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سرمقاله

روزنامه نگاري »دولتي نویسي« و یك خاطره خواندني در این زمينه از مولف این تاریخ آنالین
در  دهه یکم آبان چند »ايـ  ميل« از 
مخاطبان دریافت شد كه خواسته بودند 
توضيح بيشتري درباره »دولتي نویسي 
ـ مطالب دولتي روزنامه ها« داده شود تا 

تفهيم گردد.
    

    این نگارنده با ذكر یك خاطره از خود 
به پرسش این خوانندگان پاسخ مي دهد:

     در تابستان 1336 )1958 ميالدي(، 
یك سال و چند هفته پس از ورود به دنياي 
روزنامه نگاري، مدیر عامل بنگاه آبياري 
كشور وابسته به وزارت كشاورزي )آقای 
ف. ز.( كه بعدا هم معاون وزارت اطالعات 
و جهانگردي شد، مرا كه خبرنگار ميز 
اقتصادي روزنامه اطالعات بودم تلفني به 
دفتر خود واقع در ابتدای خيابان فروردین 
)مقابل دانشگاه تهران( خواست و گفت كه 
می خواهد با روزنامه اطالعات مصاحبه 

اختصاصی كند. به آنجا رفتم.
    مدیر عامل در این مصاحبه گفت كه 
در نظرداریم كه همه رودخانه های كشوررا 
دیواره كشی كنيم و مهار زنيم تا در صورت 
طغيان، سيل خرابی ایجاد نکند و به مزارع 
و باغها آسيب نزند. در آن زمان ضبط پُرتابل 
و مثل امروز جيبی و نامرئی وجود نداشت 
)و هنوز ساخته نشده بود( تا حرفهای طرف 

ضبط شود.
    مطلب را به همين صورت نوشتم و به 
دبير مربوط دادم و پس از مشاهده سردبير 
)كه در این زمان، تورج فرازمند بود و اخيرا 
متوفی در لس آنجلس( به چاپخانه ارسال 

شد. در آن زمان »پروف ریدر« روزنامه 
اطالعات ]كسی كه همه مطالب روزنامه 
را پس از صفحه بندی و نمونه گيری می 
خواند و امضاء می كند كه بدون امضای 
او چاپ نخواهد شد[ علی جواهركالم بود. 
وقتی این مطلب را دید به جيغ زدن افتاد 
كه ما نان نداریم بخوریم، حقوق معلم دو ماه 
عقب می افتد، از كجا این پول را آورده ایم 
كه رودخانه هارا دیواره بکشيم. این دروغ 
است، نه تنها خبر نباید چاپ شود بلکه این 
خبرنگار ]من[ هم باید اخراج شود. خبر 
یکطرفه است، خبرنگار فریب منبع خبر را 
خورده، آیا این خبرنگار پيش خود مجسم 
كرده كه این كار به چه مقدار سيمان و ... نياز 
دارد". شرط روزنامه نگار شدن این است كه 
فرد ساده نباشد. سپس از من سئوال كرد: 
آیا حدس زده ای كه دیواره كشی این همه 
رودخانه چه بودجه ای الزم دارد، آمریکای 
پولدار هم چنين كاری را نمی تواند بکند 

چه رسد به كشور فقير ما.
    جواهركالم اضافه كرد: "اگر هم قرار 
است این خبر چاپ شود طبق معمول 
باید نظر چند فرد آگاه نيز استعالم و برآن 

اضافه شود.".
    این جر و بحث تا ساعت 2 بعدازظهر 
ادامه یافت و چاپ روزنامه داشت به تأخير 
می افتاد كه اگر می افتاد مردمـ  آن روزـ  
كيهان را می خریدند كه شکستی برای 
روزنامه اطالعات بود. سرانجام به مجلس 
سنا تلفن زدند و سناتور مسعودی مدیر 
اطالعات به فرازمند گفت كه مطلب را به 

همان صورت چاپ كنيد كه خوراک خوبی 
برای انتقاد كردن است و از فردا شروع كنيد 
به پنبه مدیر عامل سازمان آبياری را زدن، 
كه چنين شد. وقتی كه مدیرعامل سازمان 
آبياری زیر رگبار انتقاد قرار گرفت مرا متهم 
كرد و گفت كه به این صراحت نگفته بود كه 
دیواره كشی می شود، برداشت خبرنگار 
)من( بوده است!. این اتهام، مرا از پوشش 
اخبار دولتی بيزار ساخت و اشتياق انتقال 
به ميز حوادث شهری را در من به وجود آورد 
زیرا كه در این ميز، خبرنگار با دولت و مقام 

دولتی سر و كار ندارد.
    

    مالحظه كنيد كه در دهه 1330 روزنامه 
هاي ما مطالب دولتي را به صورت یکطرفه 
چاپ نمي كردند اگر هم آگانه این كار را 
می كردند برای این بود كه سوژه انتقاد 
به دست دهند. ولي اینك )سال1383 
و زمان دادن این پاسخ به مخاطبان( در 
روزنامه هاي تهران انتشار خبري نظير 
دیواره كشي رودخانه ها، فراوان به چشم 
مي خورد. در آن زمان اخبار آموزش و 
پرورش تا به تایيد اولياء اطفال و معلمان 
نمي رسيد به چاپخانه فرستاده نمي شد. 
اگر روزنامه هاي دهه هاي 1330 و 1340 
را مرور كنيد خواهيد دید كه حتي اسامي 
زمين خوردگان و مجروحان تصادفات 
رانندگي شهر را هم منتشر مي كردند و 
.... این روزنامه ها سي دي شده اند و در 

دسترس همگان. 
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ترکيب نهایی شماری از کميسيون های تخصصی مجلس شورای اسالمی
کمیسیون آموزش و تحقیقات

1. محمدمهدی زاهدی - ریيس
2. داود محمدی )فرزند مراد( - نایب 

ریيس اول
3. محمود نگهبان سالمی -نایب ریيس 

دوم
4. عليرضا سليمی - دبير اول
5. فاطمه سعيدی - دبير دوم

6. ميرحمایت ميرزاده - سخنگو
۷. محمد قمی

8. فریده اوالدقباد
9. سيدمحمدباقر عبادی

10. اسفندیار اختياری كسنویه یزد
11. سيدجواد ساداتی نژاد
12. قاسم احمدی الشکی

13. محمد بيرالوندی
14. حبيب اهلل دهمرده

15. كارن خانلری
16. محمود صادقی

1۷. جبار كوچکی نژاد
18. فرهاد فالحتی

19. محمدرضا عارف
20. سيدمحمدجواد ابطحی

21. اسداهلل عباسی
22. ضياءاهلل اعزازی ملکی
23. محمدباسط دورازهی

کمیسیون اجتماعی
1. سلمان خدادادی  - ریيس

2.- علی رستميان  - نایب ریيس اول
3. سهيال جلودارزاده - نایب ریيس دوم

 4. ناهيد تاج الدین - دبير اول
5. روح اهلل بابایی صالح - دبير دوم

6. جليل مختار - سخنگو
۷. رضا شيران خراسانی 

8. عليرضا محجوب
9. محمدرضا بادامچی

10 حسن لطفی

11. شکور پورحسين شقالن
12. علی كرد

13. عباس گودرزی
14. عبدالرضا عزیزی

15. محمد وحدتی هالن
16. سميه محمودی

1۷. زهرا ساعی
18. رسول خضری

19. خدیجه ربيعی فرادنبه
20. احمد بيگدلی
21. مسعود رضایی

22. علی ساری
23. سيدحمزه امينی

کمیسیون اقتصادی
 1. محمدرضا پورابراهيمی داورانی - 

ریيس
2. سيدناصر موسوی الرگانی - نایب 

ریيس اول
3. سيدفرید موسوی - نایب ریيس دوم

4.سيد حسن حسينی شاهرودی - دبير 
اول

5. علی اسماعيلی - دبير دوم
6. سيدكاظم دلخوش اباتری - سخنگو
۷. محمدحسين حسين زاده بحرینی

8. شهاب نادری
9. عين اهلل شریف پور

10. عامر كعبی
11. سيدتقی كبيری
12. حمداهلل كریمی
13. الياس حضرتی

14. رحيم زارع
15. سيده فاطمه حسينی
16. زهرا سعيدی مباركه

1۷. محمد حسن نژاد
18. علی اكبر كریمی
19. محمود شکری

20. قرجه طيار
21. معصومه آقاپورعليشاهی

22. سيدحسن حسينی
22. احمد اناركی محمدی

23. محمود بهمنی
 کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی
1. عالءالدین بروجردی - ریيس

2. كمال دهقانی - نایب ریيس اول
3. ابوالفضل حسن بيگی - نایب ریيس 

دوم
4. محمدجواد جمالی نوبندگانی - دبير 

اول
5. سيدمحسن علوی - دبير دوم

6. سيدحسين نقوی حسينی - سخنگو
۷. محمدمهدی برومندی
8. علی نجفی خوشرودی

9. شهروز برزگر
10. كاظم جاللی

11. هادی شوشتری
12. حشمت اهلل فالحت پيشه
13. مرتضی صفاری نطنزی

14. مصطفی كواكبيان
15. سيدقاسم جاسمی

16. اردشير نوریان
1۷. ولی اهلل نانواكناری

18. جواد كریمی قدوسی
19. محمدابراهيم رضایی

20. مجتبی ذوالنوری
21. مسعود گودرزی
22. عليرضا رحيمی
23. هاجر چنارانی
کمیسیون انرژی

1. فریدون حسنوند - ریيس
2. حسين اميری خامکانی - نایب ریيس 

اول
3. علی ادیانی - نایب ریيس دوم

4. كوروش كرم پور حقيقی - دبير اول
5. عبدالحميد خدری - دبير دوم

6. اسداهلل قره خانی الوستانی - سخنگو
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۷. بهروز نعمتی
8. حسن بهرام نيا

9. مجيد ناصری نژاد
10. غالمرضا شرفی

11. حبيب اهلل كشت زر
12. قاسم ساعدی
13. جالل ميرزایی
14. عبداهلل سامری
15. سکينه الماسی

16. علی عسگر ظاهری عبده وند
1۷. محمد خالدی سردشتی

18. احمد مرادی
19. احمد صفری

20. عدل هاشمی پور
21. علی گل مرادی

22. هدایت اهلل خادمی
23. سالم امينی

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
1. غالمرضا تاجگردون - ریيس

2. جهانبخش محبی نيا - نایب ریيس اول
3. هادی قوامی - نایب ریيس دوم
4. محمد فيضی زنگير - دبير اول

5. محسن بيگلری - دبير دوم
6. محمدمهدی مفتح - سخنگو

۷. سيدمهدی فرشادان
8. منصور مرادی

9. محمدرضا تابش
10. حسن سليمانی
11. محمد حسينی
12. نبی هزارجریبی

13. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
14. حميدرضا حاجی بابایی
15. شهباز حسن پوربيگلری

16. عزت اهلل یوسفيان مال
1۷. علی كاظمی

18. مهرداد بائوج الهوتی
19. غالمرضا حيدری

20. علی قربانی
21. عبدالرضا مصری

22. محمد خدابخشی
23. حسينعلی حاجی دليگانی

کمیسیون بهداشت و درمان
1. علی نوبخت حقيقی - ریيس

2. سيدمرتضی خاتمی - نایب ریيس اول
3. محمدحسين قربانی - نایب ریيس دوم

4. یعقوب شيویاری - دبير اول
5. بشير خالقی - دبير دوم

6. محمدنعيم امينی فرد - سخنگو
۷. بهروز بنيادی

8. همایون یوسفی
9. منوچهر جمالی سوسفی

10. سيامك مره صدق
11. ذبيح نيکفر ليالستانی

12. ابوالفضل سروش
13 . محسن عليجانی زمانی

14. حسينعلی شهریاری
15. احمد همتی

16. حيدرعلی عابدی
1۷. اكبر تركی

18. همایون هاشمی
19. مسعود پزشکيان

20. سيداميرحسين قاضی زاده هاشمی
21. احمد حمزه

22. اكبر رنجبرزاده
23. عباسعلی پوربافرانی

کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور
1. محمدجواد كوليوند - ریيس
2. پروانه مافی - نایب ریيس اول

3. سيدحميدرضا كاظمی - نایب ریيس دوم
4. اصغر سليمی - دبير اول

5. سهراب گيالنی - دبير دوم
6. حسين مقصودی - سخنگو
۷. محمد محمودی شاه نشين

8. امير خجسته
9. قاسم ميرزایی نکو

10. شهاب الدین بيمقدار
11. محمد آشوری تازیانی
12. محمدقسيم عثمانی
13. احمد عليرضابيگی

14. عبدالرضا هاشم زائی
15. احمد اميرآبادی فراهانی

16. علی اصغر یوسف نژاد
1۷. محمدرضا صباغيان بافقی

18. ابوالفضل ابوترابی
19. سيدمصطفی ذوالقدر

کمیسیون صنایع و معادن
1. عزیز اكبریان - ریيس

2. داریوش اسماعيلی - نایب ریيس اول
3. فریدون احمدی - نایب ریيس دوم

4. سيدجواد حسينی كيا - دبير اول
5. سيده حميده زرآبادی - دبير دوم

6. سعيد باستانی - سخنگو
۷. حميدرضا فوالدگر

8. محسن كوهکن ریزی
9. محمدرضا منصوری

10. محمدحسين فرهنگی
11. غالم محمد زارعی
12. محمدرضا نجفی

13. محمد عزیزی
14. نادر قاضی پور

15. عبداهلل رضيان
16. ولی ملکی

1۷. سيدمهدی مقدسی
18. حميد گرمابی

19. رمضانعلی سبحانی فر
20. رامين نورقلی پور
21. علی اسدی كرم

22. رضا انصاری
23. رضا عليزاده

کمیسیون عمران
1. محمدرضا رضایی كوچی - ریيس

2. عليم یارمحمدی - نایب ریيس اول
3. سيدهادی بهادری - نایب ریيس دوم

4. حسين نيازآذری - دبير اول
5. شادمهر كاظم زاده - دبير دوم

6. صدیف بدری - سخنگو
۷. اقبال محمدیان
8. یوناتن بت كليا

9. محمدمهدی افتخاری
10. سيدحسين افضلی

11. سيدابوالفضل موسوی بيدكی
12. سيداحسن علوی

13. عبدالکریم حسين زاده
14. شهرام كوسه غراوی

15. فرج اهلل رجبی
16. محمد دامادی

1۷. سيدكمال الدین شهریاری
18. حسن خسته بند
19. قلی اهلل قلی زاده

20. محمدرضا ملکشاهی راد
21. حسين هاشمی تختی نژاد
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22. مجيد كيانپور
23. حميد بنایی

کمیسیون فرهنگی
1. نصراهلل پژمان فر - ریيس

2. احمد سالك - نایب ریيس اول
3. جمشيد جعفرپور - نایب ریيس دوم

4. عليرضا ابراهيمی- دبير اول
5. سيده فاطمه ذوالقدر - دبير دوم

6. احد آزادی خواه - سخنگو
۷.محمدعلی وكيلی

8.مهدی شيخ
9. علی مطهری

10.سيد احسان قاضی زاده هاشمی
11. محمداسماعيل سعيدی

12.غالمرضا كاتب
13. سيدصادق طباطبایی نژاد

14.پروانه سلحشوری
15.طيبه سياووشی عنایتی

16.احمد مازنی
1۷. اصغر مسعودی

بع  کمیسیون کشاورزی، آب و منا
طبیعی

1. علی محمد شاعری - ریيس
2. جالل محمودزاده - نایب ریيس اول

3. نظر افضلی - نایب ریيس دوم
4. محمدباقر سعادت - دبير اول

5. علی بختياری - دبير دوم
6. علی وقف چی - سخنگو

۷. عبدالغفور ایران نژاد
8. شمس اهلل شریعت نژاد

9. علی محمد مرادی
10. سيدراضی  نوری

11. احمد كيخا
12. عالءالدین خادم

13. حبيب اهلل نيکزادی پناه
14. رضا كریمی

15. عبداهلل حاتميان
16.  محمدصادق حسنی جوریانی

1۷. یوسف داودی
18. علی اكبری )بجنورد(
19. نورمحمد تربتی نژاد

20. علی ابراهيمی
21. علی اكبری )شيراز(

22. عباس پاپی زاده پالنگان

23. جواد كاظم نسب
کمیسیون قضائی و حقوقی

1. محمد دهقانی
2. اللهيار ملکشاهی

3. روح اهلل حضرت پورطالتپه
4. بهمن طاهرخانی

5.  علی بختيار
6. جليل رحيمی جهان آبادی

۷. ژرژیك آبراميان
8. محمدجواد فتحی

9. محمدعلی پورمختار
10. یحيی كمالی پور
11. محمد كاظمی

12. حسين رضازاده
13. حسن نوروزی

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
1.علی الریجانی

2. داوود محمدی)فرزند نظر(
3. بهرام پارسایی
4. فرهاد تجری

5.محمدرضا اميرحسنخانی
6. فردین فرمند

Soichiro Honda سازنده 
خودرو هوندا 1۷ نوامبر 1906 در یك 
روستای ژاپن به دنيا آمد. وی در آغاز 
كار یك ميکانيسين اتومبيل بود كه در 
تعميرگاه یك گاراژ معمولی كار می 
كرد. هوندا در سال 193۷ در كارگاه 
خود به ساخت رینِگ پيستون موفق شد 
و مدتی برای كارخانه »تویوتا« رینگ 
پيستون می ساخت. وی پس از لغو 
قراردادش با تویوتا به ساخت دوچرخه 

موتوری روی آورد. 
 . د ه نشو شتبا سيکلت ا تو با مو [
دوچرخه موتوردار وقت به این صورت 
بود كه دارنده دوچرخه معمولیـ  
دوچرخه پاییـ  می توانست یك چرخ 
عقب موتوردارـ  یدكیـ  هم بخرد و هر 
وقت كه الزم داشت آن را در جای چرخ 

ركابی قرار دهد و مدتی از پا زدن آسوده 
شود.[.

