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سرمقاله

 مجله روزنامک با 40 درصد تخفیف در تهران  مشترک پُستی 
می پذیرد، در صورت تمایل آدرس بدهید تا ارسال شود

keihanizadeh@gmail.com
.editor@iraniashistoryonthisday.com

 مسئله پارسی سازی امروز!، واژه های »دست ساخت« و َمن َدرآوردی به جای 
یافت واژه از نقاط دورافتاده، ولی مأنوسـ  فارسي َدري و ...

روزنامه نگار شاید بیش از دیگران با 
نوشتن سر و کار داشته باشدـ  نوشتن 
به زبان مردم کوچه و بازار و واژه های 
ساده و متداول، و گاهی هم این اندیشه 
به روزنامه نگار ایرانی دست می دهد 
که واژه ای بیابد و یا بسازد و بر جای 
کلمات عربی وارداتی قراردهد. در چند 
سال اول دوران خبرنگاری و زمانی که 
بخشی از حوادث شهر تهران را پوشش 
می دادم، در چند مورد دست به واژه 
سازی و یا قراردادن واژه های فارسی 
متداول در کرمان و روستاهای این 
استان بر جای لغات عربی زدم و چاپ 
شد که روز بعد و تنها در مورد واژه های 
»دست ساخت« نه تنها با اعتراض 
مخاطبان روزنامه بلکه ناشر آن، استادان 
مربوط و مقامات قرار گرفتم که در 
بر استدالل من که باالخره باید  برا
لغات وارداتیِ  با تحمیل را دور ریخت 
می گفتند که این لغات 13ـ  14 قرن 
است که وارد شده اند و بخشی از زبان 
فارسی هستند، نویسندگان و شاعران 
ما و اصحاب دانش و اندیشه در طول 
قرون و اعصار آنهارا در آثار خود بکار 

برده اند و مردم همین ها را می فهمند و 
بکار می برند و تالش تو مشت بر سندان 
کوبیدن است و به روزنامه آسیب می زند 
و مخاطبان سراغ روزنامِه دیگر می روند. 
می توان واژگان پارسی محفوظ مانده 
در نقاط دوردست را وارد نوشتار کرد 
ولی نه »دست ساخت«ها را، باید واژه 
احیاء شده و یا خارجی متداول و معادل 
آنـ  یکی از این دوـ  ماهها و سالها در 
پرانتز نوشته شود تا جا افتد، ساخت واژه 
)َمن َدرآوردی( مطلقا ممنوع است. زبان 
را نمی شود ساخت. زبان در طول قرون 
و هزاره ها متحول می شود، نه خلق 
الساعه و به اراده یک فرد و حتی دولت 

ـ به هر دلیل.
    با چند بار اخطار قانع شدم و دست 
برداشتم ولی چند سال است که در 
جمهوری اسالمی ایران دارند برجای 
برخی واژه های عربی که با دین اسالم 
وارد ایران شده و ایرانی شده اند واژه 
»دست ساخت« می گذارند. واژگان 
عربی متداول در زبان فارسی از 13ـ  14 
قرن پیش دارای معانی و موارد استعمال 
متفاوت از کشورهای عربی شده اند. 

بکار بردن واژه »خودـ  ساخت«، نه 
»یافت شده« در کوهپایه و روستای 
دورافتاده در ایرانزمین درست نیست. 
این واژگان »دست ساخت« حتی 
برای من که هر روز دست کم 5 هزار 
کلمه می نویسم و بیشتر اخبار روز به 
زبان فارسی و کتاب های تازه به این 
زبان را می خوانم مفهوم نیستند. در 
این زمینه چند مطلب در تاریخ آنالین 
ایرانیان نوشته بودم که مورد اظهار نظر 
قرار گرفتند و نظرات متعدد و مختلف 
واصل شد ازجمله دوـ  سه نظر که 
سخن از سیاسی بودن این واژه سازی به 
میان آورده بودند! تا عوام الناس برخی 
تصمیمات دولتی را درک نکنند. یکی 
از این اصحاب نظر نوشته بود که اگر 
نظر مردم را درباره این واژگان بپرسند و 
بیش از ده درصد بگویند که مفهوم می 
شوند و از بکاررفتن آنها راضی هستند؛ 
بیایند و گردن مرا بزنند. دیده شده 
است که برخی وبسایت های خبری 
دولتی برون مرز ازجمله دویچه وله، 
رادیو فردا و ... هم این واژگان را بکار 
می برند. این رسانه ها که البته »بازوی 
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روابط عمومی دولت مربوط« هستند باید 
بدانند که مخاطبان آنان عمدتا ایرانیان 
برون مرز هستند که مفاهیم و تعاریف این 
واژگان »دست ساخت« را درک نمی کنند. 
به عالوه، بکاربردن این واژگان نشان می 
دهد که تازه واردان از ایران )پناهندگان( به 
این رسانه های دولتی مطالب را نوشته اند، 
زیراکه قدیمی ها عادت به بکاربردن واژگان 

تازه را ندارند.
    این بحث، نگاهی کوتاه به تاریخچه 
احیاء زبان فارسی پس از استیالی عرب را 

ایجاب می کند:
    موّرخاِن تحوالت زبان ها )زبانشناسي( به 
این نتیجه رسیده اند که منظور یعقوب لیث 
صفاري )متولّد افغانستان امروز( قهرمان 
ملي همه ایرانیان و ایراني تبارها از رسمي 
ساختن دوباره زبان پارسی که در ژوئن سال 
868 میالدی آن را در کرمان اعالم داشت و 
در سال 875 میالدي با جزئیات بیشتر آن را 
باردیگر مورد تاکید قرارداد، بکارگیری همان 
لهجه اي بوده است که در دربار ساسانیان به 
آن تکلّم مي شد و مکاتبات رسمي به آن 
صورت مي گرفت. از همان زمان این پارسي 
را »پارسي دريـ  پارسي َدربار« خوانده اند. 
مورخان تحوالت زبان ها، این نتیجه گیری 
خودرا در نشست دسامبر 1968 )و در جلسه 
بیست و هشتم این ماه( اعالم داشتند. در 
کرمان بود که یعقوب دستور اکید داد به 
زباني که او نمي فهمد )عربي(، مکاتبه نکنند. 
از زمان افتادن ایران به دست عرب، تا آن روز 
مکاتبات اداري به زبان عربي صورت مي 
گرفت. با صدور دستور اکید یعقوب لیث بود 
که »پارسي« بار دیگر زبان رسمي ایرانیان 
شد و رونق گرفت. یعقوب بود که خواست 
براي حروفي که در عربي نیست و در فارسي 

تلفظ مي شود، جانشین بیابند تا خط الرسم 
تکمیل شود و سالها طول کشید تا ادیبان 
با هم به توافق رسیدند که »پ، چ، ژ، گ« را 
با افزودن نقطه و َسرَکش بر حروف عربي 
مشابه، به وجود آورند تا ترکیب حروف تغییر 
نکند و مقرر داشتند که از بکار بردن حروف 
خاص زبان عربي از جمله »ص، ض، ط، ظ، 
ث، ح، ع و ء « در واژه ها و اسامي پارسي 
خودداري شود )برای مثال: اسپهان، اصفهان 
نوشته نشود(. تکمیل این تغییرات هشتاد 
سال وقت گرفت و این اصالحات حروف و 
تبدیل واژه ها در سال 950 میالدي به پایان 
رسید و خط الرسم فارسي امروز به دست 
آمد. باید دانست که ایرانیان تنها مسلمانان 
آن زمان بودند که زبان ملي خود را از دست 
ندادند. پس از یعقوب لیث، مرداویز زیاری 
و او نیز یک قهرمان ملی و آزادیبخش، در 
همان روز که اصفهان را از دست خلیفه 
عباسی بیرون آورد و وارد این شهر شد )دوم 
دسامبر 931 میالدی(، از ایرانیان خواست 
که به عربی تکلم نکنند و ننویسند و تاکید 
بر برگزاری جشن ها و آیین های باستانی 
ایرانیان ازجمله سده، مهرگان، نوروز و ... 

