق اعالميه آن 
سه نفر و يكی از آنان يلتسين به جامعه 
مشترک المنافع تبديل شده و پوتين نبايد 
در اين جامعه اجازه تَكروی به يك دولت 
عضو بدهد و ... جامعه مشترک المنافع 
شدن )استقاللـ  ولی اقتصاد، ديپلماسی، 
دفاع و ... همگون و رفت و آمد آزاد ساكنان 
ميان اعضاء و جداشدن يك عضو به شرط 
تصويب ساير اعضاء( شرط فروپاشی بود. 
روس ها در جنگ جهانی دوم 27 ميليون 
)و ُكل جماهيريه 35 ميليون( كشته دادند 
تا استقالل و حاكميت جماهيريه در قالب 
يك دولت مركزی محفوظ بماند كه دولت 
كنونی مسكو اشاره به خونبهای اين انسان 
ها و مدعی گرفتن آن از آلمانی ها نشده 
است و بدون گرفتن تعهد كتبی، نظاميان 
خود را در دهه 1990 از آن كشور خارج 
ساخت و جا را برای گسترش ناتو باز كرد. 
هيتلر يك نفر بود، آن 27 ميليون روس 
به دست آلمانی ها و متحدين شان كشته 
شدند و هر خانواده روس بيش از يك كشته 

داده است كه نبايد از آن بگذرد.

پالسن

پوتین و یولیا در دیدار دوم اکتبر 2008 در مسکو
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دانستنی ها

درگذشت ابو شکور بلخي 
طبق برخي منابع؟

برخي منابع اروپايي )نه همه منابع(، 
درگذشت »ابو شكور بلخي« پارسي 
سراي بنام را اول اكتبر سال 986 
ميالدي نوشته اند. وي از شعراي دوران 
سامانيان و از مثنوي سازان نخستين 

بود. اين بيت از اوست:
     جهان را به دانش توان يافتن
     به دانش توان رشتن و بافتن

    و نيز :
     تا به آنجا رسيد دانش من
     كه بدانم همي كه نادانم 

رئيس ايراني مجمع عمومي 
سازمان ملل

نصراهلل انتظام نماينده ايران در 
سازمان ملل كه به رياست مجمع 
عمومي اين سازمان انتخاب شده 
بود اول اكتبر 1350 به دليل اداره 
جلسات به بهترين وجه خود، مورد 
تقدير دبيركل وقت قرار گرفت. وي 
دو هفته پيش از آن رئيس آن دوره 

مجمع عمومي شده بود.

دکتر روزنبالت درگذشت

 Marshall N.دكتر ام. ان. روزنبالت
Rosenbluth از سازندگان اصلي بمب 

هيدرژني 29 سپتامبر 2003 از 
بيماري سرطان لوزالمعده در 76 
سالگي در گذشت. وي با همكاري 
دكترادوارد تلر Edward Teller نخستين 

بمب هيدرژني امريكا را ساخته بود.

دشمِن دشمن من، دوست من است

نقل قولها، و نكته ها تاريخچه هاي جالبي دارند و يكي از آنها كه قدمتي نزديك 
به 25 قرن و عمدتا كاربُرد ديپلماتيك دارد از ايرانيان است به اين مضمون: "دشمِن 

دشمن من دوست من است.".
    طبق تاريخچه نكات بزرگان و مشاهير، در جريان جنگ داخلي يونانيان معروف به 
جنگ پلوپونز )Peloponnesian war( كه از 431 تا 404 پيش از ميالد طول كشيد 
و به پيروزي اسپارت و پايان آستقالل و حاكميت آتن انجاميد؛ دولت هخامنشي 
ايران پول، خوار و بار، جنگ افزار و حتي كشتي در اختيار اسپارتي ها گذارد تا به 
دست آنان انتقام خود را از آتني ها بگيرد و شاه وقت ايرانيان بر اين استراتژي عنوان 
"دشمِن دشمن من دوست من است" گذارده بود كه ناپلئون آن را از البالي تاريخ 

بيرون كشيد، زنده كرد و اينك بيش از هر وقت ديگر بكار مي رود. 

Valium سالروز درگذشت سازنده واليوم

دكتر »لئو شترنباخLeo Sternbach« سازنده دهها نوع داروي خواب آور، آرامش 
بخش و ضد اضطراب از جمله ليبريوم و واليوم 28 سپتامبر 2005 در 97 سالگي 
در ايالت نيوجرسي آمريكا درگذشت. مهمترين اختراع او داروي جراحي بدون 
خونريزي است، ولي شهرتش به خاطر واليوم Valium بود كه آن را جانشين ليبريوم 
Librium كرد كه قبال خود او آن را ساخته بود. وي ليبريوم را در سال 1960 و واليوم 

)وليوم( را در سال 1963 ساخت.
    دكتر شترنباخ نه تنها يك بيوكميست بلكه يك روانپزشك بود. وي هفتم ماه 
مي 1908 در يك خانواده از يهوديان امپراتوري اتريش و در شهري كه اينك در 
كشور كرواسي واقع شده است به دنيا آمده بود. او كار ساخت داروهاي تازه را در 
آزمايشگاههاي »الروش« سويس آغاز كرده و سپس در البراتوار هوفمان الروش 

آمريكا ادامه داده بود.
نصراله انتظام    دكتر شترنباخ برنده دهها جايزه و نشان علمي شده بود.
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