ز تکميل تحصيالت  ا پس ا ند هو
مهندسی به طرح ریزی و ساخت اتومبيل 
روی آورد كه كارخانه كوچك او در سال 

1944 در بمباران نيروی هوایی آمریکا 
آسيب دید و هنوز آن را كامال مرّمت 
نکرده بود كه سال بعد )سال 1945( 
ساختمان كارخانه  بر اثر زلزله از ميان 
رفت. هوندا باز مأیوس نشد و تالش برای 
ساخت اتومبيل را متوقف نساخت و در 
سال 1948 با ایجاد شركت و فروش 
سهام، به كارـ  با وسعت بيشتری ادامه داد.

سویچيروهوندا در پنجم آگوست 1991 
در هشتاد و پنج سالگی درگذشت ولی 
كارخانه او كه عالوه بر ژاپن، در آمریکا، 
كانادا، هند، پاكستان، چين و ... شعبِه 
ساخت دارد و یا مونتاژ می شود هشتمين 
كارخانه اتومبيل سازی جهان شده است با 
درآمد ساالنه 120 ميليارد دالر. هوندا در 
سال 2014 تنها در آمریکا چهار ميليون و 

یکصد هزار اتومبيل فروش داشت. 

زادروز سازنده اتومبیل هونداـ  نمونه کوشش و پشتکار

Soichiro Honda
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بيست و نهم اكتبر روز جهاني كوروش 
)سایرس دي Cyrus Day( نام گذاري 
شده است كه از دیرباز پارسيان، یهودیان، 
دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره 
جهان به صورت ملل مشترک المنافع، آن را 
گرامي داشته و رعایت مي كنند. در برخی 
از سال ها، 29 اكتبر مصادف با هفتم آبان 
است از جمله سال 1394 و در سال 1395 
مصادف با 8 آبان. در ایران و كشورهای ایرانی 
تبار از زمان های پيش، هفتم آبان منظور می 
شده است. در سه دهه گذشته برگزاری این 
مراسم در كاليفرنيا، سوئد، كانادا، هند و ميان 
تاجيکان چشمگيرتر از نقاط دیگر بود و اخيرا 
در ایران. برخی نوشته اند كه كوروش بزرگ 
بنيادگذار ایران در همين روز به دنيا آمده 
بود و زادروز اوست ولی سندی در این زمينه 

ارائه نشده است.
     این روز به مناسبت تکميل تصرف 
پایتخت نظام دیکتاتوری بابل به دست ارتش 
پارسيان )29 اكتبر سال 539 پيش از ميالد( 
و پایان دوران ستمگري در دنياي باستان و 

اعالم حقوق انسان برقرار شده است.
     دو هزار و 555 سال پيش در همان ماه 
)اكتبرـ  آبان( اعالميه تاریخي كوروش بزرگ 
در تعریف حقوق افراد و ملل و چگونگي تأمين 
آن انتشار یافت كه پایه و نخستين سنگ 
بناي یك دولت مشترک المنافع جهاني و 
هر سازمان بين المللي بشمار مي آید. حقوق 
انسان از دیدگاه كوروش كه همان زمان 
مکتوب شده است موجود است و »استوانه 
كوروش Cyrus Cylinder« ناميده می شود و 
متفاوت از تعاریف اعالميه حقوق بشر مصّوب 
شورای انقالب فرانسه )مجلس انقالب( در 
1۷89 نيست. پيشنویس اعالميه كنونی 
حقوق بشر مصّوب مجمع عمومی سازمان 
ملل در دهم دسامبر 1948 به دست رنه 
كاسين Rene S. Cassin یك حقوق دان 
یهودی فرانسوی )188۷ـ  19۷6، استاد 
حقوق و قاضی( تنظيم شده است كه به اظهار 
خود او از ارادتمندان كوروش بزرگ بود و 
یك مقاله درباره نظرات كوروش، زیر عنوان 
»نسخه ای هميشگی برای درمان دردهای 

جوامع، تأمين صلح و سعادت بشر« نوشته 
بود. به نظر او، كوروش عميقا معتقد به وجود 
یك آرمان مشترک ميان انسان بود و به همين 
لحاظ خواهان حقوق یکسان و انتقال ناپذیر 

برای همه مردم.
    كوروش از یك شهرت جهانی بسيار 
برخوردار است و به نام او در كشورهای 
مختلف شهر و خيابان و ساختمان فرهنگی 
اسم گذاری شده و در گوشه و كنار جهان، 
همه كسانی كه دوران دبيرستان را گذرانيده 
اند با نام كوروش، افکار و كارهای او آشنا 
هستند. در ایالت مينه سوتای آمریکا، شهری 
به نام كوروش است )Cyrus city(. نام كوروش 
در بسياری از كتب مقدس هم آمده است. 
همين شهرت سبب شده بود در سپتامبر 
2005 )شهریورماه( كه گزارش هایی در باره 
ساختن سد سيوند و احتمال آسيب رسی 

به گورگاه او انتشار یافته بود نگرانی جهانی 
را به دنبال داشت و شبکه های تلویزیونی با 
استفاده از این فرصت، در باره او و اندیشه 

های هميشه پایدارش برنامه پخش كردند.
     در سه دهه گذشته، فرضيه كوروش در 
زمينه برقراری یك نظام جهانی مركب از ملل 
مشترک المنافع و تدوین قانونی واحد حاكم 
بر روابط ملل و ایجاد یك سيستم دادرسي 
جهاني برای تعقيب قضایی و مجازات 
متجاوزان به اموال عمومی و حقوق و تکاليف 
باردیگر مورد توجه ویژه اندیشمندان و 
استادان علم حکومت قرارگرفته است و 
برخی از آنان كه معتقدند با رشد فکری و 
تعّقل نسل نوین، اداره جوامع ملّی با نظامات 
به ارث مانده از گذشته دشوار شده است راه 
حل مسائل جهان امروز را رعایت آن فرضيه 

)نظرات كوروش( می دانند.

)Cyrus Day( روز جهاني کوروش 
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6

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

 در آبان ماه 133۷ در دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران كنفرانسی برای بررسی 
واژگان پارسی شدِه قضایی مهرماه 
1316 و به مناسبت گذشت 40 سال از 
رعایت برخی از این واژگان برپا شده بود 
كه من هم در ِكسَوت خبرنگار ميز اخبار 
حوادث و قضایی روزنامه اطالعات در 

تاالر كنفرانس بودم.
ژه های فارسی شده  ا ز و برخی ا
قضایی در مهرماه 1316ـ  دوران تمرین 

ناسيوناليستی در ایرانـ  از این قرار بود:

محکمه = دادگاه
محاكمه = دادرسی

قاضی = دادرس
 مدعی العموم = دادبان

دستيار مدعی العموم = دادیار
مستنطق = بازپرس
دعوی = دادخواهی

مدعی = دادخواه
عدليه = دادگستری
استيناف = وارسی

مستأنف = وارسی خواه
شاهد = گواه

 حکم محکمه = دادنامه
خالف = لغزش

جنحه = بزه
جنایت = تبه كاری

جرم = گناه
مجرم = گناهکار
مجازات = كيفر

و شماری واژه دیگر. از این واژگان، پس 
از 40 سال بکار بردن آنها واژه های دادبان، 
وارسی، وارسی خواه و تفاوت نداشتن بزه 
و تبه كاری و نامطابق بودن »لغزش« با 
عمل جای ایراد داشت و بکار نمی رفت و 
پس از تغيير شاه )كناره گيری رضاشاه(، 
همان واژگان قدیمی )عربی( بکار می 

رفت. 
 طوالنی ترین بخش بحث و مذاكره 
بر سر انتخاب واژه »دادبان« بود كه 
باالخره قرار شد »دادستان« شود كه از 
آن زمان به جای مدعی العموم بکار می 
رود. استدالل، برای این تبدیل این بود كه 
مدعی العموم باید حق مظلوم را بستاند 
و برای مرتکِب نقض حق و یا تجاوز به 
حق و آزار دیگران تقاضای مجازات كند 
و »دادبان = پاسبان عدل و عدالت« می 
تواند دولت، پارلمان و حتی رئيس كشور 
باشد زیراكه دولت ها موظف به حفظ 

جان و مال اتباع هستند.
در مورد واژه »وارسی = استيناف، 
تجدید نظر« قرار شد پژوهش بکار رود 
زیراكه مفهوم آن بررسیِ  هرچه بيشتر 
است تا حق پایمال نشود. وارسی خواه 

هم بشود پژوهش خواه.

در مورد واژگاه بزه و تبه كاری )جنحه = 
جرم كوچکتر و تبه كاری = جنایت و مثال 
قتل( بحث به جایی نرسيد كه از آن پس 
همان واژگان عربی قدیم بکار برده شده 
است. بر سر واژه »لغزش« در مورد خالف 
مثال تخلّف رانندگی، كثيف كردن كوچه 
و خيابان و یا رفت و آمد با پيژاما در معابر 
عمومی، حرف ركيك زدن در جمع نيز 

توافق حاصل نشد.
در پایان كار گفته شد كه استادان 
دانشکده پزشگی و ادبيات فارسی واژگان 
وضع شده پزشکی در سال 1316 و سایر 
دانشکده واژگان مربوط را به همين 
ترتيب )تشکيل كنفرانس( بررسی كنند 
و اگر اشکالی در یادگيری داشته باشند 

جایگزین كنند.
در دوـ  سه دهه اخير هم لغت سازی از 
سر گرفته شده ولی مفهوم آنها و یادگيری 
شان بویژه توسط سالخوردگان دشوار 
است مثال واژه »تراریخته« به جای 
محصوالت ژنتيکی كه معلوم نيست از 
كجا آورده شده است. با وجود این واژه 
سازی تازه، هنوز واژه های و اصطالحات 
خارجی كه پيش از انقالب هم بکار برده 
نمی شد مثال ليزینگ، ُهلدینگ و ... 
شنيده و نوشته می شود كه به نظر برخی، 
هدف، سياسی است تا عامه متوجه 

اعالميه ها، نوشته ها و منظور نشوند.

دادستان و یا دادبان

هفدهم آبان 1293 )۷ نوامبر 1914( متعاقب 
ورود نيروهاي روسيه به ایران، نيروهاي عثماني با 
مستشاران آلماني خود به آذربایجان وارد شدند. 
ُكردهاي قلمرو عثماني )ُكردهاي ساكن تركيه، 
سوریه و عراق( نيزبا استفاده از فرصت به ایران 
رخنه كردند و .... چندي بعد انگليسي ها هم كه 
وارد قلمرو عثماني در عراق شده بودند، از این راه 

وارد ایران شدند.
 دولت تهران قبال در قبال دو اتحادیه درگير در 
جنگ جهاني اول اعالم بي طرفي كرده بود كه ابدا 
رعایت نشد زیراكه نيروی نظامی قابل مالحظه 

نداشت تا از بی طرفی آن دفاع كند.
 جنگ جهاني اول تغييرات وسيع در آسياي 
غربي به وجود آورد و فاتحان جنگ بویژه دولت 

لندن در سرزمين هاي عربي ِ امپراتوري شکست 
خوردهِ عثماني كشورهاي متعدد به وجود آوردند 
ازجمله عراق، اردن، سعودی، كویت و ... كه چون 
در ایجاد این كشورها رعایت تاریخ، نژادشناسي، 
مذهب، منطق و اصول نشده است مسائل متعدد 
به وجود آورده است كه از آغاز قرن 21 بر ابعاد آنها 
افزوده شده است و آیندهِ منطقه در پرده ابهام است.

به رغم اعالم بي طرفي ايران، نيروهاي عثماني هم  وارد آذربايجان شدند و مسائل آسياي غربي 
آغاز شد که دارند گسترش مي يابند

روزنامک- شماره31 ) آبان1395( 



روزنامک- شماره31 ) آبان1395( 

8 دسامبر 1980 و در نيویورک جان 
لنون John Lenon انگليسي )یکي 
از اعضاي گروه بيتل ها( و از خوانندگان 
موسيقي راک به قتل رسيد. وی كه نهم 
اكتبر 1940 به دنيا آمده بود عالوه بر 
خوانندگی و نوازندگی، یك آهنگساز 
بود. وی در خارج از آپارتمان خود 
توسط »مارک دیوید چاپمن« هدف 
چهار گلوله قرار گرفت و انگيزه قتل 

اعالم نشد. 
    عکس هایی كه از گروه بيتل ها 
)شبيه سوسك ها( هنگام ورود به 

آمریکا در دهه 1960 و اجرای برنامه 
برداشته و در رسانه ها چاپ شده بود، 
گذاشتن موی بلند را ميان پسران جوان 
در سراسر جهان ترویج كرد كه به این 
پسران هم »بيتل« می گفتند. اعضای 
گروه بيتل هنگام ورود به آمریکا موی 
بلند داشتند و مخابره عکسهای آنان با 
موی بلند ]كه در آن زمان در كشورهای 
دیگر به ندرت دیده می شد[ از سوی 
خبرگزاری ها، باعث اقتباس و رواج 
جهانی این طرز آرایش سر و صورت 
شده بود و همچنين ترویج موسيقی 

راک.
بياد دارم كه در ایران، مدیران چند 
دبيرستان گذاشتن موی بلند به سبك 
بيتل ها را ممنوع كرده بودند و  چند 
مورد درگيری خانوادگی ميان پدر و 
فرزند در این زمينه روی داد و یك پسر 
18 ساله كه پدرش دو مرد را اجير كرده 
بود تا نيمه شب به خانه آیند و موهای 
اورا با توسل به زور در ساعتی كه خواب 
است قيچی كنند كه این جوان خودرا از 
بالکن طبقه دوم خانه به پایين انداخته و 

دنده هایش شکسته بود.

موی سر به سبك بيتل ها در ایران حادثه سازی کرد

7
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از دوشنبه تا چهار شنبه - 14 تا 16 8
نوامبر 2005 )23 تا 25 آبان 1384(، 
جهانيان در روزنامه ها، هر روز عکس هاي 
مشابهي را مشاهده كردند كه حکایت از 
ادامه فصلي تازه در تاریخ عمومي دارد. این 
فصل با تحوالت »چچن« چهره نشان داد، با 

رویدادهاي 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا 
انعکاس جهاني یافت، در عراق تقویت شد 
و سپس به پاكستان و افغانستان گسترش 
یافت و .... عکس هایي كه در زیر مي آید 
روند روزانه و رو به گسترش این پدیده را 
نشان مي دهد، همه این رویداد ها عبارت 

بوده اند از: انفحار انتحاري، انفجار اتومبيلي 
و یا انواع دیگر ترور و خرابکاري انتحاري 
)خودكشي توام با تخریب و جلب توجه 
افکار عمومي براي تامين هدف سياسي و یا 

در راه ایدئولوژي(. 

دوشنبه 14 نوامبر 2005: انفجار کابل که در کنار قرارگاه ناتو روي داد و 
یك سرباز آلماني را کشت و عده اي را مجروح ساخت

سه شنبه15 نوامبر2005: انفجار در کراچي در کنار یك رستوران 
آمریكایي که منجر به قتل 3 نفر و جرح عده اي شد. 

نظامیان آلماني مستقر در کابل روزبعد با اندوه فراوان 
نسبت به همقطار مقتول خود اداي احترام مي کنند

چهار شنبه 16 نوامبر 2005: انفجار در قندهار که تلفات 
سنگین داشت

ادامه فصلي تازه در تاریخ عمومي - انفجار انتحاري!