کرد.
     یعقوب لیث* در 16 ژوئن سال 868 
میالدی پس از آزاد کردن کرمان، پارسي 
را زبان رسمي همه ایرانیان اعالم کرده بود 
و گفته بود که از آن پس به زبانی که او نمی 
فهمد مکالمه و مکاتبه نکنند. زبان مکاتبات 
و مذاکرات رسمي از سال 652 میالدي 
عربي بود، زیرا اعراب حاکمان شهرها بودند 
و زبان دیگري نمي دانستند و به ایرانیاني که 
عربي نمي دانستند و سعي در یادگرفتن آن 
نمي کردند »َعَجم به معناي ُگنگ و الل« 
خطاب مي کردند که هنوز هم این اصطالح 

از میان نرفته است. یعقوب لیث اخطار کرده 
بود که از آن پس اگرکسي در قلمرو او جز 
به پارسي سخن بگوید و بنویسد؛ سخت 
مجازات خواهد شد. عرب در طول دو قرن 
استیالء بر ایرانزمین، به ایرانیان ظلم فراوان 
کرده است، ولی چون کسی جرأت نوشتن 
آن را نداشت »ناگفته« باقی مانده است و 
به قول استاد عبدالحسین زّرین کوب؛ دو 

قرن سکوت!.
     پارسي دري که زبان اشعار فردوسي، 
رودکي، حافظ، سعدي، خیام، جامي، 
مولوي، نظامي و ... است به تدریج تکامل 
یافته است. این زبان فرزند پارسي میانه 
و نوه پارسي باستان است. زبانهاي پشتو، 
بلوچي، ُکردي و اُستیایي )منطقه اي در 
قفقاز شمالی( برادران پارسي دري و نوه 
هاي پارسي باستان هستند. پارسي دري را 
پارسي تاجیکي هم مي گویند و مردمی که 
که پس از تعّرض عرب، آن زبان را در فرارود و 
افغانستان امروز پاسداری کردند به پارسیوان 
= پارسیبان معروف هستند. زبانشناسان 
روس نوشته اند که پسوند »َدري« به این 
سبب بکار برده مي شود که نشان دهد که 
مردمان دّره جیحون )آمو دریا( که فاصله اي 
زیاد از سرزمین هاي عربي داشتند این زبان 
را ازدست ندادند و به صورت امانت به سایر 
ایرانیان باز گردانیدند و واژه »دري« منسوب 

به این دّره است.
     پارسي تا دهها سال پس از یعقوب لیث 
عاري از واژه هاي عربي بود که بعدا به تدریج، 
نویسندگان و شاعران براي غناي کالم از 
زبان عربي واژه عاریه کردند. فردوسي تالش 
بسیار کرد که این واژه هاي خارجي را از 
پارسي بزداید و تا َحّدي هم موفق شد. در 
میان کشورهاي اسالمي اولیه، ایرانیان تنها 

     *يعقوب كه رهبري بزرگ و در تاريخ ايرانيان منحصر به فرد است ظرف دو سال هرات، بلخ، كابل و قندهار يعني همه افغانستان امروز را كه در آن زمان بخش خاوری 
ايران )آرياناـ  ُملِك كيان( بود از دست اعراب خارج ساخت و در سال 868 ميالدي نيز كرمان و همه پارس را گرفت و به فتوحات خود ادامه داد تا خوزستان را از دست 
عرب خارج ساخت و همانجا بيمار شد، درگذشت و مدفون شده است. اگر وی و يارانش، و عمدتا از سيستان بزرگتر )افغانستان جنوبی امروز( نبودند و بسياری از آنان در 
جنگ با خليفه عباسی بر خاک نيافتاده بودند، امروز هم بمانند آن زمان، خوزستان از ضمائم بصره بود و نفتی دركار نبود كه اين همه بر سر آن سر و صدا باشد. عرب داشت 
به صورت كوچ ِ قبيله ای از خوزستان به مناطق جنوبی ايران مهاجرت می كرد كه يعقوب نه تنها اين مهاجرت را متوقف، بلکه بسياری از مهاجران را عقب راند. آيا سزاوار 
نيست كه از چنين مردی قدردانی شود. در دوران نظام حکومتی سابق، در شرق تهران )كوی نيروی هوايی( نام يعقوب ليث را بر يك مدرسه دولتی نهاده بودند كه در دهه 
های اخير ديده نمی شود!. »محمد وصيف« پس از بازستاني هرات توسط يعقوب از عرب، در ستايش از او اشعاري سروده كه باقي مانده اند. فرق يعقوب با ساير ايرانيان 
ـ  ـ جز مرداويزـ  استقالل طلب وقت )دوران بپاخيزی ايرانيان( اين بوده است كه مطلقا حاضر به سازش و تماس با خليفه بغداد نبود و اورا بيگانه مي خواند، اما سايرينـ 
اسما و ظاهرا و بنا به مالحظات زمان، خليفه بغداد را رّد نمي كردند. بپاخيزی ها و ازجان گذشتگی های استقالل طلبان ايرانی در قرون نهم و دهم ميالدی، از درخشانترين 

رويدادهای آموزنده و برانگيزاننده تاريخ جهان است. 
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ملتي هستند که زبان خود را حفظ کرده اند.
     ایرانیان تاکنون چندبار تالش کردند 
تا خط کتابت را هم تغییر دهند که به علت 
پیدایش خّطاطان بزرگ و زیبا نویسي، ایجاد 
تغییراتی در شکل حروف عربي در فارسي 
نویسي )پیدایش رسم الخط فارسی(، همین 
خط را حفظ کردند و حرفه مّشاقي به معناي 

آموزگار خوشنویسي به وجود آمد. 
در دهه 1310 هجری خورشیدی، دولت 
وقت )دولت رضاشاه( برای یافتن واژه های 
پارسی از نقاط دوردست ایرانزمین )بویژه 
مناطقی که امروزه افغانستان و آسیای 
مرکزی خوانده می شوند( و جانشین لغات 
عربی کردن آنها و نیز بکار بردن پیشوند و 
پسوندهای پارسی، فرهنگستان ایران را 
ایجاد کرد. طبق بعضي روایات، رضاشاه 

)پهلوي اول( به اقتباس از اتاتُرک در صدد 
تغییر خط کتابت ایران بود ولي از مخالفت 
روحانیون شیعه بیم داشت و اگر وقایع 
شهریور 1320 پیش آمد نکرده بود شاید 
به تدریج دست به این کار هم مي زد. در 
دو دهه 1380 و 1390 نیز به دالیلی که 
روشن نیست چندین واژه ساخته شده است 
که برای همگان مفهوم نیست، یعنی که نه 
»یافِت واژه های پارسی نقاط دوردست« 
است و نه »افزودن پیشوند و پسوند بر واژه 
های مربوط، منطقی و قابل فهم« مثال: دهک 
)احتماال به جای درصد(، چرایی؟ )احتماال 
به جای علل(، جداسری )؟!(، گفتمان، 
راهُبرد، چینش، سبد کاال، کلید خوردن 
و حتی یارانه )یارمندی(، سامانه و ... که به 
زعم برخی، »هدف« احتماال سیاسی است 

زیراکه مردم معمولی و مهاجران خارج درِک 
مفهوم نمی کنند و از خیر خواندن مطلب 
می گذرند که یکی از دهها علل اُفت تیراژ 
مطبوعات است. رسانه ها باید به زبانی که 
مردم معمولی درک کنند و واژه های ساده 
و متداوِل کوچه و بازار بنویسند تا مطلب 
آنها سریعا درک شود و سرگیجه آور نباشد. 
بکار بردن واژه های »دست ساخت« دو دهه 
اخیر در حالی است که در همان جمله، چند 
لغت عربی بکار برده می شود که معادل 
پارسی آنها از قدیم االیّام وجود داشته است. 
کدام فرد، موسسه و یا دولت واژه سازی 
»َمن درآوردی« کرده و برای مردم »زبان« 
ساخته است؟. بیش از نیمی از واژه های 
زبان انگلیسی ریشه فرانسوی، ایتالیایی، 

اسپانیایی و آلمانی دارد.

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

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

مهندس غالمحسن  محمودی
کارشناس رسمی دادگستری

تلفن ها: 32263069)034(
09131406040

فاکس: 32229400)034(
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

ناتو  و  اتحادیه اروپاـ  حادثه جویی چین

 نخست حل مسئله مخالفت رسانه ها

سه مخاطب درباره حادثه جویی چین در آینده،  ناتو و اتحادیه اروپا پرسیده اند.

پاسخ:
چین یک قدرت نظامی، اقتصادی 
و تکنولوژیک شده و خواهد کوشید 
که برتری منطقه ای یابد و از هر بهانه 
و فرصت برای رسیدن به این هدف 
بهره گیری خواهد کرد مخصوصا که 
برای جمعیت انبوه خود جای فعالیت و 
برای تولیداتش بازار می خواهد. »ناتو« 
با آن هدف ها و ابزارها و تشکیالت نیمه 

قرن 20، دیگر کهنه شده است. 
اصوال دنیای سالح اتمی، موشک 
و دیجیتال نیاز به اتحادیه نظامی به 
سبک قرون گذشته نداردـ  اتحاد 
باید به صورت تحکیم دوستی و حفظ 
منافع مشترک از طریق راهکارهای 
سیاسیـ  اقتصادی درآید. هر جنگ 
آتی میان قدرت ها ازجمله ناتو، جنگ 
اتمی خواهد بود که هیچکس خواهان 

آن نیست. اتحادیه اروپا ضعیف تر 
خواهد شد زیراکه در آن، بزرگترها 
باید جور کوچکترها را بکشند که 

منطقی نیست. 
نشناسی  ا لچر( و رو فرهنگ )کا
مشترک ضامن وحدت و تأمین و 
حفظ منافع و در نتیجه توانمند شدن 
است که اروپاییان وحدن فرهنگی، 

اخالق و رفتار ندارند.

برخی از مخاطبان درباره پیش بینی 
تحوالت و تغییرات در آمریکا در دوران 
ریاست جمهوری ترامپ سئوال کرده 
اند و یکی از آنان که در شرق آمریکا 
ول  زندگی می کند ُکپی صفحه ا
روزنامه محلی منطقه خود )منتشره 

در 22 ژانویه 2017( را ارسال داشته 
و نوشته است که ترامپ پیش از هر 
اقدام باید راه حلی برای پایان دادن 
مخالفت رسانه ها با خود بیاید. برای 
مثال؛ روزنامه ای که در شهر نورفک 
ـ مرکز بزرگترین پایگاه دریایی جهان 

منتشر می شود قسمت باالی تمامی  
صفحه اول خود را به چاپ عکس 
راهپیمایی مخالفت با ترامپ اختصاص 
داده و به طعنه  نوشته است: فِیک 45 
)45 جعلیـ  ترامپ چهل و پنجمین 

رئیس جمهوری آمریک است(.

روزنامک- شماره33 ) دی1395(



ستون هاي بلقیس
مخاطبي از رشت نوشته است كه ضمن جستجو در اینترنت، عكس جالبي را در رسانه ها به نقل از »آژانس فرانس پرس« 

دیدم كه در یمن فردي را در حال باال رفتن از ستون هاي بلقیس نشان مي داد. 
چرا روزنامه هاي ما آن را نقل نكرده بودند؟

پاسخ:
 تا در وطن ما، یک و یا چند نشریه هفتگي 
و ماهنامه ویژه اخبار رسانه ها، تحوالت 
ژورنالیسم و نقد مطالب روزنامه ها ) نشریه 
تخصصی ژورنالیسم( نباشد؛  پیشرفتي در 
روزنامه نگاري حاصل نخواهد شد. میان 
روزنامه ها بر سر پافتن عکس و خبر و نقل 
نظر باید رقابت شدید وجود داشته باشد تا 
پیشرفت کنند. اگر در دوران نظام سابق، 
میان اطالعات و کیهان رقابت شدید 
نبود، هیچکدام رشد نمي کردند. به خاطر 
دارم که در نیمه دهه 1340، روزنامه 
اطالعات خبري را از کیهان خورده بود و 
این خبر مربوط به فردي بود که در چهار 
راه گلوبندگ )خیابان خیام( از بلندي 
باال رفته بود و تهدید مي کرد که اگر به 
خواستش )که جنبه خصوصي داشت( 

توجه نشود با انداختن خود از آن بلندي 
خودکشي خواهد کرد. این نگارنده در 
آن زمان دبیر اخبار شهري و »گزارش 
روز« روزنامه اطالعات بود و این سمت را 
محمد بلوري در روزنامه کیهان داشت و 
میان ما رقابت شدید برقرار بود. روز بعد، 
صالحیار سردبیر وقت روزنامه اطالعات از 
فرط ناراحتي ناشي از خوردن آن خبر، با 
یک چوب )تخته مانند( به تحریریه آمد 
تا مرا با آن بزند که فرار کردم و او با همان 
چوب تا میدان توپخانه به دنبالم دوید و 
اگر رهگذران او را نگرفته بودند و به من 
رسیده بود، معلوم نبود که زنده مي ماندم.
    به هرحال، نگارنده عکسي را که 
مخاطب به آن اشاره کرده بود به دست 
آورد که آن را در باال مي بینید. این عکس، 
یک جوان یمني را در حال باال رفتن از 

ستون هاي بلقیس در شرق صنعا نشان 
مي دهد. ستون ها که یکي از آنها اندکي 
بیش از 15 متر ارتفاع دارد مربوط به آغاز 
هزاره اول پیش از میالد ) 30 قرن پیش( 
و ظاهرا باقیمانده قصر بلقیس، ملکه صبا 

)سبا( هستند. 

 پزشكي نگاري در روزنامه هاي ایران که مؤلف این تاریخ آنالین
 از سال 1372 آن را از سر گرفت

  در پیامي كه واصل شد سئوال شده است كه از چه زماني »پزشكي نگاري« به سبك تازه در روزنامه هاي عمومي رایج شده است؟

پاسخ:
    »پزشکي نگاري « به صورت آموزش 
عمومي )نه اخبار پیشرفتها و پسرفتهاي 
دانش پزشکي( از زماني دایر شده که نظر 
سنجي روزنامه ها از خوانندگان خود و نیز 
طرح این سئوال که از روزنامه، انتشار چه 
مطالبي را انتظار دارند؟، روال کار شده و 
مطالب پزشکي خوانندگان فراوان )درصد 

باال( داشته است.
 در ایران، نیم قرن پیش »مهدي نراقي« 
آن را در روزنامه اطالعات باب کرد و 
درباره بیماریها و خواص دارویي غذا ها، 

میوه ها و سبزي ها مي نوشت و عمدتا 
از منابع فرانسوي ترجمه مي کرد. از 
سال 1372، نگارنده )مولف این تاریخ 
آنالین( آن را به دلیل عام المنفعه بودن 
و نیاز جامعه، از کتابها و مقاالت و گفت 
و شنودهاي تلویزیوني دکتر عیسادور 
روزنفلد استخراج و به صورت کوتاه و 
پرسش و پاسخ در روزنامه همشهري، 
و همزمان از دکتر گریفیت در روزنامه 
ایران از سر گرفت که کاري است به غایت 
مفید و سود بخش به حال جامعه. باز 
چنین مطلبي به قلم نگارنده و به نقل 

از پزشکان آمریکایي در سال 2001 در 
روزنامه »کرمان امروز« انتشار مي یافت. 
نگارنده چند ماه هم مواردي از آن را در 
انتهاي ستون »روزنامک« در صفحه آخر 
روزنامه شرق منتشر ساخت که از شهریور 
1382 تا تابستان 1383 ادامه داشت . 
چاپ چنین مطلبي هنوز )در زمان تحریر 
این پاسخـ  29 دسامبر 2004( در روزنامه 
همشهري )تهران( ادامه دارد. پرسش 
و پاسخ هاي پزشکي این نگارنده در 
روزنامه هاي همشهري و ایران به صورت 

کتاب هم چاپ و توزیع شده اند. 
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پاسخ به پرسش یک مخاطب درباره نام آذربایجان
  دانشجوي رشته داروسازي و مقیم آمریكا و زاده تبریز هستم. با وجود این، به مطالعه ادبیات و تاریخ عالقه دارم. در كتابي 
خواندم كه »آذربایجان« پیش از تصرف آن توسط اعراب كه با شكست نظامي پاپك خّرمدین در دهه ششم قرن هشتم 
، تكمیل شد »آذرپادگان« تلفظ مي شد و پیش از آن حتي در زمان اسكندر  میالدي و عقب نشیني از قلعه اش  ـ     نزدیك كلیبر
مقدوني، آثرپاتیگان و این »آثرپاتیگان« نام استاندار وقت آذربایجان )ساتراپ زمان داریوش سوم و اسكندر مقدونی( بوده 

است و چون اعراب حرف »گ« در زبان خود ندارند »آذربایجان« گفته اند كه باقیمانده است، معناي واژه آذرپادگان چیست؟.