بحران مالي سال 2008 آمریکا معروف به »كردیت كرایسيس« برغم تصویب ۷00 ميليارد دالر »بيل اوت« بانکها و موسسات 
وام دهنده و پایين آوردن نرخ بهره »ميان بانکي« و رساندن آن به یك درصد!، تا 29 اكتبر 2008 كاهش نيافته بود.

    شبکه تلویزیوني »اي. بي. سي« آمریکا طرح باال را در برنامه هاي خود منعکس كرده بود تا آمریکایيان براي مدتي طوالني 
كمربندها را محکمتر كنند و هزینه هایشان را كاهش دهند. 

 بحران مالي و بستن کمربندها 

این عکس كه 26 اكتبر 2005 در روزنامه ها چاپ شده بود، 
یك نظامي آمریکایي را نشان مي دهد كه دو پاي خود را در 
جنگ عراق از دست داده است. وي كه John Bartleet نام دارد 
در ایالت ویرجينيا زندگي مي كند. به گزارش این روزنامه ها، 
تا آن زمان )26اكتبر 2005( ( شمار نظاميان آمریکایي كه در 
عمليات عراق مجروح شده بودند به رقم به 15000 رسيده 
بود. برخي از نظاميان مجروح، بمانند »جان بارتلت« دست 

و یا پاي خود را از دست داده اند.
    آمریکا در عمليات نظامي عراق بيش از چهار هزار كشته 

و نزدیك به هشتصد ميليارد دالر هزینه متحمل شد. 

 مجروح آمریکایي جنگ عراق پس از بازگشت به وطن 
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در پي انتشار گزارشي كه جيمي كارتر 
رئيس جمهوري وقت آمریکا براي مذاكره 
با مقامات ایران جهت رهایي گروگانهاي 
سفارت خود در تهران، رمزي كالرک و 
ویليام ميلر را مامور سفر به تهران كرده است؛ 
آیت اهلل خميني دراعالميه مورخ 16 آبان 

1358 كه به امضاي وي صادر و روز بعد در 
جراید انتشار یافت تاكيد كرد كه هيچکس 
حق ندارد با آمریکا مذاكره كند مگر این كه 
محمدرضا را تحویل بدهد و دست از توطئه 

هم بردارد.
     آیت اهلل خميني در همين روز در دیدار 

با گروهي از دانشجویان اصفهاني چند نکته 
را بيان داشت كه ماندگار شده اند از جمله: 
آمریکا هيچ غلطي نمي تواند بکند، سفارت 
آمریکا »النه جاسوسي« بود، آمریکا شيطان 
بزرگ است، كسي كه خودش را ملّي مي 

داند با استکبار باید دشمن باشد و .... 

 آيت اهلل خميني در آبان 1358: هيچکس حق ندارد با آمريکا مذاکره کند، آمريکا 
هيچ غلطي نمي تواند بکند 

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 
آمــده اســت ارتبــاط بــا پایيــز 1395 داشــته اســت.

10

این ماه در گذر تاریخ
روزنامک- شماره31 ) آبان1395( 

قسمت باالي صفحه اول روزنامه اطالعات مورخ 17 آبان 1358 که به تیترهاي اعالمیه و اظهارات آیت اهلل خمیني اختصاص یافته بود



سياست جمهوری اسالمی 
در مذاکره نکردن با دولت واشنگتن تغيير نکرده است

    
    تيترهای صفحات اول شماره 16 مهرماه 1394 روزنامه های تهران حاوی بيانات آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی و انقالب در اجتماع فرماندهان 
سپاه پاسداران انقالب كه برخی از آن تيترها در زیر ُكپی شده است به وضوح نشان می دهد كه سياست جمهوری اسالمی در قبال دولت واشنگتن و ممنوع 

بودن مذاكره با این دولت در 36 سال گذشته )با مشاهده اظهارات دو رهبر( تغيير نيافته است.
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بيست و دومين نشست ادواري »كنگره بين 
الملل سوسياليست« 29 اكتبر 2003 با انتقاد 
از جهان بدون عدالت و نظم پایان یافت. در این 
كنگره كه در شهر سائو پائولو كشور برزیل 
برگزار شده بود ششصد نماینده از 150 حزب 
سوسياليست و سوسيال دمکرات شركت كرده 
بودند. سخنرانان از فرصتي كه نشست برایشان 
فراهم آورده بود استفاده كردند و زبان به انتقاد 
از وضعيتي كه پس از فروپاشی شوروی بر 

جهان مستولي شده است گشودند.
    ماحصل این سخنرانی ها رّد هرگونه نظام 
كاپيتاليستي و گسترش كاپيتاليسم بویژه در 
شکل افسار گسيخته آن بود كه فقراء را فقير 

تر ساخته است.
    سخنرانان عموما ازناكافي بودن بودجه 
پژوهش هاي پزشکي دولتها و »ایدز زدایي« 
از جهان و یافتن راه درمان سرطان و ... سخن 

گفتند و اشاره كردند كه كمك هاي مالی 
بدون نظارت دقيق به كشورهایی همچون 
افغانستان حاصل چندانی ندارد و به گسترش 

فساد اداری در این كشورها می انجامد.
    اظهارات بانو »مارگارتا وینبرگ« معاون 
نخست وزیر سوئد كه گفت: تنها كمپاني هاي 
بزرگ كشورهاي قدرتمند از نظم تازه جهان 

بهره مند مي شوند و جهان امروز شده است 
جهان بي عدالتي ها، نمونه اي از این سخنراني 

ها بود.
    این نشست از 26 تا 29 اكتبر سال 2003 
جریان داشت و در آن »آنتونيو گوترس« 
نخست وزیر پيشين پرتغال به ریاست بعدي 

این كنگره انتخاب شد.

Margareta Winberg Antonio Guterres

انتقاد کنگره بين الملل سوسياليست از جهان بدون عدالت و نظم

خليل طهماسبي كه در اسفند سال 
1329 )هفتم مارس 1951( رزم آرا نخست 
وزیر وقت را در مسجد سلطاني )مسجد 
شاه واقع در منطقه بازار تهران( ترور كرده 
بود پس از تصویب قانون معاف شدنش از 
مجازات، 2۷ آبان سال 1331 )18 نوامبر 
1952( در مصاحبه با مطبوعات گفت: 
خيانت رزم آرا به وطن، بر ما )جمعيت 
ئيان اسالم( محرز شده بود و من  فدا
برانداختن او را برعهده گرفتم. پيش از 
انجام ترور، خانواده ام را از محل سکونتشان 
نقل مکان دادم زیرا اطمينان داشتم كه پس 
از رویداد، آنان را زجر و شکنجه مي دادند. 
شب قبل از آن به خانه نرفتم و روز حادثه به 
مسجد رفتم كه قرار بود رزم آرا براي شركت 
در مراسم ترحيم آیت اهلل فيض به آنجا 
بياید. هنگام ورود رزم آرا به مسجد، ماموران 
انتظامي مردم را از مسير او دور ساختند. 
یك مامور پليس مرا براي دور شدن هل 
داد و دست بر سينه ام گذاشت. دستش به 
سالح كمري من كه در جيب بغل بود خورد 

ولي متوجه آن نشد. من همچنان در صف 
اول بودم كه رزم آرا به سه قدمي ام رسيد 
و رد شد كه به سویش دویدم و سه گلوله 
به او زدم. گلوله چهارم در لوله تپانچه گير 
كرد ماموران بر سرم ریختند و مرا كه قصد 
مقاومت نداشتم زیر مشت و لگد قرار دادند 
كه از حال رفتم و تا دو روز چيزي نفهميدم. 
پس از بهوش آمدن، نگراني من از این بود 
كه رزم آرا زنده مانده باشد و دیکتاتور شود 
كه روز بعد با اخباري كه به گوشم رسيد این 

نگراني ام رفع شد. من خودم را آماده مردن 
كرده بودم و باكي از اعدام شدن نداشتم و 
حتي جمالتي را كه مي خواستم زیر چوبه 
دار بگویم در ذهن آماده كرده بودم. در 
زندان بودم كه ملت پيروز شد و نمایندگان 
آن )مجلس( مرا از مجازات معاف و آزاد 

كردند.
     با این كه طهماسبي طبق قانون 
مصوب مجلس از مجازات معاف شده بود، 
پس از سوء قصد به جان حسين عالء در 
همان مسجد او و چند عضو دیگر جمعيت 
فدائيان اسالم ازجمله نواب صفوي )رئيس 
جمعيت( را گرفتند و اعدام كردند. حسين 
عالء نخست وزیر وقت 25 آبان 1334 )16 
نوامبر 1955( در مجلس ترحيم مصطفي 
كاشاني نماینده مجلس و پسر آیت اهلل 
كاشاني كه همان هفته فوت شده بود 
مورد حمله مظفر ذوالقدر از فدائيان اسالم 
قرارگرفت ولي گلوله در لوله سالح گير 
كرد و ذوالقدر سالح را بر سر عالء زد كه 

مجروح شد. 

چگونگي ترور رزم آرا از زبان خليل طهماسبي عضو جمعيت فدائيان اسالم

خلیل طهامسبی
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دکتر فاطمی

دكتر حسين فاطمي روزنامه نگار و وزیر 
امورخارجه دولت دكتر مصدق 18 آبان 1333 
تير باران شد. وي كه محکوميتش چند روز 
پيش از این تایيد شده بود هنگام اعدام 34 
ساله بود. حکم دادگاه نظامي پس از تایيد و 

امضاي شاه به اجرا درآمد.
     دكتر فاطمي در 1299 در نائين اصفهان 
به دنيا آمده بود و پدر و پدر مادرش روحاني 
بودند. وي كار روزنامه نگاري را با نوشتن 
مطلب براي نشریه برادرش آغاز كرده بود و در 
سال 1328 پس از تاسيس جبهه ملي به آن 
پيوسته و مورد توجه دكتر مصدق قرار گرفته 

بود. فاطمي سپس با انتشار »باختر 
امروز« آن را عمال به صورت روزنامه 
ناشر افکار جبهه ملي درآورده و در دوره 
هفدهم، از تهران به نماینگي مجلس 

انتخاب شده بود.
دكتر فاطمي كه از خارج دكترا گرفته 
بود پس از مدتي كه دستيار دكتر مصدق 
بود به سمت وزیر امور خارجه ایران 
منصوب شده بود. وي خروج شاه از 
كشور در مرداد ماه 1332 را به دليل این 
كه قبال شوراي سلطنت را تشکيل نداده 
بود و نيز بدون برنامه از پيش تنظيم و 
اعالم شده وطن را ترک كرده بود، »فرار« 
اعالم داشت و به سفارتخانه ها دستور داد 

كه با او تماس نگيرند.

د 1332 در كودتاي  فاطمي 25 مردا
مقدماتي سرهنگ نصيري )كه بعدا ارتشبد و 
پس از انقالب اعدام شد( دستگير اما موفق به 
فرار شد. روز 28 مرداد در خانه دكتر مصدق بود 
و چون مي دانست كه شاه دشمن خوني اوست، 
پس از به محاصره درآمدن خانه، از آنجا فرار كرد و 
پنهان شد و تا اسفند همان سال كه در خانه اي در 
كوچه رضائيه منشعب از ميدان تجریش دستگير 
شد هر چند وقت در یك خانه پنهان بود. همسایه 
آن خانه به تصور این كه یك توده اي ریش گذارده 
و خود را به بيماري زده و در آنجا پنهان گردیده 
جریان را اطالع داد و ماموران فاطمي را گرفتند 

و به فرمانداري نظامي بردند كه در آنجا چند نفر 
)گویا با نقشه قبلي برخي مقامات( وي را هنگام 
انتقال تحت الحفظ از ساختماني به ساختمان 
دیگر چاقو زدند!! و مجروح كردند. محاكمه 
دكتر فاطمي غيرعلني انجام گرفت و كسي جز 
اعضاي محکمه نتوانست حرفهاي او را بشنود. 
شاه با فرجامخواهي دكتر فاطمي موافقت نکرد، 
درخواست روحانيون و بزرگان اصفهان را هم در 
دادن یك درجه تخفيف به او نپذیرف و با این 
كه غير نظامي بود و اقدام مسلحانه نکرده بود 
سحرگاه 18 آبان 1333 در ميدان تير لشکر دو 
زرهي به جوخه اعدام سپرده شد و »تيرباران« 

گردید.
پس از انقالب 135۷ و تغيير نظام، 
خيابان آریامهر تهران به »دكتر حسين 
فاطمي« تغيير نام داده شد و تنها نامي 
از ميان پيروان خط دكتر مصدق است 
كه پس از كناره گيري مهندس بازرگان 
از ریاست دولت موقت، هنوز از خيابان 
حذف نشده است و برخي دليل آن را 
تعلق دكتر فاطمي به خاندان روحاني 
معروف نائين مي پندارند. فاطمی به 
رغم تعلق به یك خاندان روحانی، در 
بهمن ماه 1330 هدف گلوله مهدي 
عبدخدایي 14 ساله و عضو جمعيت 
فدائيان اسالم قرار گرفته و مجروح 

شده بود.

روزي که دکتر حسين فاطمي تيرباران شدـ  نگاهی کوتاه به فعاليت های او

سالگرد درگذشت جهانگير امپراتور فارسي نويس هند - آغاز فعاليت 
انگليس ها در هندوستان

جهانگيرشاه امپراتور گوركاني هند 28 اكتبر 162۷ در 58 سالگي درگذشت. وي پسر اكبر شاه بود. جهانگير بود كه به كمپاني هند شرقي اجازه 
فعاليت بازرگاني در بنادر شرقي هند را داده و ندانسته دروازه ورود به هند را بروي استعمارگران انگليسي گشوده بود.

     به نوشته مورخان، »مهرنسا« همسر ایراني او )زاده ایران خاوري - افغانستان امروز( كه مشاور ارشد شوهر در امور سياسي بود جهانگير شاه را از 
دادن هرگونه اجازه به اروپائيان منع كرده بود و گفته بود كه همه اروپایيان از قماش پرتغالي ها هستند كه »گوا« را تصرف كرده اند و بيرون نمي روند. 

جهانگير شاه كه مردي كمرو بود با وجود اصرار »مهرنسا« حاضر به پس گرفتن قول خود به انگليسي ها كه برایش یك هدیه زیبا آورده بودند نشد.
    جهانگير شاه كه در عين حال یك نویسنده ماهر بود كتابي به زبان فارسي نوشته كه قرن گذشته به چاپ رسيده است. در آن زمان، »فارسي« زبان 

رسمي و اداري هندوستان بود. جهانگير شاه در الهور مدفون است و پس از وي، پسرش »شاه جهان« امپراتور هند شد. 



سالروز انقالب بلشويکي روسيه برپايه تقويم تازه ميالديـ  انقالبي که نتيجه نداشت و پس 
از 74 سال سوء مديريت، ندانمکاري و نزاع بر سر قدرت شکست خورد

بامداد هفتم نوامبر سال 191۷ )25 
اكتبر برپایه تقویم ميالدي قدیمـ  تقویم 
ژوليان( گاردهاي سرخ مركب از كارگران 
و كشاورزان مسلح وارد كاخ زمستاني تزارها 
در سن پترزبورگ شدند و درحالي كه رزمناو 
»اورورا« به اطراف كاخ گلوله مي زد به عمر 
دولت موقت روسيه مركب از ليبرالها و 
سوسياليستهاي ميانه رو به ریاست كرنسکي 
پایان دادند. تزار نيکالي دوم قبال تفویض 
اختيارات كرده بود. تصرف ساختمانهاي 
دولتي سن پترزبورگ )پتروگراد( از روز پيش 

)24 اكتبر( آغاز شده بود.
     دسته هاي دیگر گارد سرخ و متعاقب 
آنان كمونيست هاي غير مسلح ایستگاه راه 
آهن، تلگرافخانه و دو پادگان نظامي شهر 
دولتي را متصرف شدند و به این ترتيب 34 
سال پس از مرگ كارل ماركس، نظامي 
ظاهرا بر پایه اندیشه و فرضيه هاي او در 
روسيهـ  كشوري كه وضعيت و شرایط آن 
براي پياده كردن فوري چنين فرضيه هایي 
آمادگي نداشتـ  روي كار آمد. كرنسکي 
درفوریه 191۷، در زماني كه روسهاي 
ناموفق در جنگ جهاني اول از تبعيض و فقرو 
بي ثباتي كشورشان به جان آمده بودند روي 
كار آمده بود و تزار نيکالي دوم اختياراتش را 
به او سپرده بود تا به اوضاع روسيه سر و سامان 

بخشد كه موفق نشده بود.

     رهبري انقالب بلشویکي روسيه را لنين 
برعهده داشت كه تا چند ماه پيش از انقالب در 
سویس به حالت تبعيد به سر مي بُرد و باكمك 
آلماني ها كه با روسيه در جنگ بودند به وطن 

بازگشته بود.
     جوانان و طبقه تحصيلکرده روسيه با 
خواندن داستانهاي »تولستوي« كه درست 
هفت سال بيش از انقالب در 82 سالگي 
درگذشته بود از وضعيت موجود روسيه بيزار 
شده بودند و بي صبرانه در انتظار یك تحول 

پایه اي )انقالب( بودند.
     9 روز پس از سقوط سن پترزبورگ، 
مسکو و چندشهر بزرگ دیگر نيز به تصرف 
بلشویکها در آمد. باوجود این، شماري كه 
مخالف انقالب بودند به رهبري یك ژنرال 
تزاري دست به مقاومت مسلحانه زدند و 
چند دولت مقتدر از جمله فرانسه، آمریکا، 
ژاپن و انگلستان هم كمك كردند و واحد 
نظامي فرستادند و جنگ داخلي به راه افتاد 

ولي سرانجام در آن بلشویکها پيروز شدند.
     لنين یك ماه پس از انقالب، مذاكرات 
صلح را با آلمان و اتریش را آغاز كرد. این 
نيروهاي شوروي بودند كه درسال 1945 
برلن پایتخت آلمان را گرفتند و به جنگ 

جهاني دوم در اروپا پایان دادند.
    پس از درگذشت لنين و بي اعتنایي 
به وصيت نامه او و ایجاد نفاق ميان سران 
حزب و دولت، انتصابات بين خودماني و ... 
انقالب از مسير خود خارج و نه، توانست 
سوسياليسم واقعي برقرار كند و نه، حتي 
آدم كامل تر و هواخواه سوسياليسم بسازد و 
با آن همه تسليحات و پيشرفت هاي فضایي 
و ایجاد بلوک فروپاشيد و درست از روز بعد 

کاخ زمستاني پتروگراد )سن پترزبورگ( در محاصره بلشویكهاي مسلح )7 نوامبر 1917 و طبق 
تقویم وقت روسیه؛ 25 اکتبر آن سال(

رزمناو Avrora که در جنگ با ژاپن در خاور دور و در جنگ جهاني اول شرکت کرده بود و افسران 
و افراد آن ضعف هاي دولت تزاري را لمس کرده بودند دست به نافرماني زد و ساعت 9 و 45 دقیقه 
بامداد 25 اکتبر )7 نوامبر طبق تقویم نوین( بدون نشانه گیري دقیق به سوي کاخ زمستاني در 
سن پترزبورگ شلیك کرد و با همین شلیك کمونیست هاي مسلح معروف به گارد سرخ، کاخ را 
مورد حمله قراردادند و متصرف شدند. آلماني ها که در سال 1941 سن پترزبورگ )لنینگراد( را 
محاصره کرده بودند این ناو را غرق کردند که روس ها پس از جنگ آن را از آب بیرون کشیدند، 

تعمیر کردند که موزه شده است 
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لنین در روز انقالب با اتومبیل و به این صورت رهسپار صحنه هاي آن بود

از فروپاشي، مردمي كه ۷4 سال خود و 
پدرانشان در نظام سوسياليستي زندگي 
مي كردند و رنگ نظام تزاري و كاپيتاليسم 
را ندیده بود یکشبه به صورت سایر مردم 
جهان درآمدند و مادي تر و خودپرست تر 
از همه. چرا؟، زیرا كه دولت مسکو در طول 
حکومتي اسما كمونيستي صفات و منش 
سابق از جمله ميهندوستي را از آنان گرفت 
و سوسياليسم و انساندوستي را هم نتوانست 
جایگزین آن كندـ  مردم عمل مي خواهند 
نه حرف. روس ها و ملل امپراتوري تزاري 
اجراي وعده هایي را كه به آنان داده شده بود 

ندیدند، به دليل كمونيست بودن )در حرف( 
مورد تعرض هيتلر قرارگرفتند و 2۷ ميليون 
كشته تلفات دادند و بعد هم جنگ سرد دو 
بلوک و مشکالت اقتصادي و كمبودهاي 
ناشي از آن و نبود رفاه و آزادي هایي كه بشر 
ذاتا خواهان آنها است. اندیشمندان همه 
اینهارا نتيجه سوء مدیریت ها و ندانمکاري 
هاي دولتي و حزب كمونيست مي دانند. 
به اظهار این اندیشمندان، نظام شوروي 
نتوانست با آموزش و پرورش، نسلي وفادار 
بارآورد و تامين نيازهاي اقتصادي مردم 
خودرا دست كم گرفت و اميد ایشان رابه 

آینده نظام متزلزل ساخت.
     گردانندگان نظام شوروي بعد از 
نيمه دهه 1980 قاطعيت خودرا از دست 
دادند و با چند دو دلي و اشتباه آنان، نظام 
شروع به ریزش از درون كرد به گونه اي 
كه بوریس یلتسين كه روزگاري خودرا 
از كمونيستهاي وفادار نشان مي داد و از 
پلکان حزب كمونيست باال رفته بود در 
سال 1991، درسالروز انقالب بلشویکي، 
حزب كمونيست را كه خود زماني رئيس 
یك شعبه آن بود پس از ۷4 سال حاكميت، 
غير قانوني اعالم كرد! و نزدیك به دو ماه بعد 
هم با دو مقام دیگر، جماهيریه شوروي را كه 
بر جاي امپراتوري یکپارچه چندصد ساله 
روسيه نشسته بود بدون توسل به رفراندم 

سراسري منحل كرد و ....
     به سبب كمبود روزنامه نگار واقعي 
و تاریخنگار مستقل )غير وابسته به یك 
دولت( كه جهان از اوایل قرن 20 از آن 
رنج مي برد هنوز تحقيق بي طرفانه درباره 
فروپاشي شوروي و راههایي كه به این 
انحالل ختم شد صورت نگرفته است . كشف 
حقایق در ادوار تاریخي سابق به مراتب 

آسان تر از قرن 20 و ادامه آن بوده است. 

مخالفت دکتر مصدق
 با دادن هرگونه امتياز به بيگانه

از اواسط اكتبرسال 1944 بيش از هميشه نغمه دادن امتياز نفت 
شمال به شوروي به بهانه ایجاد موازنه ميان این دولت و انگلستان به 
گوش مي رسيد كه دكتر مصدق در نطق هفتم آبان خود در مجلس 
مخالفتش را با دادن هر گونه امتياز مخصوصا امتيازهایي از آن دست 

به بيگانه ابراز داشت.
    دكتر مصدق كه نماینده تهران در مجلس شوراي ملي بود 
صریحا گفته بود: دادن هر امتياز به بيگانه مشکالت كشور مخصوصا 
در زمينه حاكميت ملي را در سالهاي بعد از آن چندین برابر خواهد 
كرد و نسل آتي آن را یك خيانت نسل حاضر به وطن تلقي خواهد 
كرد. وي اضافه كرده بود: مقامات امروز حق ندارند براي نسل آتي 

دشواري و مسئله به ارث بگذارند.
     همين مخالفت سر آغاز مبارزه اي طوالني براي ملي شدن 
نفت ایران شد كه از آغاز كار در انحصار انگليسي ها قرار گرفته بود.
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اصول اعالميه حقوق بشر به مناسبت سالروز تصويب نهايي آن در مجمع عمومي سازمان ملل
در پایيز  سال 1948 ميالدي اعالميه 
حقوق انسان در یك مقدمه و 30 اصل به 
تصویب نهایي مجمع عمومي سازمان ملل 
رسيد كه باید از سوي اعضاي این سازمان به 
عنوان یك استاندارد عمومي درباره هر فرد و 
هر گروه و جمعيت رعایت شود و در مدارس 
تدریس گردد تا در حافظه همگان باقي بماند. 
این اعالميه بعدا و به تدریج و به طور جداگانه 
از سوي پارلمانهاي ملل عضو سازمان نيز مورد 
تایيد قرار گرفت. این اصول با مفاد اعالميه 
اي كه در 26 اوت سال1۷89)و 159 سال 
پيش از آن( به تصویب مجلس انقالب فرانسه 
رسيده بود فرق چنداني ندارد. »توماس پين« 
ندیشمند قرن هجدهم اعالميه مصوب  ا
مجلس دوران انقالب فرانسه را در كتابي تحت 
عنوان »حقوق انسان« تفسير، سابقه نویسي 
و در سال 1۷91 به توزیع داده است تا این 
موضوع مهم مورد توجه همه نسلها قرار گيرد 
و از یادنرود. نخستين اعالميه از این دست در 

سال 538 پيش از ميالد )25 
سده پيش( از سوي كوروش 
بزرگ بنيادگذار كشور ایران 
درشهر بابل )واقع در عراق امروز( 
صادر شده بود كه سفالنبشته آن 
)به نام استوانه كوروش بزرگ( 

موجود است. 
    اعالميه جهاني حقوق بشر در 
مقدمه خود، این اصول را آرمان 
مشترک مردم و حقوق یکسان و 
انتقال ناپذیر انسان و پایه و زیر 
بناي آزادي، عدالت و صلح در 
جهان خوانده است كه احترام 
به آن مانع از بپاخيزي توده ها 
)بر ضد ظلم( و هرگونه عصيان 

خواهد شد.
     اصل اول این اعالميه همه 
ز لحاظ حيثيت و  ا ا مردم ر
حقوق، برابر مي داند كه باید در 
طول زندگاني برادروار )بدون 
احساس وجود طبقه در جامعه 
خود( رفتاركنند. در اصول دوم 

و هفتم هرگونه تبعيض رد مي 

شود. اصل دوم از این قرار است: هركس مي 
تواند بدون هيچگونه تمایز، از همه حقوق و 
آزادي هاي مندرج در این اعالميه )اعالميه 
جهاني حقوق بشر( برخوردار شود. اصل سوم 
حق زندگي، داشتن آزادي و امنيت شخصي 
را مورد تاكيد قرار داده است )كه دولت ها 
باید آن را براي اتباعشان فراهم آورند(. اصل 
چهارم هرگونه بردگي را ممنوع ساخته و 
اصل پنجم گوید: احدي را نمي توان تحت 
شکنجه، یا مجازات و یا رفتاري قرار داد كه 
ظالمانه و یا برخالف انسانيت و شئون بشري 
و یا موهن باشد. اصل ششم تاكيد بر رعایت 
حقوق یك انسان در هرجا كه باشد )صرفنظر 
از مرزهاي جغرافيایي( دارد و اصل هفتم گوید: 
همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون 
تبعيض و بالسویه از حمایت قانون )دادگاه و 
پليس( برخوردار شوند، و هر كس حق دارد در 
مقابل هر تبعيضي كه ناقض مفاد این اعالميه 
)اعالميه جهاني حقوق بشرمصوب مجمع 

عمومي سازمان ملل و بعدا دولت هاي عضو( 
باشد و درقبال هر تحریك و اقدام كه براي 

برقراري تبعيض بعمل آید حمایت شود.
     اصول هشتم، نهم، دهم و یازدهم در 
یك راستا قرار دارند و اصل هشتم از این 
قرار است: هر فرد در برابر اعمالي كه حقوق 
اساسي وي را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق 
در قانون اساسي )كشور متبوع( یا قانون و 
ضوابط دیگري براي او شناخته شده باشد، 
حق رجوع به محاكم ملي صالحه را دارد. اصل 
نهم: احدي را نمي توان خودسرانه بازداشت، 
زنداني و تبعيد كرد. اصل دهم: هر فرد حق 
دارد كه یك دادگاه مستقل و بيطرف با رعایت 
مساوات كامل به دعاوي او منصفانه و علني )با 
حضور روزنامه نگار و تماشاگر( رسيدگي كند 
)حق مراجعه به دستگاه قضایي(. اصل یازدهم 
صراحت دارد كه باید به هر متهم به بزه، تا 
ثبوت جرم به چشم بي گناه نگریسته شود، و 
هيچکس براي انجام یا عدم انجام عملي كه در 
زمان ارتکاب، جرم شناخته نمي 
شده محکوم نخواهد شد )عطف 

به ماسبق نشدن قوانين(.
     اصل 12 دخالت در زندگي 
نوادگي و  مور خا خصوصي، ا
مکاتبات مردم را منع كرده است 
)حق رعایت پرایوسي( و چنين 
صراحت دارد: احدي در زندگي 
دگي،  ا نو مور خا خصوصي، ا
اقامتگاه و مکاتبات خود نباید 
مورد مداخله هاي خودسرانه 
واقع شود و شرافت، شهرت و 

نامش مورد تعرض قرار گيرد.
     اصل 13 بازگشت به وطن را 
یك حق براي همه افراد دانسته 
است و چنين گوید: هركس حق 
دارد هركشوري از جمله وطن 
خود را ترک كند و یا به كشور 
خود بازگردد )حق بازگشت به 
وطن، كشوري كه در آنجا به دنيا 
آمده و نام او به عنوان تبعه ثبت 
شده باشد(. اصل 14 كه درهمين 
زمينه است از این قرار است: هر 

سفالنبشته منشور کوروش 
بزرگ درباره حقوق انسانـ  این استوانه از مارس 2013 )نوروز ایراني( تا پایان این سال 

در 5 شهر بزرگ آمریكا به معرض تماشاي عمومي گذارده شد
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فرد حق دارد در برابر تعقيب و شکنجه و آزار 
پناهگاهي جستجو و در كشوري دیگر پناه 
اختيار كند؛ مگر این كه تعقيب او به خاطر 
ارتکاب جرم عمومي و غير سياسي باشد. 
در اصل 15 اخراج از تابعيت رد شده است و 
گوید: احدي را نمي توان از تابعيت )ميهن( 
محروم كرد. اصل 1۷ تاكيد دارد كه نمي 
توان كسي را خودسرانه از حق مالکيت 

محروم كرد. 
     اصول 18 و 19 آزادي فکر و عقيده و 
بيان بدون بيم و ترس آن را یك حق مسلم 
هر انسان خوانده است؛ اصل 18: هركس حق 
دارد از آزادي فکر، وجدان و مذهب برخوردار 
باشد و اصل 19: هركس حق آزادي عقيده و 
بيان دارد و نباید از طرح و اعالم آن بيم و ترس 
به خود راه دهد. اصل 20 كه تا حدي در همين 
راستا است گوید: هركس حق دارد آزادانه 
گروه و جمعيت مسالمت آميز تشکيل دهد.

     اصل 21: هركس حق دارد كه در اداره 
امور عمومي كشورخود مستقيما و یا غير 

مستقيم )از طریق انتخاب نماینده( مشاركت 
كند و همين اصل احراز به مشاغل عمومي 
را باتساوي شرایط، حق هر تبعه دانسته و 
چنين گوید: هریك از اتباع حق دارد با تساوي 
شرایط، به مشاغل عمومي كشور خود نائل 
آید. در بند دیگر همين اصل آمده است: اساس 
و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است و 
این اراده در انتخابات آزاد كه از روي صداقت 
انجام گيرد اعمال مي گردد )حق برخورداري 

از دمکراسي(. 
     اصل 22 گوید: هركس حق امنيت 
رد و مجاز به فعاليت هاي  اجتماعي دا
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است كه 
الزمه رشد و نمو شخصيت او است؛ بارعایت 

تشکيالت و منابع كشور.
     اصل 23 صراحت دارد كه هركس حق 
دارد كار كند و كار خود را آزادانه انتخاب 
كند و شرایط منصفانه و رضایتبخش براي 
كار داشته باشد و در مقابل اخراج و بيکاري 
حمایت شود) حق اشتغال(. اصل 24 در 

زمينه استفاده مرخصي از كار، اصل 25 در 
باره تامين رفاه و بهداشت و اصل 26 در زمينه 
حق برخورداري از آموزش و پرورش عمومي و 
رایگان، و اجباري بودن )دست كم( تعليمات 

ابتدایي است. 
     اصل 2۷ كه تاكيد بر حمایت از آثار 
علمي و فرهنگي و هنري دارد )حق اختراع، 
ابتکار، تاليف و تصنيف( گوید كه هركس حق 
دارد آزادانه در حيات فرهنگي جامعه خود 
مشاركت جوید و ازحمایت منابع معنوي و 
مادي آثار علمي، فرهنگي و هنري خود به 

عنوان مولف و مصنف برخوردار شود.
     اصل 28 به هر فرد حق داده است كه 
درخواست كند براي اجراي اصول این 
اعالميه، نظم و ضابطه اجتماعي و جهاني به 
وجود آید و در اصل 29 آمده است كه هركس 
در مقابل آن جامعه اي وظيفه )تکليف( دارد 
كه رشد آزاد و كامل شخصيت اورا ميسر سازد 
و اصل 30 افراد را از تفسير نادرست اصول این 

اعالميه برحذر داشته است.