پاسخ:
   آذرپادگان یعني جایگاه پاسدار و 
نگهبان آتش )آتشکده(. آذر )آتش، گرمي 
و روشنایي( و پادگان )جایگاه پاسداران، 
سربازان و نگهبانان و امروز سربازخانهـ    
سربازخانه ای که در آن تمرین نظامی هم 
می کنند و دارای انبار مهمات است(. در 
زمان داریوش سوم آخرین شاه هخامنشي 
ایران، استاندار آذربایجان »آثرپاتیکان یا 
آثرپاتیگان« نام و یا عنوان داشت که در 
جنگ با اسکندریان شرکت کرده بود. 
پس از شکست داریوش سوم از اسکندر در 
اربال )شهر ُکردنشین اربیلـ  شمال عراق 
امروز(، موّرخان یوناني و موّرخ اختصاصي 
اسکندر کارهای ساتراپ آثرپاتیگان را در 

نوشته ها و یادداشت های خود شرح داده 
اند. پیش از اسالم، استاندار آذربایجان 
در عین حال نگهبان آتشکده آن دیار 
بود و همین سمت را اردشیر پاپکان، 
پیش از به شاهي رسیدن، در منطقه 
پارس )فارس امروز، بوشهر و کازرون، 
کرمان بزرگتر، سیستان بزرگتر و جزایر( 
برعهده داشت. طبق روایات، آذربایجان 
مرکز ترویج آیین زرتشت در آغاز کار 
آن بود و بنابراین آتشکده اش اهمیت 
بیشتري داشت. آذربایجان تا زمان ورود 
سلجوقیان تُرک زبان )نیمه قرن 11 
میالدي( و استقرار ایلخانان مغول پس از 
آنان )نزدیک به دو قرن بعد( در آنجا و بویژه 
در زنجان، بیشترین آمار زرتشتیان ایران 

را داشت و مردم به زبانی جز پارسی سخن 
نمی گفتند. دسته هایی از تُرک زبانان 
مهاجر )ُغز ها( و ازجمله سلجوقیان به 
آناتولی )ترکیه امروز( رفتند و با برانداختن 
دولت روم شرقی )قسطنطنیه( زبان تُرکی 
مخلوط با فارسی و عربی را هم در آنجا رایج 
کردند که این سرزمین پس از اضمحالل 
عثمانی ها جمهوری ترکیه نام گرفته است. 
نام آذربایجان از اسم همان ساتراپ معروف 

آن؛ آثرپاتیکان گرفته شده است.
     این دانشجو همچنین نوشته بود:  قبال 
مي خواستم به مطلب دیگري هم اشاره 
کنم ولي آزمایش DNA، امروزه همه 
مسائل را حل کرده است و جاي تردید و 

بحث باقي نگذارده است.

»نسا« در فارسي میانه
  مخاطبي در پیامي كه دریافت شد نوشته بود كه »نساء« یك واژه عربي به معناي زن است، چگونه اشكانیان كه تماسي با اعراب 
نداشتند در زمان خود این واژه را بر شهر مجاور  اشك آباد  ]در ایران عشق آباد تلفظ می شود و پایتخت جمهوری ارمنستان است[ 

گذارده بودند؟.

پاسخ:
 واژه »نسا« که بر آن شهر گذارده 
شده بود یک کلمه پارسي باستان و در 
پارسي میانه به معناي »روشن، درخشان 

و سپید« است. این واژه را که باید بدون 
»ء «نوشت پیش از اشکانیان، گشتاسب 
بر شهري در جنوب ایران )استان فارس 
امروز( گذارده بود که اعراب پس از تصرف 

این شهر آن را به »بیضاء« که ترجمه عربي 
»نسا« است تغییر دادند. در مازندران نیز 
شهري قدیمي به نام »نسا« داریم و .... 

نساي فارسي به همزه ختم نمي شود.
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ماجراي صبح شدن روزنامه هاي عصر و چگونگي آن - اینترنتي شدن روزنامه ها - 
مطالب و اخبار »پرسوناالیزد«

ز     میان چندین پیام دریافت شده كه حكایت از اینترنتي شدن روزافزون هموطنان دارد و مایه شادماني است پاسخ    ا
به یك مورد را كه آموزشي تر است در اینجا مي آوریم كه مربوط است به »صبح شدن« جهاني روزنامه هاي عصراست:

پاسخ:
        از سهـ  چهار دهه پیش و نخست 
در آمریکا روزنامه هاي عصر از رقابت با 
تلویزیون )رسانه صوت - تصویري( دست 
کشیدند و انتشار خود را به صبح منتقل 
کردند و تیراژشان افزایش یافت و کارشان 
رونق گرفت و شمار روزنامه هاي عصر که 
20 در صد بود به کمتر از نیم درصد رسید. 
در وطن ما، افزایش ساعات کار ادارات 
در بعد از ظهر ها و پیچیدگي ترافیک و 
نبود رسم تحویل روزنامه به منازل )هوم 
دلیوري( مزید بر علت شده است. قبال کار 
ادارات در ساعت یک و 45 دقیقه بعد از 
ظهر پایان مي یافت، کارمند ناهار را در 
خانه صرف مي کرد، ازدحام در اتوبوسها 
وجود نداشت و افراد فرصت خواندن 

روزنامه عصر را داشتند.
    در کشورهاي دیگر که روزنامه هاي 
عصر به صبح منتقل شده اند، بر ادیشن 
)دفعات چاپ( آنها اضافه شده است. براي 
مثال: در آمریکا هر روزنامه داراي سه چاپ 
است به نام چاپ اول)منتشره در ساعت 
4 بامداد و ویژه توزیع در نقاط دور دست(، 
چاپ مترو ) منتشره در ساعت شش بامداد 
و ویژه توزیع در داخل شهر( و چاپ نهایي) 
فاینال ادیشن و منتشره در ساعت هفت 
و یا هشت بامداد و عمدتا ویژه توزیع در 
جعبه ها - تکفروشي(. پیش از قرارگرفتن 

مطالب روزنامه ها در اینترنت و بعدا ادیشن 
آنالین آنها، اگر در طول روز رویداد بسیار 
مهمي اتفاق مي افتاد؛ ادیشن فوق العاده 
)اکسترا( در دو صفحه منتشر مي شد و 
عمدتا روي دست )به طریق دوره گردي 
و در سر چهار راهها( بفروش مي رسید. 
از زمان قرارگرفتن مطالب روزنامه ها در 
اینترنت، رسم براین شده است که آخرین 

اخبار را بر این ادیشن اضافه کنند.
    در مورد روزنامه چاپي؛ اگر به دفتر 
توزیع یک روزنامه تلفن کنید که برایتان 
به منزل روزنامه بفرستند، نخست از شما 
سئوال مي کنند: کدام ادیشن؟، و سپس 
مي پرسند: چه ساعتي تحویل شود. اگر 
عجله نداشته باشید )بازنشسته و یا خانه 
دار باشید( روزنامه را در »میلـ  روم« 
چاپخانه آدرس مي زنند و روزنامه هاي یک 
محله )کد پستي واحد( را در یک گوني که 
از پستخانه دریافت شده است مي گذارند 
و پیش از ساعت شش بامداد در جاي 
معیني در ساختمان محلي پست قرار مي 
دهند تا پیش از ظهر همان روز توزیع کند 
و هزینه پست براي روزنامه و کتاب)بوک 
ریت( بسیار ارزان و حتي کمتر از هزینه 
»هوم دلیوري« است. البته روزنامه هایي 
هم هستند که ادیشن نهایي خود را ظهر 
منتشر مي کنند. تفاوت چاپها تنها در دو 
صفحه است؛ صفحه اول و صفحه دوم و یا 

سوم. بقیه صفحات روزنامه و آگهي هاي 
آن دست نخورده باقي مي ماند و یکسان 
است. آخرین خبرهاي دریافت شده را در 
دو صفحه اي که تغییر مي کند قرار مي 
دهند و تیراژ هر چاپ متناسب با تقاضا 
)برآورد میزان فروش( است. در شهریور 
سال 1335 در تهران هم روزنامه اطالعات 
به همین صورت درآمده بود: شش بامداد و 
یک بعد از ظهر که موفقیت بزرگي کسب 
کرد ولي با اعتراض روزنامه هاي صبح رو به 
رو شد که به قانون مطبوعات استناد کردند 
که نه در آن زمان این قانون حرفه اي بود 

و نه در این زمان و مانع ادامه کار شدند.
    روزنامه ها از زمان عمومیت یافتن 
اینترنت شروع به شخصي کردن اخبار 
و مطالب )پرسوناالیزد( و ارسال فوري 
آنها براي مخاطبان متقاضي کرده اند. 
این مطالب با "اي - میل" ارسال مي شود. 
امروزه همه مي توانند اي میل رایگان 
داشته باشند حتي اگر کامپیوتر نداشته و 
به اینترنت متصل نباشند. این قبیل افراد 
مي توانند اي میل خود را در کامپیوترهاي 
عمومي کتابخانه ها و یا در محل کار )در 
ساعت فراغت - وقت ناهار( باز کنند 
و بخوانند و یا از طریق سلفون و "میل 
ستیشن" به آن دسترسي داشته باشند. 
ارسال اخبار "پرسوناالیزد" پولي است و 

رایگان نیست. 
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8

دوربین

در يک نظر سنجی ]بنا به گزارش[ 
پنجاه میلیونی و در آن زمان هر شش 
ماه يکبار روسیه که نتايج آن 28 
دسامبر آن سال )سال 2008( اعالم 
شده بود روس ها به ترتیب الکساندر 
نفسکی، پیوتر ستولیپین و استالین را 
انتخاب کرده بودند. اين نظر سنجی 
درباره »انتخاب بهترين تبعه روسیه 
= امپراتوري روسیه« در هزاره دوم 

میالدي و تا پايان قرن بیستم بود.
     الکساندر نفسکی يک میهندوست 
روس بود که در قرن 13 میالدی )پیش 
از تامین وحدت و تاسیس کشور واحد 
روسیه( با نیرويی کم جان برکف نهاده، 
تجاوز سوئد و آلمان را درهم شکسته و 
پیشروی مغوالن را سد کرده بود که اگر 
اين بپاخیزی قهرمانانه نبود روسیه ای 

به وجود نمی آمد.
     ستولی پین که از 1906 تا 1911 
نخست وزير روسیه بود يک میهندوست 

چپگرا بود که دست به اصالحات ارضی 
و دمکراتیک )مشروطه کردن روسیه( 
و لغو امتیازات اعیان و اشراف زده بود 
و به همین سبب هم ترتیب ترور او در 
حضور تزار در يک تئاتر در شهر "کی اف" 
داده شد. ] ايرانیان به دلیل اينکه قرارداد 
تقسیم ايران به دو منطقه نفوذ روسیه 
و انگلستان در زمان نخست وزيری 
ستولی پین امضا شده بود نظر خوبی 

نسبت به او ندارند[.
     استالین گرجستانی را روسها يک 
فسادزدا بیان کرده بودند )گرچه با 
اعمال خشونت بی رحمانه( و گفته 
بودند که مسائل جاري روسیه ناشي از 
فساد اداريـ  اقتصادي، الکل، دخانیات 
و هرکس به فکر خويش بودن و فقر 

دورنگري است.
    اين انتخاب روسها، در آن زمان )دهه 
يکم قرن 21( خیلی پرمعنا تلقی شده 
و حاکی از انعکاس ملی گرايی، متمايل 

به چپ و مخالف فساد اداریـ  اقتصادی 
بودن روسها دارد که خواهان اقتدار 
وطن و يکپارچه شدن سرزمین های 
متشکله امپراتوری روسیه هستند. 
نی به عنوان  نتخاب يک گرجستا ا
»بهترين روس شماره 3« به مفهوم آن 
است که روسها تجزيه امپراتوری خودرا 
که با فروپاشی شوروی عملی شده است 
قلبا قبول ندارند. والديمیر پوتین با 
توجه به همین تمايالت بوده است که 
دارد به »مخلوطي از امپراتوري تزارها و 
شوروي سابق« باز می گردد. اين عبارت 
را در سال 2005 »ايالريانوف« برزبان 

رانده بود.
    اواخر دسامبر 2005 »آندري 
ايالريانوف« مشاور ويژه پوتین رئیس 
جمهور وقت روسیه از سمت خود در 
کرملین کناره گبری کرد و اعالم داشت: 
شش سال پیش با امید به بسط اقتصاد 
آزاد در روسیه و گسترش و ماندگار شدن 

 »استالین« انتخاب روسها! -
 پیاده کردن مدل تازه حکومت و سیاست در روسیه

... در دسامبر 2008 و به این صورت اتباع شوروی سابق با ابراز عالقه مندی به استالین گرجی تبار، 55 سال پس از درگذشت او نظر به 
یکپارچگی )احیاء امپراتوری روسیه(، اقتدار و حذف فساد از جامعه خود دادند

روزنامک- شماره33 ) دی1395(



کاريکاتور انتشار يافته در روزنامه هاي آمريکا در چهارم ژانويه 2006 براي انعکاس 
بي خبري اعضاي مقنّنه از درد و نگراني توده ها

آزادي هاي سیاسي، همکار کرملین شدم 
و همه دانش و مهارت خودرا در تحقق آنها 
بکار بردم ولي از سال گذشته )سال 2004( 
ورق برگشت خورد و دولت )پوتین( مدل 
اقتصادي دیگري را در پیش گرفته است 
که من موافق آن نیستم و با روش تازه 
پوتین هم که همه اختیارات در مسکو 
متمرکز شود موافقت ندارم و آن را نوعي 
محدود شدن آزادي عمل مقامات محلی 
مي دانم. من این روش را پیدایش تدریجي 
یک نظام حکومتي تازه در روسیه مشابه 
تزارها مي بینم که نهایتا به درگیري با غرب 
خواهد انجامید. ایالریانوف که مورد حمایت 
غرب بود قبال نیز چند بار از تغییر روش 
پوتین و بازگشت به نوعي سیاست هاي 
ناسیونالیستي با نگرش تزاري تلویحا انتقاد 

کرده بود.
     مفسران غرب همان وقت در تفسیر 
کناره گیري پرسر و صداي ایالریانوف 
نوشته یودند که این کناره گیري ثابت 
کرد که پوتین دارد به دوران »مخلوطي 
از امپراتوري تزارها و شوروي سابق« 
باز مي گردد و تسریع برنامه نوسازي 
تسلیحات، فعال شدن در بازار استراتژیک 
نفت و گاز، تجدید فعالیت هاي موشکي، 
محدود کردن فعالیت سازمانهاي غیر 
انتفاعي بین المللي )نگوها( در روسیه، 
واردآوردن فشار به صورت دیکته کردن به 
اعضاي جامعه مشترک المنافع، نزدیک 
شدن به دولت هایي که دوست غرب 
نیستند )ازجمله ایران و ونزوئال( و سهم 
خواهي در عراق و ... نشانه هایي از آغاز 

این بازگشت و فعال شدن در امور بین 
المللي است.

    به نوشته این مفسران، پوتین قبال و 
از داخل تحت فشار قرارگرفته بود که راه 
تزارها و یا راه شوروي ها را در پیش گیرد تا 
روسیه به صورت یک قدرت و یکپارچه باقي 
بماند، و وي مخلوطي از این دو پیشنهاد را 
که مدلي تازه است انتخاب کرده است. این 
مفسران نوشته بودند که نباید فراموش 
کرد که پوتین یک افسر سازمان اطالعات 
و امنیت شوروی )کا گ ب( بود، آموزش 
دیده است که چگونه با غرب رفتار کند. او 
تمامی روش ها )ترفندها( و تدابیر ما و راه 
خنثی کردنشان را می داند. مفسران غرب، 
روز کناره گیری »ایالریانوف« را روز آغاز 

دوران تازه ای در روسیه نوشته بودند. 