روزنگارهاي موجود در تقویم ميالدي دو روز 
مختلف به فاصله 34 روز از هم را سالروز قتل 
ُعمر ابن الخطاب خليفه دوم مسلمين ذكر كرده 
اند؛ چهارم نوامبر و هشتم دسامبر سال 644 
ميالدي )سال 23 هجري قمري = سال 22 
هجري خورشيدي(. وي ده سال و 6 ماه و پنج 
روز خالفت كرد و هنگام درگذشت 63 ساله بود. 
در زمان خالفت او سوریه، فلسطين و ایران به 
تصرف اعراب در آمدند. تيسفون پایتخت ایران 
در كنار دجله و خزائن آن پس از جنگ قادسيه 
كه در سال 63۷ ميالدي روي داد به دست 

اعراب افتاد. اعراب تيسفون را كه هنوز ویرانه 
كاخ خسرو نوشيروان دادگر آن پس از 15 قرن 
به جاي مانده است »مدائن« یعني شهر شهرها 
مي خوانند. شکست نهائي ایران از اعراب در سال 

643 اتفاق افتاد.
    در پي پيروزي اعراب در جنگ نهاوند بر ایران، 
شمار زیادي از ایرانيان از جمله مردي صنعتگر 
به نام فيروز به اسارت گرفته شدند و به فروش 
رفتند. خریدار فيروز كه اعراب اورا »ابولؤلؤ« مي 
نامند حکمران بصره بود كه پس از آن كه متوجه 
شد برده او نجار و آهنگر و رنگرز ماهري است وي 

را براي پرداختن به این امور به مدینه فرستاد به 
این شرط كه قسمت عمده در آمد خودرا برای 
او بفرستد. فيروز از مردم نهاوند بود كه پاره اي از 

مورخان وي را از كاشان نوشته اند. 
    پس از ورود فيروز به مدینه طولي نکشيد 
كه سحرگاه هشتم دسامبر و یا چهارم نوامبر وي 
با خنجري كه خود ساخته بود و آن را زهر آلود 
كرده بود به مسجدي كه ُعمر در آن به نماز مي 
ایستاد رفت و در گوشه اي پنهان شد و درجریان 
نماز بامدادي به ُعمر حمله برد و به او شش زخم 
زد كه پس از انتقال به خانه درگذشت. فيروز 
عالوه بر عمر 13 تن دیگر از نمازگزاران را خنجر 
زد و چون راه فرار را برخود بسته دید با همان 
خنجر خودكشي كرد و به همين سبب انگيزه او 
از این اقدام كه بيشتر مورخان ایراني و پاره اي 
از مورخان اروپا به حساب ميهندوستي فيروز 
گذارده اند دقيقا روشن نشده است. پيش از سال 
انقالب، مقامات رادیو تلویزیون دولت وقت از 
پخش رویداد قتل ُعمر به مناسبت سالروز آن 
اكراه داشتند و نگران از سر گرفته شدن درگيری 

های مذهبی )شيعه و سّنی(

روزي که ُعمر ابن خطاب به دست يك ايراني کشته شد

طاق کسري ) تاالر پذیرایي خسرو نوشیروان ساساني ( در تیسفون  نزدیك بغداد که 15 قرن 
پیش ساخته شد. فرش افسانه اي بیش از 90 متري بهارستان این تاالر را مفروش مي کرد 

که اعراب آن را به عنوان غنیمت جنگ تصرف کردند
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شکست ايران در جنگ با اسکندر مقدونی در اِربيل و اضمحالل آن َاَبرقدرت عهد باستانـ  
چرا و چگونه؟ـ  3 بار سقوط ايران از مقام يك ابرقدرت و به علل مشابه بايد برای بزرگان 

واشنگتن درس باشد
اكتبر سال 331 پيش از ميالد )مهرماه(، 
ارتش 90 تا 100 هزار نفری ایران ازجمله 
40 هزار سوار، 200 اّرابه جنگی )ارابهـ  
Chariot چهار اسبه و چرخهای آنها 
مجهز به تيغه های یك متری برنده ـ 
Schythed( و 15 فيل جنگی در یك 
جنگ چند ساعته از ارتش 4۷ هزار نفری 
اسکندر مقدونی كه تنها ۷ هزار سوار داشت 
شکست خورد و چراغ ُعمر ابرقدرت وقت 
جهان )تنها ابرقدرت جهان به مدت دو قرن( 
خاموش شد. این جنگ كه در جلگه شرق 
موصل امروز و نه چندان به دور از شهر اِربيل 
)اَربالـ  اقليم كردستان( و در كنار دوـ  سه 
تَل )تپه( به نام تَل های گوِمل روی داده 
بود سومين جنگ اسکندر با ایران بود كه از 
334 پيش از ميالد با ورود او و نيروهایش به 
قلمرو ایران و نبرد گرانيکوس )در نزدیکی 
داردانِل تركيه امروز( آغاز شده بود. نبرد دوم 
در سال 333 پيش از ميالد در ایسوس )واقع 
در ساحل شرقی مدیترانهـ  لِوانتـ  جنوب 
غربی تركيه امروز و نه چندان به دور از مرز 
سوریه امروز( و نبرد سوم، دو سال پس از آن 
 Battle of در اَربال، و به نام نبرد گاوگاميال

.Gaugamela
    در فاصله دو ساله ميان نبردهای ایسوس 
و گاوگاميال، اسکندر به خارج ساختن ایران از 
سوریه بزرگتر ازجمله بندر صور )لبنان امروز(، 
فلسطين )دژ غّزه(، مصر و تمامی منطقه 
مدیترانه دست زده بود. پادگانهای ایرانی در 
صور و غّزه ایستادگی طوالنی و مردانه كرده 

بودند.
    در پی َزهر خورانيده شدن اردشير سوم 
ـ شاه هخامنشی ایران توسط بزرگ وزیر 
او »باگواش = باگوا« در 336 پيش از ميالد 
و تعيين یك شاهزاده كم تجربه، به تصميم 
»باگواش« به جانشينی او كه نام داریوش سوم 

بر وی گذارده شد و ایجاد ناخرسندی در پاره 
ای از ژنرال ها و ساتراپ ها و توليد بُخل و حسد 
ميان برخی دیگر و وقوع مبارزه بر سر قدرت 
در دو پایتخت وقت )پایتخت اداری: شوش و 
پایتخت سلطنتی: پرسپوليس( و گسترش 
فساد دولتی و مداخله اصحاب منافع، اسکندر 
كه در انتظار فرصت بود به بهانه آزادساختن 
یونانی زبانان آناتوليا )غرب تركيه امروز( و 
قبرس از سلطه ایران و وارد ساختن این اتهام 
كه عوامل ایران پدر اوـ  فيليپ دوم را زهر داده 
و كشته بودند به ایران لشکر كشيد. دستگاه 
اطالعاتی ارتش ایران به قدری ضعيف بود 
كه متوجه نشده بود نيروهای اسکندر به 
نيزه های بلند 4ـ  5 متری مجهز شده اند، 
تا راه مقابله به دست آید. به عالوه، بداند كه 
ِمرسِنرهای یونانی ارتش ایران متمایل به 
اسکندر هستند و وفاداری كامل به ایران 
ندارند. تعّرض اسکندر به ایران، دو سال پس 
از شاه شدن داریوش سوم كه توان مدیریت 
و تدبيركردن نداشت آغاز شده بود. به رغم 
تجربه از نبرد گرانيکوس، داریوش سوم به كار 
ِمرسِنرهای یونانی در ارتش ایران و نيز مداخله 
اصحاب منافع در تصميم گيری های دولتی و 
درگيری و خصومت بزرگان كشور پایان نداد. 
یك اشتباه سياسی او دادن پيشنهاد سازش و 
امتياز فراوان به اسکندر بود كه بر عزم او به فتح 
ایران افزود زیرا كه دادن امتياز نشانه ضعف و 
بيم است. اشتباه نظامی او هم، انتخاب یك 

جلگه در اِربيلـ  شرق دجله و موصل امروز 
)نينوا( به عنوان ميدان نبرد و مقابله نظاميان 
دو طرف بود كه برای پياده سنگين اسلحه 

یونان مناسب تر بود.
    در نبرد گاوگاميال، تيراندازان تپورستان 
)مازندران( معروف به آیمرد = اََمرد )عمدتا 
ازشهر آُمل پایتخت وقت مازندران( و نيز ۷ 
 Orontes هزار سوار ارمنی به فرماندهی
)یِرواند( ساتراپ ارمنستان كه در قلب جبهه 
می جنگيدند تا آخرین نفس ایستادگی 
كردند و »یرواند« جان خودرا از دست داد. 
یك جناح ارتش ایران به فرماندهی »بسوش 
Bessus« ساتراپ باكتریا )شمال شرقی 
افغانستان امروز، منطقه فرارود ازجمله 
دره فرغانه، و مناطق سمرقند، بخارا، مرو تا 
ُخَجند( به مركزیت باكترا )بلخ( با كشته شدن 
بسوش روحيه خودرا از دست داد و جناح دیگر 
ارتش به فرماندهی آُدرپاتِکان )آذرپایگان = 
آتشـ  نگهبان( و به نوشته مورخان یونانی، 
آتروپاتکان كه نام آذربایجان از اسم اوست با 
مشاهده فرار داریوش سوم از ميدان جنگ، 
دست به عقب نشينی زد. آُدورپاتکان ساتراپ 
ماد )كردستان بزرگتر و آذربایجان( بود. 
وی به داریوش سوم پيشنهاد كرد كه به 
همدان )ِهگمتانه = اِكبتانا = اِكباتان( برود و 
نيروهای شکست خورده را تجدید سازمان 
دهد كه پذیرفت ولی چندی پس از اقامت 
در همدان، تصميم گرفت به باكترا كه در آن 
دوران وليعهدنشين ایران بود )همچنانکه 
پس از ساسانيان و در دوران صفویه نيز شهر 
هرات وليعهدنشين بود( و پشت به كوههای 
هندوكش و پامير داشت برود كه شاهزادگان 
هخامنشی ضمن راه اورا كشتند تا به دست 
اسکندر نيافتد و تحقير نشود. آُدرپاتکان 
كه چنين دید با اسکندر از در سازش در 
آمد و ساتراپی خودرا حفظ كرد. داریوش 

 اسكندر مقدونی
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سوم برای جنگ با اسکندر یکانهای جنوب 
ایران )سيستان، كرمان و فارس امروز( را 
كه احساسات ناسيوناليستی نيرومندتری 
داشتند احضار نکرده بود و دیدیم كه یك 
واحد نظامی جنوب به فرماندهی آریو برزن 

چگونه ایستادگی تاریخ ساز كرد. 
    پس از پيروزی اسکندر، ایران برای 
مدتی طوالنی زیر سلطه نبود و خراسانيان 
بپاخاستند و مقدونی ها را به مدیترانه 
ریختند و ایران دوباره و این بار به مدت 8 
قرن ابرقدرت بود. همين خراسانيان به همان 

صورت به سلطه عرب نيز پایان دادند.
الزم است بزرگان فدراسيون آمریکا 
)ایاالت متحده( سقوط ابرقدرت ایران 
در جنگ با اسکندر، جنگ با اسالميون 
عرب و جنگ داخلی ایرانيان )دوران شاه 
سلطان حسين صفوی( را مرور كنند تا 
مبارزه بر سر كسب قدرت را كنار بگذارند و 
در تعيين و انتخاب ریاست فدراسيون، دقت 
و فراست بيشتری بکار برند كه رقبای متعدد 
سربلندكرده اند. باید بدانند وسعت، پيشرفت 
و قدرت فدراسيون آمریکا )كشوهای متحده 
50 گانه( نتيجه خردمندی و تدبير چند نفر 
در طول زمان بوده است. توماس جفرسون 
در دیداری از اروپا، پی به نياز ناپلئون به 

پول جهت ادامه جنگ هایش بُرد و در 
سال 1803 آمریکای شمالی فرانسه )از 
شيکاگو تا نيوارلئان(ـ  منطقه ای به وسعت 
82۷ هزار مایل مربع را به 15 ميليون دالر 
خرید و وسعت مهاجرنشينان انگليسیِ  
استقالل یافته دفعتا دو برابر شد. یك رئيس 
دیگر فدراسيون در سال 1819 فلوریدا را از 
اسپانيا به مبلغ 5 ميليون دالر خرید زیراكه 
اسپانيا از درگيری نظامی دولت واشنگتن با 
بوميان در مرزهای فلوریدا خسته و وامانده 
شده بود. یك رهبر با تدبير فدراسيون در 
بهار 186۷ آالسکا را به مبلغ ۷ ميليون و 
دویست هزار دالر از روسيه كه نياز ُمبرم 
به پول داشت خریداری كرد. رهبر دیگر با 
استفاده از فرصِت شکایت اتباع خود كه برای 
استخراج طال به كاليفرنيا رفته بودند )دوران 
ُگلدراش( با دولت مکزیك وارد جنگ شد و 
این جنگ را تا تصرف تمامی مناطق غربی و 
جنوبی ادامه داد. رهبر دیگر از ضعف اسپانيا 
و قيام كوبایی ها و قضيه آتش گرفتن یك 
كشتی فدراسيون در آبهای كوبا استفاده 
كرد و در بهار 1898 با آن كشورـ  زمانی قدرت 
برتر اروپاـ  وارد جنگ شد، كوبا را آزاد كرد، 
پوتوریکو، گوام و فيليپين را گرفتـ  همين 
فيليپينی كه رهبر كنونی اش دارد بد و بيراه 

می گوید. واشنگتن با طرح یك نقشه ماهرانه 
و استفاده از اختالف كشاورزان اعزامی 
آمریکا به هاوایی با مقامات محلی، این جزایر 
را ضميمه قلمرو خود كرد. سپس نوبت ورود 
به باشگاه قدرت ها فرا رسيد. وودرو ویلسون 
رهبر خردمند وقت از فرصت وقوع جنگ 
جهانی اول استفاده كرد و در چهارمين سال 
جنگ كه شکست آلمان و متحدانش به دور 
از پيش بينی نبود وارد آن شد و وارد باشگاه 
قدرت های جهانی گردید. فرانکلين د. 
روزولت كه موفق به عبوردادن كشور از ركود 
شده بود در سومين سال جنگ جهانی دوم 
و زمانی كه شکست هيتلر قطعی به نظر می 
آمد وارد این جنگ شد و آمریکا را یکی از 
دو ابرقدرت جهان كرد و ترومن جانشين او 
»دالر« را پول جهانی ساخت و نغمه جنگ 
ایدئولوژیك با مسکو را ساز كرد تا جهان به دو 
قطب تقسيم شود و بر قطب اصطالحا غرب 
ریاست كند. ریگن با زرنگی خاص و زبان نرم 
و چرب خود موفق شد كه سران كرملين را 
به دست برداشتن از رقابت نظامی راضی كند 
كه سرانجام به فروپاشی آن قدرت انجاميد. 
اینك قدرت های دیگری در حال طلوع 
هستند و روسيه شمشير خودرا از رو بسته 
است و شرایط با گذشته كامال متفاوت است.
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انتشارات شادان
 آثار برتر »ر. اعتمادی« نویسنده  معاصر را به

عالقه مندان تقدیم می کند

1- عالی جناب عشق
2- شب ایرانی

3- هزار و یک شب عشق
4- اتوبوس آبی

5- رنگ سرخ عشق
6- گنجشک های غم

7- بازی عشق
8-  7 آسمان عشق

9-  8 کاله خاکستری
10- آبی عشق

 11- دختران شب

صّرافی پایتخت
شماره ثبت: 344572

شرکت تضامتی علی عظیمی و شرکاء
با مجوز از بانک مرکزی جمهور ی اسالمی ایران

 عضو کانون صرافان ایران
 تهران، میدان فردوسی، ضلع جنوب شرقی،

پالک 1
تلفن: 66721817

88171734
88171735

دکتر شهرام کیهان

جراح- دندانپزشک

 خیابان قائم مقام فراهانی ،
نرسیده به عباس آباد، کوچه دهم

پالک 22، طبقه 2، واحد 15 

83051



جزئيات مذاکرات نخستين جلسه شورای جنگ امپراتوری آلمان و تعيين زمان آغاز جنگ 
جهانی اولـ  تصميمات شورا درباره ايران

با تشکيل »شورای جنگ امپراتوری 
آلمان« در پایيز 1912، از صلح مسلح اروپا 
بوی جنگ به مشام رسيد. با اینکه در آن 
زمان جزئيات مذاكرات نخستين جلسه 
این شورا كه به ریاست ویلهلم دوم قيصر 
وقت و با شركت چند دریاساالر و ژنرال 
 ، Muller ازجمله دریاساالر فون مولر
دریاساالر تيرپيتس  Tirpitz ، دریاساالر 
هيرینگن  Heeringen  رئيس 
ستاد نيروی دریایی و ژنرال فون مولتکه  
Moltke  رئيس ستاد ارتش، ژنرال لينکر  
Lyncker  و چند سياستمدار و دولتمرد 
Bethmann-  ازجمله بتمان هول وگ
Howllweg  صدر اعظم تشکيل شده 
بود فاش نشد ولی بر همگان روشن شد كه 
وقوع جنگ اروپایيان )جنگ جهانی اول( 
قطعی است.    خاطرات شركت كنندگان 
در نخستين جلسه شورای جنگ، جزئيات 
مذاكرات را روشن ساخته كه این خاطرات 
و یادداشت ها پس از پایان جنگ )بعد 
ازنوامبر سال 1918( به دست مورخان 