این کاریکاتور سیاسي را »تولز« ترسیم 
کرده که در شماره چهارم ژانویه 2006 
برخي از روزنامه هاي آمریکایي انتشار 
یافته بود. در پي پایین آوردن میزان مالیات 
بر درآمدهاي بسیار باال )ثروتمندان!( 
در آمریکا و در نتیجه کاسته شدن از 
درآمد دولت، صحبت از کوچک کردن 
سازمانهاي دولتي )داون سایزینگ( و 
انجام کارها عمدتا با کامپیوتر و ماشین 
بود که براي مردمي که با تکنولوژي 
پیشرفته آشنا نیستند بویژه سالمندان که 
توان یادگیري محدود دارند یک کابوس 
بوده است. تولز بر این اساس و نگراني 
کارمنداني که مشمول تصمیم داون 
سایزینگ مي شوند و کار خودرا از دست 
مي دهنداین کاریکاتور را کشیده که 
ساختمان سر فرود آورده کنگره آمریکا 
مي گوید: از ثروتمند، بوسیله ثروتمند 
و براي ثروتمند و ... )به کنایه از اعالمیه 
استقالل آمریکا: از مردم بوسیله مردم 
و براي مردم ...(. هدف ترسیم کننده 

کاریکاتور نشان دادن جدایي اعضاي مقننه 
که از توانگران هستند )و اهل زد و بند( از 
اکثریت مردم و بي اطالعي از مشکالتت 

توده هاي جوامع آمریکا بوده است.
    وي در زیر کاریکاتور که عنوان 

داونسایزینگ گاورنمنت )کوچکسازي 
سازمانهاي دولتي( دارد، در سمت راست 
از قول کارمندان نوشته است: »با کنار رفتن 
ما، پول الزم صرفه جویي خواهد شد تا 
بازهم مالیات ثروتمندان را کاهش دهند!. 
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31 دسامبر سال 1937)10 دي ماه 
1316( ايران داراي تقسيمات كشوري تازه 
شد و به ده استان، 49 شهرستان و 290 بخش 
تقسيم گرديد. اين تقسيمات بر پايه عرف 
قديم بود. 23 سال بعد در ژانويه 1960 )دي 

ماه سال 1338( اين تقسيمات تغيير كرد و 
استانهاي ده گانه، 17 استان شدند. تعداد 
شهرها نيز به 145 شهر افزايش يافت. ايجاد 
استانهاي تازه از كوچك كردن استانهاي 
دهگانه قديم صورت گرفته بود كه نارضايتي 

به بار آورد. براي مردم فارس و كرمان كوچك 
شدن اين دو استان پس از قرنها، قابل قبول 
نبوده است و تقسيمات بعدي هم از همين 
دست بوده است. استانهای ده گانه قديم قرنها 

به همان صورت بود. 

31 دسامبر سال 192 ميالدي رئيس 
گارد امپراتوري روم » كومودوس « امپراتور 
اين كشور كه سلطنت خود را از جانب يكي 
از خدايان رومي) هركولس ( مي دانست و 
معتقد بود كه همه اسيران جنگي بايد در 
بازي هاي گالدياتوري يكديگر را بكشند 
و مي گفت كه امپراتور بايد به جاي همسر 

» مترس « داشته باشد، چند ساعت پس 
از اين كه شهر رم را به نام خود » كوموديانا« 
تغيير نام داد به دست يك پهلوان كشتي 

در حمام به قتل رسانيد. 
در اين عمل » مارسيا « مترس امپراتور 
به فرمانده گارد كمك كرده بود . رئيس 
گارد سپس به سناي روم رفت و كار خود 

را عملي الزم براي حفظ امپراتوري و 
اختيارات سنا به عنوان انتخاب كننده 
امپراتور اعالم كرد و در خواست بخشدگي 

براي خود و همدستانش كرد. 
ليوس  ر و لوسيوس ا كومودوس )
كومودوس ( از سال 180 تا سال 192 بر 

روم رياست كرده بود. 

پنجم ژانويه سال 1781 در جريان 
انقالب استقالل آمريكا، نيروهاي انگلستان 
شهر ريچموند را در ويرجينيا كه به انقالب 
پيوسته بود به آتش كشيدند. اين شهر قبال 
به دست مهاجران انگليسي ساخته شده و 

انگليسي هاي حاكم بر مهاجر نشين ها آن 
را از افتخارات خود مي دانستند. انگليسي 
ها قبال بندر نورفوك )نورفولك( را هم كه دو 
قرن پيش از آن به دست خودشان ساخته 
شده بود به همان سبب به توپ بسته و 

آتش زده بودند. نورفوك از ريچموند 115 
كيلومتر فاصله دارد و امروزه بزرگترين 
پايگاه دريايي اياالت متحده در آن قرار 
دارد. شهر ريچموند نيز اينك پايتخت ايالت 

مشترك المنافع ويرجينيا است.

انسون جانزAnson Jones آخرين 
رئيس جمهوری تكزاس مستقل نهم 
ژانويه 1858 خودكشی كرد. وی كه در 
ماساچوست به دنيا آمده و در نيويورك 
و فيالدلفيا تحصيل پزشگی كرده بود 

ز  و سپس ساكن تكزاس شده بود ا
فراماسونرهای آمريكا بود.

وی گمان می كرد كه اگر ضميمه 
شدن جمهوری تكزاس به فدراسيون 
آمريكارا تاييد كند و تكزاس به صورت 

يك ايالت درآيد وی سناتور اين ايالت 
در كنگره آمريكا خواهد شد ولی پس از 
الحاق تكزاس، رای كافی برای سناتور 
شدن به دست نياورد، آزرده خاطر شد و 

خودكشی كرد. 

 تقسیمات کشوري ايران و تثبیت» 10 استان بودن کشور«، ولی ...

امپراتور کشور خود را کشتند و از سنا تقاضاي بخشودگي کردند

انگلیسي ها شهري را که خود در آمريكا ساخته بودند به آتش کشیدند

خودکشی آخرين رئیس جمهوری تكزاس مستقل

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 
ژورناليســتی اســت که در این روش، َســبک، اصول 
و قواعد خبر و نظرنویســی )کوتاه، روشن و آموزنده 

ـ فرهنگــی( بــکار برده مــی شــود و دربــاره کارها و 
نظرات افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت 
و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقاء ســطح دانش 
و آگاهــی هــا، سرمشــق گرفتــن و نيــز پيشــگيری 
از اشــتباه بــا درس گرفتــن از اشــتباه دیگــران و 
گذشــتگان اســت. در تاریــخ نگاری ژورناليســتی 
باید یــک مبــدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و 
نوشــتن مطلــب را از آن آغاز کــرد بنابرایــن، مطالبی 
که در زیر آمده است ارتباط با دی ماه داشته است.

10
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31 دسامبر سال 627 میالدي خسروپرویز 
)خسرو دوم( شاه وقت ایرانیان از دودمان 
ساساني که به خاطر اطفاء حس جاه طلبي 
خود و رسانیدن مرزهاي ایران به روزگار 
داریوش بزرگ دست به جنگهاي غیر ضروري 
ازجمله تصرف مصر و محاصره قسطنطنیه و 
تصرف همه آسیاي غربي زده بود و صلیبي را که 
مسیح به آن مصلوب شده بود به تیسفون آورده 
بود و ارتش را فرسوده و مردم را زیر بار مالیاتهاي 
سنگین قرار داده بود در کاخ تیسفون بازداشت 
شد و این اقدام که به خواست ژنرالهاي ایران 
و تصویب شیرویه )قباد دوم( پسر او صورت 
گرفت آغاز پایان امپراتوري توانمند ایرانیان 
در عهد باستان بشمار مي رود. ایرانیان بعدا 
در قرون وسطا و جدید چند امپراتوري دیگر 

تشکیل دادند.
    خسروپرویز پس از ناموفق بودن تعرض 
نهم دسامبر سال 627 نظامیان ایران به سپاه 
روم بفرماندهي هراکلیوس امپراتور روم 
شرقي در نبرد نینوا روحیه خودرا ازدست داد 
و برغم اصرار ژنرالهاي ارتش که ناموفق بودن 
در یک تعرض محدود، شکست کامل نیست 
دستور عقب نشیني داد و خود، به حالت فرار به 
دستگرد )120 کیلومتري تیسفون( و سپس 
به تیسفون بازگشت و براي فراموش کردن 
غم شکست به شراب و باده گساري پناه برد. 
وي در این کار دست به افراط زده بود و خروج 
شبانه روزي او از حالت طبیعي ژنرالهاي ایران 
را در برابر دشمن بالتکلیف گذارده بود به گونه 
اي که تصمیم به بازداشت او و نصب پسرش به 
پادشاهي گرفتند. خسروپرویز در حال مستي 
کامل در جلسات نظامي حضور مي یافت و 
در چنین وضعیتي اتخاد تصمیم دشوار بود 
و نیروهاي هراکلیوس به دروازه هاي تیسفون 

نزدیک شده بودند.
    بازداشت خسرو پرویز که 37 سال )از 
سال 591 تا سال 628 میالدي( بر ایران 
سلطنت کرد، مسئله را حل نکرد زیرا مقامات 
سیاسي و بزرگان کشور تا او زنده بود حاضر به 
پذیرش پسرش شیرویه )قباد دوم( به عنوان 

شاه نبودند.
    پس از چند هفته سرگرداني و بحران، 
)اواخر فوریه( ناگهان در تیسفون اعالم شد 
که خسروپرویز در بازداشتگاه کاخ درگذشته 
است که بعدا معلوم شد به اشاره افسران گارد، 
زندانبان او را کشته بود و قتل او در سال ششم 
هجرت صورت گرفت و کمتر از 8 سال بعد - در 
نوامبر سال 636 میالدي، ایران درقادسبه 
شکست نظامي خورد و طولي نکشید که 
تیسفون مسّخر شد و با قتل یزدگرد سوم در 
مرو در سال 651 میالدي حکومت ساسانیان 
پس از 427 سال )از 224 تا 651( پایان 
یافت. در چهارده سال آخر عمر حکومت 
ساسانیان، قلمرو آنان محدود به ایران خاوري 
)افغانستان(، منطقه فرارود، مازندران، گیالن 
و چند نقطه کوهستاني و دورافتاده دیگر بود.