افتاده است.
    در آن جلسه، قيصر آلمان گفته بود 
كه روس ها دارند به تجهيز نيرو دست 
می زنند زیراكه می خواهند مردم روسيه 
پن و مشکالت  ا ز ژ می ا شکست نظا
اقتصادی و تظاهرات و مخالفت ها را پشت 
سر بگذارند. همچنين روس ها اختالفات 

خود با انگليسی ها بر سر ایران و افغانستان 
را رفع كرده اند، ایران را ميان خود قسمت 
كرده اند و آمودریا را مرز ميان متصرفات 
طرفين در آسيای ميانه و آسيای جنوبی 
قرار داده اند و با آسوده خاطر شدن از 
تعرض رقيب به هندوستان اینك چشم 
به مناطق عرب نشين امپراتوری عثمانی 
دوخته اند. بنابراین، ما پيش از رسيدن 
روس ها به اوج تجهيز نيرو باید از اتریش 
بخواهيم كه در همين ماه )دسامبر 1912( 
به صربستان حمله كند. قطعا روس ها به 
كمك صربهای همنژاد خواهند شتافت و 
ما بهانه جنگ با آنان را به دست خواهيم 

آورد و ....
    »بتمان« ضمن تایيد استدالل قيصر 
ویلهلم دوم )1859ـ  1941 و از ژوئن 1888 
امپراتور آلمان( گفته بود كه موازنه قوا در 
اروپا بهم خورده و تاریخ نشان داده است كه 
با از ميان رفتن موازنه، خطر جنگ پدید می 

آید و اجتناب ناپذیر می شود.
    ژنرال مولتکه به نوبه خود گفته بود: 
"طبق تجربه های گذشته، وقتی كه 
جنگ اجتناب ناپذیر باشد، زودتر آغاز 
شود بهتراست از دیرتر. باید راهی بيابيم كه 
انتقال امواج نظامی هندی توسط انگليسی 
ها به جبهه ها امکان ناپذیر و دست كم 
سخت باشد، باید استانبول )عثمانی( را از 
نقشه انگليسی ها آگاه كنيم و ارتش عثمانی 

را در آن منطقه از جهان در برابر روس ها 
و انگليسی ها قرار دهيم و درگير كنيم تا 
تضعيف شوند. وقتی كه عثمانی به عنوان 
متحد ما وارد جنگ شود، روس ها ایران را به 
ميدان جنگ با عثمانی تبدیل خواهند كرد 
و انگليسی ها بين النهرین و ایران را. ما باید 
به عثمانی اسلحه مدرن و مهمات برسانيم 
و با اعزام مبلّغ ایرانيان، افغانها و هندیان را 
برضد انگليسی ها بشورانيم. هر سه ملت 

فرهنگ و روانشناسی مشترک دارند.
     در این ميان، دریاساالر تيرپيتس آماده 
نبودن زیردریایی های تازه و تعریض كانال 
كيل Kiel  را مطرح ساخته و خواسته بود 
كه آغاز جنگ، یکیـ  دو سال به تاخير افتد 
و چه بهتر كه به سال 1914 موكول شود 
زیراكه نيروی دریایی آلمان باید آنچنان 
نيرومند باشد كه مانع از انتقال نيرو از 
انگلستان به فرانسه و نظامی هندی و 

استراليایی به مدیترانه شود.
    در پایان بحث، قيصر پذیرفت كه آغاز 
جنگ به سال 1914 موكول شود، به حد 
كافی مبلّغ و جاسوس به ایران، افغانستان 
و غرب هند )پاكستان امروز و بلوچستان( 
رتش عثمانی مجهز  فرستاده شود و ا
گردد. ضمنا چند گروه كارشناس جنگ و 
سياست در برلين تشکيل شود كه وضعيت 
را الینقطع بررسی كنند و اندرز دهند و به 

ما بگویند كه نتایج جنگ چه خواهد بود.

Admiral Tirpitz ویلهلم دوم مولتكه
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شهر نينوه )نينوا، مجاور موصل امروز( 
پایتخت امپراتوري آشور، در پایيز  سال 612 
پيش از ميالد به تصرف نيروهاي مشترک 
دولتهاي ماد )ایران( و بابل )بين النهرین 
جنوبي( در آمد و آن امپراتوري كه در تاریخ، 
شهرت ستمگري یافته است براي هميشه از 
ميان رفت. نيروهاي فاتح نينوا این شهر را با 

خاک یکسان كردند كه دیگر آباد نشد.
     انگيزه ویران كردن نينوا، ظلم طوالني 
آشوریان به مادهاي ایراني )ُكردها، لُرها و 
آذری ها( و نيز بابِليان بود. دهها سال بود 
كه آشوریان بر سر مادها مي تاختند و آنان 
را جهت كار اجباري به اسارت مي بردند و 
ثروت آشور و اقتدار آن از همين برده گيري 

بود و مردان آشور تنها یك وظيفه داشتند و آن 
جنگ كردن بود. روحانيون مسيحي با تفسير 
انجيل، ویراني نينوا را اراده خداوند در براندازي 

ظالمان نوشته اند.
    همين حمالت آشوریان و ستمگري آنان 
سبب شد كه مادها دولتي كه سراسر شمال 
غربي ایران تا ری را دربرمي گرفت به پایتختي 
همدان تشکيل دهند و با دولت بابل كه آن هم 
گرفتار حمالت آشوریان بود متحد شوند و 
كار آن را بسازند. آشوریان )آسوری ها( از نژاد 

عرب بوده اند.
 پس از اضمحالل امپراتوري آشور، دولت 
همدان هزاران ایرانی را با خانواده هایشان 
به منطقه آشورنشين انتقال داد تا آشوریان 

در اقليت قرارگيرند و باردیگر نتوانند دولت 
تشکيل دهند و ُكردهاي عراق، سوریه و تركيه 
امروز اعقاب همان ایرانيان منتقله هستند. 
دولت ماد ُعمري طوالني نداشت و كوروش 
بزرگ كه از مادر ماد و از پدر پارسي بود با متحد 
ساختن سه طایفه ایراني )ماد، پارت و پارس( 
كه مورخان غرب آنان را آرین هاي جنوبي مي 
خوانند، ایران را به وجود آورد. در تاریخ عمومي 
كه در مدارس سراسر جهان تدریس مي شود، 
از كوروش )سيروس = سایرس( به عنوان پدر 

ایران یاد شده است.
مادها یکي از سه طایفه یك قبيله آریایي 
هستند كه تقریبا همزمان به فالت ایران 
مهاجرت كرده بودند و در منطقه اي وسيع از 
ري و قفقاز جنوبي تا ایالم )سراسر شمال غربي 
ایران( به مركزیت همدان سکني گزیده بودند و 
این سه طایفِه خویشاوند در قرن ششم پيش از 
ميالد كشور واحد ایران را به وجود آوردند كه 
مناطق و مرزهاي آن به صورت سنگنبشته از 
عهد باستان باقي مانده و مورخان آن را »سند 
مالکيت ایران« و تنها كشور جهان كه چنين 
سندي دارد خوانده اند. همزمان، پارت ها در 
خراسان و شرق دریاي مازندران و پارس ها در 
جنوب و شرق ایران )از محور ري به پایين تا رود 
سند و نصف النهار كشمير( اسکان یافته بودند 
و مادها به دليل همسایگي، گرفتار هجوم 
هاي پي درپي آشوریان بودند. در آن زمان 
بزرگترین شهر مادها هکمتانه )همدان( بود 

كه یونانيان اكباتانا نوشته اند.

تصرف نينوا )موصل(: روزي که امپراتوري ستمگر آشور نابود شدـ  انتقال ايرانيان 
)ُکردها( به شمال عراق پس از انهدام نينوا

آنچه که از کاخ ظلم )کاخ امپراتوران آشور( باقي مانده است
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گوشه اي از تظاهرات ضد ثروتمندان و بورس بازان در نیویورك

29 اكتبر سال 19۷9 به مناسبت 
پنجاهمين سالگرد سقوط بورس نيویورک 
كه منجر به یك ركود اقتصادي بزرگ ده 
ساله شده بود، دهها هزارتن در این شهر 
عليه آزمندي و پولپرستي شماري كم 
دست به تظاهرات زدند. سقوط بورس 
نيویورک در اكتبر 1929 از بيست و 
چهارم این ماه آغاز و در روزهاي 28 و 
29 اكتبر به اوج خود رسيده بود كه در 
 اكتبر 198۷ و اكتبر 2008 عينا تکرار

 شد.
     تظاهر كنندگان 29 اكتبر 19۷9 
ضمن تظاهرات و دادن شعار، درهاي 
بورس نيویورک را بسته و مانع ورود افراد به 
آن شده بودند. آنان شعار مي دادند كه همه 
مشکالت زیر سر بورس بازان نيویورک و 

پولپرستان است.

    در آن روز هشتصد مامور پليس تالش 
مي كردند كه مانع از تعطيل شدن بورس 
نيویورک به دست تظاهركنندگان شوند. 
تظاهرات سرانجام با دستگيرشدن و 
بازداشت یکهزار و 45 تن از تظاهركنندگان 
پایان یافت. برخي از بازداشت شدگان به 
پليس گفته بودند كه منظورشان نه تنها 
اصحاب سرمایه و قماربازان سهام بلکه 
آنهایي هم بوده است كه در صنایع نظامی 
آمریکا و از جمله تسليحات اتمي این كشور 
سرمایه گذاري كرده و برای بردن منفعت 
هرچه بيشتر، به دخالت در امور دولت 
دست می زنند و در جریان انتخابات به 
انواع تبليغ برای نامزدهای موافق خود 

اقدام می كنند.
    رسانه هاي آمریکا از این قسمت از 
اظهارات بازداشت شدگان كه پليس 

برایشان نقل كرده بود استفاده كرده و 
در نخستين گزارش خود به تظاهرات 
ضد آزمندی و تقلب های اقتصادی؛ 
عنوان »تظاهرات ضد اسلحه اتمي« 
نتقاد  ده بودند! كه سریعا مورد ا دا
پيشکسوتان حرفه روزنامه نگاري قرار 
گرفتند و در گزارشهای بعدی انگيزه 
تظاهرات و چگونگی آن را اصالح كردند. 
پيشکسوتان حرفه ژورناليسم در انتقاد 
خود از تحریف تظاهرات 29 اكتبر، به 
نگرانی های آیزنهاور در دو دهه پيش از 
آن و درستی این نگرانی ها اشاره كرده و 

هشدار داده بودند.
 آیزنهاور كه 2۷ سپتامبر 1955 پس از 
شنيدن سقوط سهام وال استریت در آن 
روز، دچار حمله قلبی و بستری شده بود 
در ژانویه 1961ـ  در آخرین ماه حکومت 
خود با تاكيد گفته بود نگران آینده آمریکا 
است اگر این چند وضعيت ادامه یابد و 
به روند خود ادامه دهد: ميدیاكراسي 
)جّوسازي رسانه ها و تغيير وضعيت 
به خواست خود(، قدرت گيري صنایع 
نظامي و مداخله آنها درتصميمگيري 
هاي دولت، تداخل دولت و اصحاب 
سرمایه و سهام دریکدیگر )مقام دولتي 
شدن دست اندركاران بورس و سرمایه 
و بالعکس(، خارج شدن البي گرهاي 
كنگره از صورت كار روابط عموي كردن 
و ورود مقامات سابق و نمایندگان پيشين 
كنگره به جرگه البي گران و تبدیل »نظر 
رساني و روشن سازي كه اگر حرفه اي و 
علمي باشد امري مفيد است« به اعمال 

نفوذ و كارچاق كني.
     مرور زمان نشان داده است وضعيتی 
كه آیزنهاور نگران آن بود ادامه یافته است. 
برای مثال: در سال 2009 بانکهایی كه با 
كمك مالی دولت بر سر پا مانده بودند به 
پس اندازهای مردم حداكثر دو درصد 
سود می دادند حال آنکه از صاحبان 
كردیت كارتها 19 تا 29 درصد بهره 

می گرفتند! و ....

تظاهرات ضد بورس بازي در نيويورک در اکتبر 1979 و ...
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  Rafael Correaديدار
رئيس جمهوری اِکوادور از ايران و لغو ويزای ورود ايرانيانـ  نظرات او

رافائل كري آ )كوریا( رئيس جمهوری 
ِمستيسو Mestizo  )دورگهـ  اروپایي 
و بومي = Amerindian(  اِكوادور، 
اقتصاددان بنام آمریکاي التين و مسلط 
بر زبانهاي اسپانيایي، انگليسي، فرانسه و 
بوميان آندز در پایيز 2008 از ایران دیدن 

كرد.
سوم دسامبر 2008 عازم دیدار از ایران 
شده بود. وی قبال چندبار اعالم كرده بود كه 
قصد گسترش همکاري هاي نفتي، صنعتي، 
امور ساختماني و مبادالت بازرگاني با ایران 

را دارد.
فائل كوریای سوسيال دمکرات   را
)معتقد به سوسياليسم قرن 21ـ  فرضيِه 
هوگو چاوس( كه در بلژیك تحصيل اقتصاد 
كرده و از دانشگاه ایلی نوی آمریکا در این 
رشته دكترا گرفته است از 15 ژانویه 200۷ 
زمام امور كشور 14 ميليوني نفتدار اكوادور 
Equador واقع در حاشيه اقيانوس آرام 
را به دست گرفته و همانند سران ونزوئال 
و بوليوي شعار یك ملت بودن آمریکاي 
التين را بر دوش می كشد. وی كه مؤسس 

»حزب غرور و حاكمّيت وطن« است قبال 
وزیر داراییـ  اقتصاد اكوادور بود.

 اكوادور بمانند ایران نخست وزیر ندارد 
و رئيس جمهوری ریاست شورای وزیران 

را برعهده دارد.
كوریا بسياری از مشکالت كشورها را 
نتيجه خروج ژورناليسم از اصول خود می 
داند و می گوید كه رسانه ها در بسياری از 
كشورها در خدمت جيب صاحبان خود 
هستند و ایجاد رسانه )نشریه و رادیوـ  
تلویزیون( توسط افراد خارج از این حرفه، 

با هدف خاص صورت می گيرد، نه خدمت 
به مردم و كشور و رسانه عمومی نباید 
پلکان باال رفتن مؤسس آن باشد و در 
نتيجه زیانبخش جامعه. با همين تفکر، 
وی پيشنهاد ممنوعيت فعاالن امور مالی 
و بازرگانی را از داشتن رسانه عمومی به 
پارلمان این كشور داد و به تصویب رساند. 
كوریا از سوسياليسم محدود كه انگيزه 
را از افراد نگيرد و كشوررا تنبلخانه نکند 
جانبداری می كند و معتقد به تعيين سقف 
برای ثروت است و حامی آموزش و بهداشت 

عمومی و رایگان.
 اكوادور نفتدار كه در جهان به كشور موز، 
انبه، ميگو، ماهي، قهوه، برنج، شکر و چوب 
صنعتي معروف است در سال 1531 كلنی 
)مستعمره( اسپانيا شد و دهم آگوست 
1809 اعالم استقالل كرد و از سال 1830 

به صورت جمهوری اداره می شود.
    كوریا از مخالفان دریافت اندرز مالی از 
صندوق بين المللی پول است و این نظر خود 
را برای ملل دیگر تشریح كرده است. ویزاي 

ورود ایرانيان به اكوادور لغو شده است.