    پس از قتل خسروپرویز، پسر او شیرویه 
که به نام قباد دوم تاج برسر گذارده بود با 
هراکلیوس آشتي کرد و ضمن قرارداد صلح 
مورخ سوم آوریل سال 628 میالدي، ایران 

از همه متصرفات خسروپرویز از جمله مصر، 
سوریه و فلسطین صرف نطر کرد و صلیب را 
که بهانه جنگ بود به رومیان پس داد و این 
صلیب 14 سپتامبر همان سال به فلسطین 
بازگردانده شد و مسیحیان را شادمان کرد. 
سلطنت قباد دوم طولي نکشید و با درگذشت 
وي پایان یافت و بر بحران سیاسي ایران افزود.
    حکومت خسرو پرویز از همان آغاز کار با 
نا آرامي همراه بود؛ بر ضد پدرش کودتا کرده 
با کمک رومي ها بهرام چوبین بزرگترین 
و ماهرترین ژنرال ایران پس از »سورنا« را 

شکست داده و رنجانده بود و ....
    در پي قتل خسروپرویز که از رویدادهاي 
دگرگون کننده تاریخ جهان است در طول 
چهار سال و چند ماه ده نفر از این قرار بر ایران 

حکومت کردند:
    شیرویه که به قباد دوم تغییر نام داده 
بود، اردشیر سوم، خسرو سوم، جوانشیر، 
پوراندخت، گشتاسب، آذرمیدخت، هرمز 
پنجم، فیروز، خسرو پنجم و آنگاه در سال 632 
یزدگرد سوم به سلطنت رسید که آخرین شاه 
دودمان ساساني بود و پس از چند شکست 
از اعراب در سال 651 در مرو کشته شد. پو 
راندخت و آذرمیدخت دختران خسرو پرویز 
بودند. پوراندخت 17 ماه سلطنت کرد، ولي 
دوره سلطنت آذرمیدخت بسیار کوتاه بود و 
هر دو نیز مانند بسیاري از این شاهان چند 
روزه در جریان مبارزه برسر قدرت و اختالفات 

خانوادگي )داخل قصري( کشته شدند.
     ارتش روم نیز در این جنگها چنان تضعیف 
شده بود که هراکلیوس پس از بازگشت به 
قسطنطنیه پایتخت خود عنوان امپراتوري روم 
را به پادشاهي بیزانس )بیزانتین شامل یونان، 
قسمتي از آناتولي، فلسطین، سوریه و نواحي 
اطراف آن( تبدیل کرد و در جنگ سال 636 
در یرموک )شام = سوریه( از اعراب مسلمان 
شکست خورد و سوریه و بعدا فلسطین را از 
دست داد و به این صورت سالهاي 736 و 737 
را باید افول هردو امپراتوري و برقراري وضعیت 

تازه اي در جهان بشمار آورد. 

 بازداشت خسروپرويز و آغاز پايان امپراتوري توانمند ايرانیان - نگاهي به تغییر نظام 
جهان در نیمه قرن هفتم

تصوير سنگي خسروپرويز
 در لباس سواره نظام زرهپوش ايران دوران ساسانيان 

)طاق بستان - كرمانشاه(
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مادام دو پمپادور؛ مِترس پادشاه وقت که عمال زمام امور فرانسه را در دست داشت
به نوشته مولفان تاریخ فرانسه، از سال 1745 
تا 1764 به مدت 19 سال حکمران واقعي فرانسه 
مادام دو پمپادور رفیقه لویي 15 پادشاه فرانسه 
بود. این زن از روزي که یک پیشگو گفته بود 
که مترس شاه فرانسه خواهد شد به هر تدبیر و 
نیرنگي از جمله برگزاري میهماني هاي بزرگ و 
دعوت مشاهیر وقت از جمله ولتر و مونتسکیو به 
انها دست زده بود تا به دربار فرانسه راه یابد و با 

پادشاه آشنا شود .
     وي سرانجام به این هدف خود رسید و چون 
همسر لوئي 15 درگذشته بود و وي به دلیل منع 
مذهبي )قانون کلیساي کاتولیک( نمي توانست 

ازدواج مجدد کند مادام دو پمپادور را به عنوان 
مترس خود انتخاب کرد و او از آن زمان نخست 
در پشت پرده و سپس علنا مشاور لوئي 15 شد. از 
زماني کار پمپائور براي فرانسه مشکل آفرین شد 
که دوستان و بستگان خود را در راس کارها گمارد 
تا قدرت را از دست ندهد و آنان مردماني آزمند و 
ناالیق بودند. مشکالتي که مادام دو پمپادور که 
 Jeane Antionette Poisson نام اصلي او
بود از این رهگدر براي فرانسه به وجود آورد تا 
انقالب فرانسه باقي بود و به عقیده مورخان، این 
مشکالت به دوران پادشاهي لویي 16 منتقل و از 

علل انقالب شد. 

بیست و نهم دسامبر 2005 و 
در ساعات شب، پنج هزار پلیس 
ه به گروهي  هر ر قا مصري د
از آوارگان سوداني که از چند 
بل  ني مقا هفته پیش در میدا
دفتر آوارگان سامل ملل اعتصاب 
نشسته کرده بودند حمله بردند و 
آنان را از آنجا خارج ساختند. در 
این عملیات 20 سوداني کشته 
و عده اي نیز زخمي شدند و به 
نتقال یافتند. این  بیمارستان ا
سوداني ها شبها با به خود پیچیدن 

پالستیک و پتو در این میدان مي خوابیدند و از 
کارتن براي فرار از سرما استفاده مي کردند.

    این اعتصاب از زماني آغاز شده بود که دفتر 

پناهندگان سازمان ملل به این 
سوداني ها اطالع داده بود که در 
سودان جنگ پایان یافته و باید به 
کشور خود بازگردند و آنان مدعي 
شده بودند که قطع جنگ تنها 
روي کاغذ است. به عالوه، برخي از 
آنها متهم به درگیري با ارتش شده 
اند که بدون دریافت حکم عفو به 

وطن باز نخواهند گشت.
    عکس، دسته از آوارگان 
سوداني را نشان مي دهد که پس 
از شنیدن خبر آغاز حمله پلیس 

مصر، سراسیمه شده بودند.

هجوم پنج هزارپلیس مصري به آوارگان سوداني
 در برابر دفتر پناهندگان سازمان ملل و قتل 20 تن از آنان!

حوادثي که درس عبرت نمي شود - حريق مرگبار هنگام برگزاري  ارکستر
خبر اول بامداد 31 دسامبر 2004 شبکه هاي تلویزیوني، گزارش مصور حریق یک باشگاه در بوئنوس آیرس )آرژانتین( بود که ضمن آن بیش از 175 
بیننده یک ارکستر "راک" جان باخته و 410 مجروح و نیز مسموم از استنشاق دود به بیمارستان منتقل شده بودند. حریق در ساعات شب 30 دسامبر آغاز 
شده بود و تا سحرگاه 31 دسامبر ادامه داشت. در تاالر این باشگاه دست کم 1500 تن در حال تماشاي ارکستر بودند که حریق از ناحیه سقف تاالر آغاز شد. 
یکي از نجات یافتگان مدعي شده بود که از میان تماشاگران شعله اي به سوي سقف پرتاب شده بود. علت این همه تلفات بسته بودن در »خروج اضطراري« 
تاالر اعالم شده بود که پلیس گفته ابود که آن خروجي قفل بود. شبکه هاي تلویزیوني گفته بودند که اگر مسئوالن چنین تاالرهایي به گزراشهاي حریق در 
سایر کشورهاي توجه مي کردند چنین تلفاتي روي نمي داد زیرا که چند ماه پیش از آن در رودآیلند آمریکا عینا چنین حادثه اي روي داده و بیش از یکصد 

تن کشته شده بودند.
     مقتوالن حادثه آرژانتین همانند حوادث مشابه در سایر نقاط جهان براثر استنشاق دود و یکدیگر را له کردن به هنگام دویدن به سوي در اضطراري قفل 

شده جان سپرده بودند. بیشتر تماشا گران ارکستر بوئنوس آیرس جوانان »تین ایجر« بودند.