Rafael Correa

در نوامبر 19۷2 كه نظام حکومتی وقت 
ایران نگاه  دوستانه به مسکو انداخته بود، 
مفسران روزنامه های غرب ضمن آوردن 
شواهد متعدد، به تهران هشدار داده بودند 
كه احتياط كند و در نزدیك شدن به مسکو، 

اعتدال و خَرد را از دست ندهد.
این مفسران قبال هم همين هشدار را به 
مقامات ارشد عراق داده بودند. تاریخ نشان 

می دهد كه:
30 نوامبر 1961 دولت مسکو درخواست 
عضویت كشور تازه استقالل یافته كویت در 
سازمان ملل را وتو كرد، زیراكه دولت عراق 
ـ دوست وقت شوروي، به استناد نقشه 
و تقسيمات جغرافيایی ایران باستان كه 
سرزمين كویت را گوشه ای از استان مركزی 

تيسفون ایران )بغداد( نشان می داد مدعي 
مالکّيت كویت شده بود. ولی، همين دولت 
مسکو قطعنامه پيشنهادي نوامبر 1990 به 
شوراي امنيت را وتو نکرد كه طبق آن اگر 
عراق )هنوز متحد شوروي و بدهکار به آن( 
تا 15 ژانویه 1991 كویت را تخليه نکند با 
توسل زور )نيروی نظامی چند عضو سازمان 
ملل( اخراج خواهد شد كه چنين شد. در 
این زمان گورباچف رئيس دولت مسکو بود 
كه یك سال بعد جماهيریه شوروی به اراده 

3 نفر از هم فروپاشيد. 
به عبارت دیگر؛ بزرگترین رویداد 
تاریخ بشر به آن سادگی به انجام رسيد و 
روس ها بر ازدست دادن ميراث نياكان 
كه در جریان جنگ جهانی دوم با دادن 

دهها ميليون كشته حفظ شده بود اشك 
نریختند. گورباچف همچنان در خانه 
باشکوه خود نشسته و نطق و مصاحبه 
می كند و رسانه های روسيه منتشر می 
سازند. اگر همين دولت مسکو قطع نامه 
پيشنهادی »نو فالی زون« ليبیـ  دوست 
و متحد قدیمی آن دولت را در شورای 
امنيت وتو كرده بود و همگام غرب نشده 
بود، ليبی به این روز سياه نمی افتاد و یا 
اگر درجریان حمالت هوایی ناتو به بلگراد 
ـ همانند تزار نيکالی دوم در سال 1914، 
به حمایت از صرب های همنژاد اخطار 
داده بود یوگوسالوی فروپاشی نمی كرد. 
نيکالی دوم به خاطر صرب ها جنگ 

جهانی اول را براه انداخت.

... و نمونه ای از نتيجه اعتمادکردن به مقامات مسکو
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Deidre Hall

»دیدره هال  Deidre Hall « بازیگر 
سریالهاي »روزهاي زندگي« و »خانه 
ما« و چندین فيلم سينمایی 31 اكتبر 
194۷ در شهر ميلواكي آمریکا به دنيا 

آمد.
     پخش سریال تلویزیوني روزهاي 
Days of  كه نوعي   Our Lives زندگي
»سوپ اُپرا« است از ژوئن 19۷6 آغاز 
شده است. همان زمان، سریال روزهای 
زندگی دوبله و از تلویزیون دولتی 
ایران پخش می شد. بانو هال كه در 
جوانی درس روانشناسی خوانده و 
مدت كوتاهی هم روانشناس بود در 

این سریال معروف نقش دكتر مارلينا 
ایوانس را برعهده داشته است.

     این برنامه، طبق نتایج نظرسنجي 
) rating( از بينندگان شبکه هاي 
تلویزیوني، از برنامه هاي پُربيننده 
تلویزیوني آمریکا بوده است. بانو 
هال در فيلمهاي متعدد ایفاي نقش 
كرده است. فيلم فرودگاه بين المللي 
سانفرانسيسکو كه در 19۷0 توليد شد 
و »دیدره« در آن بازي كرد این فرودگاه 
و این شهر را شهرت بيشتري بخشيد. 
وی در فيلم دیگری كه »خيابانهای 
سانفرانسيسکو« عنوان دارد ایفای 
نقش كرده است. بانو هال كه دو پسر 

دارد چهار بار ازدواج كرده است.

سریال »روزهاي زندگي« که در ایران دوبله و از تلویزیون دولتی پخش شد
24

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

زادروز ملك الشعراء بهار
ششم نوامبر )امسال برابر 16 آبان( 
زادروز محمدتقی بهار )ملك الشعراء( 
است كه بسال 1884 ميالدی در مشهد 
چشم به جهان گشود و 6۷ سال عمر 
كرد. وی 22 اپریل 1951 از بيماری 

ِسل در تهران درگذشت.
 بهار كه در كابينه قوام، وزیر فرهنگ 
بود از 8 سالگی شعر می گفت. وی در 
جوانی ُمعّمم بود. بهار كه  پس از تأسيس 
دانشگاه تهران، استاد ادبيات این دانشگاه 
بود در جوانی یك قصيده جالب سرود و 
برای مظفرالدین شاه به تهران فرستاد 
و شاه وقت كه مجذوب شعر او شده بود 

وی را به تهران دعوت كرد و ماندگار شد.
بهار كه در عين حال یك مرد سياسی 
النه  نقالب مشروطيت فّعا بود در ا
شركت داشت. وی كه در مشهد نشریه 
»خراسان« را منتشر می كرد در تهران 
به انتشار مجله دانشکده دست زد. بهار 
كه عالقه مند به تاریخ بود چند كتاب 

نوشت.
بهار كه در زندان مسلول شده بود 
دو سال در سویس درمان می كرد ولی 
در بازگشت به تهران از همين بيماری 
درگذشت و در گورستان ظهيرالدوله 

سید ضیاء مدفون شده است.



جزئيات مذاکرات نخستين جلسه شورای جنگ امپراتوری آلمان و تعيين زمان آغاز جنگ 
جهانی اولـ  تصميمات شورا درباره ايران

زادروز Fyodor Dostoevsky نویسنده 
روسـ  نگاهي به كارها و اندیشه هاي او

 Fyo do r یفسکي  ستو ا ر د و د فيو
Dostoevsky داستان نگار مشهور روس 

و یکي ازبنياد گذاران سبك نوین نگارش 
داستانهاي كوتاه 30 اكتبر 1821به دنيا 
آمد. داستانهاي كوتاه از دهه 1980 بار 
دیگر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و 
دليل آن احتماال كم حوصله شدن مردم 

به خواندن داستانهاي طوالني باید باشد.
    داستانهاي كوتاه كه عمدتا روزنامه 
نگاران به نوشتن آنها روي آورده اند زمينه 
حقيقي دارند. سوژه بيشتر آنها یادداشت 

هاي قدیمي خبرنگاران است.
    فيودور )1821 - 1881( قلم و مهارت 
خودرا در شرح و توصيف رنج انسانها بکار 
بُرد. 32 تاليف او كه به زبانهای مختلف 
ترجمه شده اند با اینکه در حال و هوای 
قرن نوزدهم و توصيف دردها و طرز تفکر و 
روانشناسی روسهای آن زمان نگاشته شده 
اند نفوذ شگرف در روحيه ملل قرن بيستم 
داشته اند. او در نوشته هایش با مهارت تمام 
نقش ناآرامی های سياسیـ  اجتماعی را در 
تغييرات روانی و روانشناسی انسان ترسيم 
كرده است كه براین پایه از نيمه قرن بيستم 
تاكنون در روزنامه ها ستون و صفحات 
»كانِتکست« دایر شده است. فئودور 
مهندسی خوانده بود ولی خدمت به انسان 
را در »نوشتن« تشخيص داد. نوشته های 
او عمدتا داستان هستند. او درعين حال 

روزنامه نگار و مقاله نویس بود.
     فئودور دوستویِفسکي با داشتن 
پدری ثروتمند داراي افکار سوسياليستي 
توام با صوفيسم بود و به محافل »مدینه 
فاضله سازان« رفت و آمد داشت كه تزار 
وقت آنان را دشمن خود می پنداشت و 
محافلشان را كانون توطئه می خواند. 
انتشار داستان »مردم فقير« در سال 

1846 بر دشمنی تزار نسبت به فئودور 
افزود و از آن پس زیر نظر قرارگرفت و در 
سال 1848 دستگير و به اعدام محکوم شد 
ولی مجازات او به زندان تبدیل شد و در پي 
ماندن 4 سال در محبس اورا تبعيد كردند. 
محصول این دوران كتاب »خانه مردگان یا 
یادداشتهایي از زیر زیر زمين« بود. دیدار 
دوستوفسکي از آلمان، انگلستان، فرانسه 
و ایتاليا جهان بيني اورا گسترش داد. او 
لندن آن زمان را پایتخت كاپيتاليسم 

جهان ناميد.
     مهمترین داستانهاي دوستویفسکي 
ز: مضاعف، كتك خورده و  عبارتند ا
تحقيرشده، یادداشتهایی از زیر زمين، بزه و 
كيفرت، شبهاي سفيد، قمارباز، رویاي مرد 
ابله، دزد روراست، موجر، قهرمان كوچولو، 
تمساح، درخت كریسمس و عروسي، 
ماجرای منحوس، برادران كارامازوف و 

چندین داستان كوتاه و دهها مقاله.
     خاطرات دوستویفسکی ازجمله 
تاليفات اوست كه وسيعا مورد بررسی و 
اظهار نظر پژوهشگران قرن 20 قرارگرفته 
و این نتيجه حاصل شده است كه زندان 
و مجازات سخت، تفکرات اندیشمندان را 

تيزتر و آنان را مقاوم مي كند، نویسنده و 
اندیشمند براي كار خود به یك مکان و 
یك قلم و مقداري كاغذ نياز داردـ  حال 
مي خواهد این مکان اطاق خانه باشد و یا 
سلول زندان، در سلول زندان بهتر مي تواند 
فکر كند. به عالوه، هدف از زندان متنّبه 
ساختن و اصالح فرد است كه در مورد 
اصحاب فکر مصداق ندارد. باتوجه به همين 
نظریه بوده است كه بسياری از دولت ها 
مخالفان فکری )منتقدان( خودرا به جای 
زندان منزوي، تبعيد و یا بازداشت خانگي 
می كنند و ضمن بازگذاردن راه مصالحه 

تنها رفت و آمدشان را محدود می سازند.
     نکته هاي جالبي از دوستویفسکي 
)داستایفسکی( باقي مانده است از این 

قرار:
     درباره تمدن یك كشور پس از دیدار از 
زندانهایش و یا ماندن در آنها قضاوت كنيد. 
یك نویسنده و اندیشمند براي انعکاس 
افکار، نظرات، اندرزها و احساسش یك 
محل اقامت الزم دارد، یك قلم و مقداري 
كاغذـ  حال مي خواهد این محل اقامت 
اطاق خانه باشد و یا سلول زندان، در سلول 
زندان بهتر و آسانتر مي تواند فکر كند. 
مردم عادت دارند كه تنها مشکالتشان 
را ببينند نه خوشي ها و پيشرفتهایشان 
را. یك آدم و یا یك كشور نمي تواند بدون 
داشتن رویاي بزرگي و برنامه پيشرفت و 
تنها با درجا زدن زیست كند. اگر بخواهي 
كه دیگران به تو احترام بگذارند، نخست 
باید به خودت احترام بگذاري. نيمه دوم 
عمر، زندگي كردن با عادت هایي است كه 
در نيمه اول عمر كسب شده اند. ثروت و 
مقام و زندگي لوكس عادت مي شودـ  یك 
اعتياد زیان آور و غم آلود. از مشورت كردن 
و شنيدن اندرز دیگران خودداري نکنيد 
كه عمر كوتاه است و فرصت براي جبران 

همه اشتباهات نيست. 

 Fyodor Dostoevsky
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان
روزنامک- شماره31 ) آبان1395( 

 Rose Wilderرز وایلدر لين«
Lane« روزنامه نگار، داستان نویس 

كتبر  یي 30 ا مریکا ندیشمند آ و ا
1968 درگذشت. وي از 23 سالگي 
كار روزنامه نگاري را آغاز كرده بودـ  
روزنامه نگاري كه عالقه داشت تنها 
اخبار جنگ، شورش، تظاهرات و از این 

قبيل را پوشش دهد.
    »ُرز« همزمان با روزنامه نگاري 
داستان كوتاه هم مي نوشت كه زمينه 
همه آنها حقيقي بود. وي نوشته است: 
هر خبري را كه نتوانستم با ذكر نام افراد 
و منبع آن بنویسم، آن را به صورت 
داستان درآوردم و منتشر كردم زیرا كه 
نمي شود مردم را از »دانستن« محروم 
كرد. »رز« دختر الرا وایلدر نویسنده 
داستان معروف »خانه كوچك« است 
كه بعدا به صورت یك سریال تلویزیوني 

در آمده بود.
    وي در جواني هوادار كمونيسم 
بود ولي پس از یك اقامت سه ماهه 
در شوروي، تغيير عقيده داد و فلسفه 
»سوسياليسم ليبرتاریان« را برپایه 
تجربه خود نوشت و تاكيد كرد كه 

هر مکتب باید آزادي عمل فردرا در 
چارچوب زندگاني خصوصي، حرفه و 
تحصيالت محفوظ بدارد و نباید با انسان 
به صورت ماشين رفتار شود. اگر انسان 
انگيزه و آزادي عمل نداشته باشد نمي 
تواند نبوغ و استعدادش را آشگار سازد 
و خود را یك زنداني مي پندارد و در 
انتظار فرار از زندان و یا بازشدن درهاي 
آن است. آزادي عمل به معناي بي بند 
و باري نيست. وي با كاپيتاليسم بدون 
افسار هم مخالفت كرده و اداره كشور 

به صورت شوراها را رد نمي كند. »رز« 
نوشته است كه تامين رفاه و معيشت، 
یك انسان را اغناء و بي نياز نمي كند باید 
آزادي فعاليت داشته باشد مثال پيشه و 
محل سکونتش را خودش انتخاب كند.

    »رز« در كتاب خاطرات خود از 
روزنامه نگاري نوشته است: این یك 
جرم است كه كسي را كه خبرنگاري 
نکرده باشد سردبير اجرایي روزنامه 
كنند. یك سردبير باید بتواند خودرا 
در جاي یك خبرنگار قراردهد و حدس 
بزند كه یك خبرنگار چگونه خبر را به 
دست مي آورد تا بتواند او را هدایت و 
رهبري كند. همچنين با خواندن یك 
خبر دستنویس بتواند مجسم كند كه 
خبرنگار در چه شرایطي آن را تهيه 
كرده و تحت چه فشارهایي بوده است 
تا بتواند مطلب را ادیت كند. »ُرز« 
یك بار هم از سوي ليبرتارین هاي 
آمریکاLibertarian نامزد ریاست 

جمهوري این كشور شده بود.
    كتابهاي معروف »رز« عبارتند 
ز: بگذار توفان بغرد، زمين آزاد،  ا

سوسياليسم باید از نو تعریف شود.

فلسفه »سوسياليسم ليبرتاریان«

Rose Wilder Lane

طراح »کاپيتاليسم نوين چين«
بيست و ششم اكتبر 2005 اعالم 
شد كه رونگ یيرن Rong Yiren پدر 
لگي  ليسم سرخ در 89 سا پيتا كا
ند یك  درگذشته است. وي فرز
ميلياردر چيني بود كه پس از افتادن 
پکن در سال 1949 به دست افراد مائو 
ترجيح داده بود كه در وطن بماند و به 

صف فاتحان به پيوندد.
     در آخرین سال دهه 19۷0 دنگ 
شيائو پينگ از او خواست كه با حفظ 

عنوان چين سوسياليستي راهي براي 
ورود این كشور به بازارهاي جهان بياید 
و او سيستم اقتصادي نویني را بر پایه 
اصول كاپيتاليسم طرح ریزي كرد 
كه چين با اجراي آن به صورت یك 

كاپيتاليست در آمده است.
 جيانگ زمين رئيس جمهوري 
پيشين چين "رونگ" را معاون ریاست 
دولت كرده بود كه پنج سال در این 

Rong Yirenمقام بود.  
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دانستنی ها

نوامبر 1۷93، در تاریخ انقالب فرانسه، 
به »ماه اعدام« به جرم فساد اداري )سياسي 
ـ اقتصاديـ  قضایي؛ فسادي كه رابطه با 
مقامات، كارمندان و دستگاههاي عمومي 
داشته باشد( معروف شده است و به این 
مناسبت رسانه ها در نوامبر هر سال به ویژه 
دو هفته اول آن مطالبي درباره این نوع 
فساد و وضعيت و روند آن در جوامع مختلف 
منتشر مي سازند زیرا كه به نظر جامعه 
شناسان، فساد اداري مانع از پيشرفت جامعه 
و تمدن و حفظ آرامش عمومي مي شود و اگر 
سریعا و به صورت انقالبي، ریشه كن نشود 
تعميم مي یابد و رسم روانشناسي )عادت 
و روال( مي شود. اخيرا برخي سازمانهاي 
جهاني به تقسيم و درجه بندي جوامع بر 
پایه فساد اداري مبادرت كرده اند و از ميزان 
و درصد آن، فهرست هاي ساالنه منتشر 

مي سازند. 
     فساد اداري) Corupption ( در 
طول زمان بر حسب دوره هاي تاریخي، 
مفهوم و تعاریف مختلف داشته است. در 
عصر ماكياولي هر عمل مغایر »ورچو = 
پرهيزگاري و پاكدامني« و سقوط و زوال 
»ورچو« در نّيت و عمل را فساد مي گفتند و 
فرد و جامعه آلوده به آن را به دور از تمدن و رو 

به انحطاط مي خواندند. درعصر روشنگري 
اروپا به جاه طلبان و آزمنداني كه بدون 
شایستگي و استحقاق درصدد دست اندازي 
به سهم و حق دیگران )سایر اعضاي متساوي 
الحقوق جامعه( برمي آمدند و براي رسيدن 
به هدف )مال و مقام(؛ ضوابط را زیر پاي مي 
نهادند و وارد جنگ قدرت و عالم رشوه و 
تملق مي شدند »فاسد« لقب مي دادند. 
در قرن بيستم، فساد اداري )فساد دولتي( 
شمول بيشتري یافت كه رایجترین تعاریف 

و تعابير آن از این قرار است:
ـ وجود فساد )منظور؛ فساد دولتي(      ـ 
در یك جامعه نشان دهنده ضعف سيستم 
قضایي، یا ضعف مدیریت جامعه و انتصابات 
نادرست و فقدان بازرسي و تنبيه و تشویق، 
یا نبود قوانين و ضوابط الزم، یا ضعف 
دمکراسي و باالخره نبود احزاب واقعي و 

رسانه هاي حرفه اي است. 
ـ عوامل عمده فساد در یك جامعه     ـ 
عبارتند از: اِعمال تبعيض، نپوتيسم )دادن 
امتيازات و مشاغل به اقوام و دوستان و دفاع 
از هرعمل آنان، ولو عمل نادرست(، انتصابات 
فرمایشي و خالف ضوابط و اصول، ضعف 
اخالقيات و ارزشها، مادي گري و آزمندي، 
نبود ضوابط و قوانين صریح و روشن و یا 

توسل به تفسير آنها برحسب منافع، ضعف 
ميهندوستي و بي اعتنایي به منافع عمومي 
هموطنان، فقر پروفشيوناليسم )سپردن كار 
حرفه اي و تخّصصي به افراد خارج از حرفه 
و تخّصص(، ضعف مردمدوستي و عالقه به 
خدمت كردن، نامتوازن بودن روابط سوسيو 
اكونوميك مردم، ویژه خواري )رانت( كه 
همانا دادن امتياز آشگار و پنهان به بزرگان، 
خواص و بستگان آنان است در معامالت 

دولتي و وارداتـ  صادرات و ....
ـ فساد دولتي تباهي زا است و اگر ادامه     ـ 
یابد و عادي شود، افراد جامعه به آن خوي مي 
گيرند و فساد و تباهي، همگاني مي شود كه 
انحطاط و زوال و احتمال فروپاشي به دنبال 

خواهد داشت.
ـ تجربه گذشته )تاریخ( نشان داده      ـ 
ـ  است كه ادامه فساد به بحران سياسيـ 
اقتصادي جامعه، بي ثباتي و هرج و مرج 
منجر و احتماال به انقالب، كودتا و دیکتاتوري 
مي انجامد؛ زیرا كه جز با انقالب، و یا یك 
دیکتاتوري موّقت نمي شود فساد ریشه 
گرفته را ازميان برداشت و از جامعه حذف 
كرد. معموال طّراحان كودتاهاي نظامي 
»قطع فساد ریشه گرفته را« انگيزه اقدام 

خود اعالم كرده اند.

نوامبر، ماه مبارزه با فساد؛ فساد اداري )دولتي(، تعاريف جهاني آن، خطر کودتا، 
انقالب و فروپاشي در صورت ادامه آن

روزنامک- شماره31 ) آبان1395( 
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مراسم يادبود مولوي

هشتم آبان سال 1336 هجري خورشيدي )30 اكتبر 195۷( مراسم یاد بود مولوي، صوفي بزرگ و شاعر 
عارف باشکوه تمام در تهران برگزار شد. موالنا جالل الدین محمد متخلص به مولوي صاحب مثنوي بسال 586 
خورشيدي )30 سپتامبر 120۷ ميالدي( در ناحيه وخش از ایالت بلخ خراسانـ  یکي از مراكز بزرگ فرهنگ و 
ادبيات فارسي و تمدن ایراني به دنيا آمد و بسال 652 خورشيدي )هفدهم دسامبر 12۷3 ميالدي( در قونيه )تركيه 
امروز( درگذشت. ]َوخش در جمهوري تاجيکستان واقع است[. در پي تعرض مغول به منطقه فرارود، خانواده موالنا 
جالل الدین به جنوب و سپس غرب ایران و بغداد مهاجرت كرد. موالنا سرانجام در قونيه مستقر شد و به همين به 
رومي نيز معروف شده است.     مثنوي وي حاوي بيش از 26 هزار بيت شعر است كه وسعت اندیشه و صفاي وي را 
منعکس مي سازد. براي مولوي در سرودن شعر، اداي مقصود بر زینت هاي لفظي ترجيح داشته است. همه جا بر 

ضد خودپسندي، غرور، جاه، ظاهردوستي و ریا بوده و تاكيد بر راهنمایي و نجات بشر داشته است. 

زادروز دکتر جهانگیر بابا )پارسی(، پدر نیروي اتمي هند

دكتر »اچ. جهانگير بابا« دانشمند ایراني تبار اتمي هند سي ام اكتبر 1909 در یك خانواده پارسي در 
شهر بمبئي به دنيا آمد. وي كه تحصيلکرده انگلستان در علم فيزیك بود در دوران تحصيل موفق به كشف 
قسمتهاي نامکشوف اشعه اتمي شده بود. جهانگير پس از فراغت از تحصيل، در آستانه جنگ جهاني دوم به 
هند بازگشت و به تحقيقات خود در رشته فيزیك اتمي ادامه داد و تالش كرد تا در بنياد تاتا )متعلق به پارسيان 
هند( یك مركز تحقيقات اتمي با هدف ساختن كارخانه برق اتمي دایر شود. دكتر بابا كه پيش ازنخستين 
آزمایش اتمي آمریکا به ساخت سالح اتمي پي برده بود پس از تامين استقالل هند، نهرو نخست وزیر این 
كشوررا به تدریج وادار به قبول طرح خود كرد كه هند باید در علم و تکنولوژي استقالل كامل داشته باشد. 
نهرو در سال 1962 پس از اینکه مرز شمالي هند مورد تعرض چيني ها قرار گرفت طرح اتمي دكتر بابا را 
پذیرفت و هند داراي دندان اتمي شد. دكتر بابا بعدا به ریاست انستيتوي انرژي اتمي هند منصوب شد و در 

این سمت، مقدمات اتمي كردن هند را فراهم ساخت.
    دكتر جهانگير بابا در اوج پيروزي و شهرت، 24 ژانویه 1966 در جریان سقوط یك جت بوئينگ ایرایندیا از 
نوع ۷0۷ در كوههاي آلپ )سویس( كشته شد. در این سانحه 116 تن دیگر هم كشته شدند. دكتر بابا كه هنگام 

مرگ5۷ ساله بود براي شركت در یك نشست سازمان ملل درباره انرژي اتمي عازم اروپا بود كه كشته شد.
    یك خط هوایي در هند به نام »تاتا ایرالینز« توسط یك پارسی دیگر به نام جهانگير تاتا 15 اكتبر 1932 

تاسيس شد كه بعدا به ایرایندیا تغيير نام داد كه اینك هواپيمایی ملی هند است. پارسيان بودند كه هند را صنعتي و تکنولوژیك كرده اند.

 دکتر جهانگیر بابا

دکتر جهانگیر بابا در یك بازدید تكنولوژیك به نهرو توضیح مي دهد
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سالگشت وفات »جامي«ـ 
 نگاهي کوتاه به کارهاي او و اشاره به چند اندرز وي

مؤلفان تاریخ فلسفه، پس از تطبيق تقویم ميالدي با تقویم هجري قمري، 16 نوامبر را سالگشت فوت نورالدین 
عبدالرحمن جامي شاعر و فيلسوف ایراني ذكر كرده اند كه در سال1492 )13 محرم 898 هجري قمري( در 
شهر هرات از این دنيا رفت. كرونيکلرهاي غرب سالروز درگذشت جامي را 19 نوامبر این سال نوشته اند. جامي 
برجسته ترین فارسي سراي قرن پانزدهم ميالدي كه 18 آگوست سال 1414 ميالدي )81۷ هجري قمري( 
در »جام« واقع در خراسان به دنيا آمده بود، در هرات و سمرقند تحصيل كرد. وي در عين حال از آخرین صوفيان 
بزرگ بشمار مي آید. جامی از مریدان خواجه سعدالدین كاشغري رئيس نقشبندي ها )گروهي از درویش ها( بود.

     این دو اصل مهم از جامي است: فرد صاحب مقامي را بزرگوار مي توان خطاب كرد كه فروتن باشد و با حوصله و شکيبایي تمام به سخن دیگران، از جمله 
انتقاد و گالیه گوش دهد و نامه ها و مراسله ها را با دقت بخواند و به گوش گيرد و ترتيب اثر دهد. تا شخص خودش را نسازد و اصالح نکند، جامعه را اصالح 

نتواند كرد. این اندرز نيز از جامي است: تا عاشِق هدف خود نباشيد، به سوي آن گام برندارید.
     جامي 44، به قولي 8۷ و به قولي دیگر 99 كتاب و رساله نوشت. وي از تحسين كنندگان حافظ و سعدي بود و كتاب بهارستان را به سبك سعدي نوشت. 
مجموعه اشعار او كه بالغ بر 25 هزار بيت است »هفت اورنگ« عنوان دارد. جامي قصه هاي یوسف و زليخاـ  ليلي و مجنون را به شعر در آورد، همچنين 
خَردنامه اسکندر را. »دیوان هاي سه گانه« عنوان كتاب دیگر جامي است. وي بيوگرافي صوفيان ارشد را در كتابي تحت عنوان »نفحات« جمع آوري كرد. 

كتاب لوایح او نيز درباره صوفيسم است. 

سالروز درگذشت استاد پورداود ايرانشناس و ايراندوست بنام

بيست و ششم آبان 134۷ استاد ابراهيم پورداود ایرانشناس و ایراندوست نامدار از این دنيا رفت. وي همه عمر خود را 
در شناساندن گذشته باشکوه ایران به ایرانيان معاصر و جهانيان صرف كرد و كتابهاي بسيار نوشت و مرارت فراوان بُرد 
كه از این رهگذر برگردن ایرانيان حقي بزرگ دارد. تالش او، یکي این بود كه تاثير نامطلوب نوشته هاي »جان َملُکم« 
فرستاده سياسي انگلستان به ایران، »هنري مارتين« مرّوج مذهب انگليکن در ایران و سّياحان و دیپلمات های اروپایی 
درباره منش و روانشناسی ایرانيان را از اذهان جهانيان بزداید كه هر ملکم و مارتين همزمان )اوایل قرن 19( ایرانيان را 

مردماني خودخواه، متلّون و ظاهر نما خوانده بودند.
     هنري مارتين در یادداشتهاي روزانه اش در ذیل روز 15 نوامبر سال 1804 نوشته است: نماز بامدادي ایرانيان كه 

هرگز آن را تَرک نمي كنند مانع از آن نمي شود كه در طول روز دروغ نگویند و گناه نکنند.

زمانی که »ماوس« براي کامپیوتر اختراع شد

هفدهم نوامبر سال 19۷0 )26 آبان 1349( دكتر داگالس انگلبارتDouglas Engelbart استاد علوم كامپيوتر اختراع 
خودـ  »ماوس« براي كامپيوتر)Computer Mouse( را كه باعث تسهيل كار شده است به ثبت داد. دكتر انگلبارت دو 
سال پيش از این »ماوس« را اختراع كرده بود. پيش از او، كمپانی آلمانی تلفونکن وسيله ای به نام »گلوله گردان« شبيه 

ساچمه نُك خودكار ساخته بود.
     »ماوس« تنها اختراع دكتر انگلبارت نبوده است. تول ها )Tools( و واژه هاي كامپيوتر را هم وي نوشته و تنظيم 
كرده است.     دكتر انگلبار كه یك دانشمند الکترونيك نروژي تبار آمریکایي بود و در سال 1925 در ایالت ارگون به 
دنيا آمده بود از سال 1955 در البراتوار دانشگاه ستنفورد به كار پژوهش در زمينه كامپيوتينگ و اینفورميشن سيستم 
پرداخته و »هایپر تکست لينکينگ«، »تکس ادیتينك«، »آن الین ژورنال«، »ریل تایم اینتراَكشن« و »تله كنفرانس« 
از جمله دستاوردهاي تيم او هستند كه باعث انقالب در اِدیت كردن مطالب، قراردادن آنها در وبسایت و تکميل كار با 

شبکه شبکه ها )اینترنت( شده اند. دكتر انگلبارت كه از دانشگاه كاليفرنيا در شهر »بركلي« دكتراي الکترونيك گرفته بود، در آن زمان كه از كامپيوتينگ 
و اینفورميشن سيستم خبري نبود، تِز خود را در این باره نوشت و تا تحّقق آن دست از تالش نکشيد. وي در سال 2000 عالي ترین نشان علمي آمریکا را از 

كلينتون رئيس جمهوري وقت دریافت داشت. دكتر انگلبارت دوم جوالی 2013 در 88 سالگی درگذشت.
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گشايش آبراه سوئز دو هزار و 387 سال پس 
از آبراهی که ايرانيان ميان دريای سرخ و 

رود نيل ساختند تا کشتی ها از خليج فارس 
به مديترانه راه داشته باشند

هفدهم نوامبر سال 1869 آبراه سوئز آغاز بکار كرد. در همين روز 
در سال 1913 یك كشتي نيز از آبراه پاناما كه هنوز تکميل نشده بود 
عبور داده شد. كار ساختن آبراهي را كه داریوش بزرگ ميان دریاي 
سرخ و رود نيل ساخته بود دهم نوامبر سال 518 پيش از ميالد به 
پایان رسيده بود )2 هزار و 38۷ سال پيش از آغاز بکار آبراه سوئز(.

     آبراه سوئز به رغم مخالفت دولت انگلستان كه نمي خواست 
دسترسي دیگران به هند آسان شود، به مدیریت »فردیناند دو 
لِسِپس Ferdinand de Lesseps« دیپلمات فرانسوی و كمك 
مهندسان این كشورساخته شد. عمليات مربوط به ساختن این 
آبراه كه بعدا انگليسي ها در آن شریك شدند ده سال طول كشيد 
و 400 ميليون فرانك فرانسه هزینه داشت. این آبراه در مسير 
خود از چند دریاچه مي گذرد و هدف، آن بوده است كه از تعداد 
الكهاي آن كاسته شود. هر سال به طور متوسط 18 هزار كشتي 
از این آبراه مي گذرد. این آبراه كمك بزرگي به تسهيل وگسترش 
تجارت شرق و غرب كرده است. استفاده نظامي از این آبراه هم 

اخيرا زیاد شده است.
     24 قرن پيش از ایجاد این آبراه، به ابتکار و تصميم داریوش 
بزرگ یك آبراه ميان دریاي سرخ و رود نيل ساخته شد تا كشتي ها 
از خليج فارس به مدیترانه رفت و آمد كنند. ناپلئون بناپارت پس از 
تصرف مصر، نخستين رهبري بود كه ضرورت ایجاد چنين آبراهي 

را احساس و اعالم كرده بود.
     در سال 1956، در پي ملي شدن آبراه سوئز كه در كنترل 
آنگلستان وفرانسه بود از سوي دولت وقت مصر به رهبري جمال 
عبدالناصر، دولتهاي انگلستان، فرانسه و اسرائيل بر ضد مصر وارد 
جنگ شدند كه ترس از مداخله شوروي در این جنگ به حمایت از 
مصر و تبدیل آن به یك جنگ جهاني سبب شد كه زود پایان یابد.

     فردیناند دولسپوس پس از اتمام كار آبراه سوئز، از سال 18۷9 
دست به ساختن آبراه پاناما )ميان دو اقيانوس اطلس و آرام( زد كه 

در 18 نوامبر سال 1903 امتياز آن به آمریکا واگذار شد.
     سازنده آبراه پاناما با این كه هنوز كامال تکميل نشده بود درسال 
1913 در سالروز گشایش آبراه سوئز )1۷ نوامبر( یك كشتي از آن 
آبراه عبور داد. وي در هفتم ژوئن سال بعد كشتي دیگري را كه 
»لوئيس« نامگذاري شده بود از آبراه پاناما گذرانيد و این آبراه از 
دوماه بعد )15 اوت 1914( به روي رفت و آمد كشتي ها باز شد. 
آبراه پاناما 80 كيلومتر طول و 100 تا 300 متر عرض دارد و داراي 

سه الک است. 

Ferdinand de Lesseps
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