)1
39

ی5
 د

( 3
ه3

مار
 ش

ک-
نام

وز
ر

12



31 دسامبر سال 1600 میالدي )و 
12 سال پس از شکست آرمادای اسپانیا، 
دو سال بعد از نخستین دیدار دریایی 
هفت ساله انگلیسی ها از آبهای آسیا 
و هفت سال پیش از استقرار انگلیسی 
ها در آمریکای شمالی و دو سال( 
دولت انگلستان در راستاي سیاست 
استعماري اش در آسیا، فرمان ایجاد 
 The British کمپاني هند شرقي
East India Company را صادر کرد 

و همه بازرگانان و ماموران و دریانوردان 
انگلیسي را که قصد فعالیت در قاره آسیا 
و آبهاي آن داشته باشند اجبارا عضو این 
کمپاني کرد که روزي سیاه براي این قاره 

و مردم آن بشمار مي رود.
     در آن زمان، نزدیک به دو سال از 
ورود آنتوني و رابرت شرلي با 26 انگلیسي 
دیگر به ایران مي گذشت که موفق شده 
بودند خود را در دل شاه عباس یکم جاي 
دهند که هدفش احیاي امپراتوري ایران 

با عقب راندن پرتغالیها از خلیج فارس و 
تضعیف هرچه بیشتر عثماني بود. شاه 
عباس براي رسیدن به هدفهایش نیاز 
به دوستي با آن اروپاییانی را داشت که 
دشمن عثمانی و رقیب دریایی پرتغال 

بودند.
 J a m e s ستر  نکا     جیمز ال
lancaster به عنوان مسئول محلی 

کمپانی هند شرقی در سال 1601 عازم 
شرق شد. ورود انگلیسی ها به آبهای آسیا 
)اصطالحا راه دریایی ادویه( باعث مرافعه 
پرتغالی ها و هلندی ها با آنان شد که قبال 

وارد آسیا شده بودند.
 این مرافعه طوالنی در سال 1824 
به سازش این سه استعمارگر منجر 
شد و انگلیسی ها قبول کردند که وارد 
اندونزی هلندی ها و نیز مناطقی از هند 
که توسط پرتغالی ها تصاحب شده بود 
نشوند و ایندو نیز با استقرار انگلیسی 
در شرق هند، برنئوی شمالی و ماالکا 

موافقت کردند. جنگ تریاک با چین نیز 
از رویدادهایی است که عاملش کمپانی 
هند شرقی انگلستان بود که به آن کشور 
از هند تریاک صادر می کرد و منجر به 
شکست چینی ها و تصرف هنگ کنگ 
و دریافت امتیازهای متعدد از چین شد.

     277 سال پس از ایجاد کمپاني هند 
شرقي، و تصرف تدریجي شبه قاره هند 
توسط انگلیسي ها، ملکه ویکتوریا، یکم 
ژانویه سال 1877 میالدي خودرا پادشاه 
انگلستان و امپراتور )امپرس( هند اعالم 
کرد و این سمت در خاندان سلطنتی 

انگلستان تا سال 1947 باقی بود.
    بسیاري از مسائل جاري مشرق زمین 
ناشي از استعمار انگلستان بر هند است 
که به خاطر حفظ هند از تعرض سایر 
قدرتهاي اروپایي، از انجام هر توطئه اي 
در ایران، ایران خاوری )افغانستان( و همه 
خاورمیانه، آسیاي میانه و آسیاي جنوبي 

خودداري نورزید. 

استعمار انگلستان در آسیا بمناسبت سالگرد آغاز آن

»خیانت به وطن و تمامّیت کشور«  از ديدگاه تزار نیكالی دوم
 و 3 بار پی در پی انحالل دومای روسیه )پارلمان روسیه(

31 دسامبر سال 1907 میالدي به دستور 
نیکالي دوم تزار روسیه 167 تن از اعضاي 
169 گانه دوماي روسیه ]پارلمان این کشور[ به 
اتهام خیانت به کشور بازداشت و تحویل دادگاه 
شدند. بعدا دادگاه با رعایت تخفیف هر کدام را 
به سه ماه زندان محکوم کرد. این تخفیف به 
اشاره انگشت تزار منظور شده بود. خیانت این 
عده آن بود که ضمن مذاکرات پارلمان گفته 
بودند که اگر چنین نشود ممکن است مردم 
مالیات ندهند و اگر چنان شود احتمال دارد 
عده اي از خدمت سربازي شانه خالي کنند و ....
که تزار همه این حرفها را که در روحیه روس ها 
تاثیرگذار بود خیانت به کشور تلقي کرده بود و 
انان را جز دو نئفر که اصال حرف نزده بودند به 

دادگاه تحویل داده بود.
     با بازداشت و تحویل اعضاي »دوما« به 
دادگاه، این دوره مجلس منحل شد و تزار 

با اعضاي دوره بعدی »دوما« هم همین 
معامله را البته به طرزي دیگر انجام داد زیراکه 
اظهارات برخی از آنان را مغایر تمامّیت کشور 
تشخیص داده بود. ]کشور: امپراتوری روسیه 
که بعدا روسیه شوروی نام گرفت و سپس اسما 
و ظاهرا جماهیریه شوروی، زیراکه بلشویک ها 

می خواستند الگوی کنفدراسیون جهانی باشد 
و همین اشتباه، چند دهه بعد دلیل تجزیه 

قرارگرفت.[
    تزار نیکالی دوم که دوباره قاب عکس او 
بر دیوار کاخ کرملین ظاهر شده است دوره 
سوم دوما را هم منحل کرد زیراکه موفق به 
تحکیم حسن وطن دوستی روس ها که الزمه 
توانمندی کشور، قدرت بودن و پیشرفت است 
نشده بود. تزار وقت پس از انحالل سه دوره پي 
در پِي »دوما« از خیر تشکیل دوره بعدی آن 
براي مدتي صرف نظر کرد.    درست 85 سال 
بعد، ضعف وطندوستی که تزار نیکالی دوم 
آنهمه نگران آن بود باعث فروپاشی جماهیریه 
شوروی ]روسیه زمان نیکالی دوم[ شد و اینک 
گرفتار مسائل متعدد که عمدتا ناشی از فساد 
اداریـ  اقتصادی هستند و جنگ داخلی در 

قلمرو تزارها و بلشویک ها.

نيکالی دوم
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در این روز در سال 1285 هجری )30 
دسامبر 1906 میالدي( مظفر الدین شاه قاجار 
مصوبه قانون اساسي را که با اجراي آن نظام 
حکومتي ایران » پارلمانی« مي شد امضاء 
کرد و ده روز بعد هم درگذشت. این قانون 
داراي 51 اصل بود که بعدا و چندبار اصالحیه 
هایي به نام »متمم« بر آن اضافه شد. طرح 
قانون اساسي سال 1906 میالدي که عنوان 
آن را در آن زمان »نظامنامه« گذارده بودند به 
جاي مجمع موسسان، توسط چندحقوقدان 
و سیاستمدار انشاء، و در مجلس شورا که 
اعضاي آن نیز به صورت خاص تعیین شده 
بودند تصویب شده بود و احتماال نفوذ خارجي 
در تدوین آن بي تاثیر نبود. طبق استاندارد 
جهانی، طرح هرقانون اساسی و اصالحیه 
های آن پس از تصویب در مجمع مربوط باید 
به رفراندم سراسری گذارده شود تا ام القوانین 

یک ملت گردد.
     نخستین جلسه مجلس شورا در کاخ 
گلستان تشکیل شده بود که بعدا به میدان 
تاریخي بهارستان منتقل شد و برباالي 
سردر مجلس عالمت »عدل مظفر« را نصب 
کردند زیرا که مظفر الدین شاه گفته بود که 
مشروط کردن اختیارات شاه و دولت )سه 
قوه حکومتی( و تعیین رئیس قوه مجریه )در 
آن زمان نخست وزیر( با تمایل و رای اعتماد 
مجلس، آرزوي قلبي و همیشگي او بوده است. 
عالمت »عدل مظفر« که یک شیئ ملي و 
تاریخي است و مفهوم آن »پیروزی عدالت« 
هم می تواند باشد پس از پیروزی انقالب در 
بهمن ماه 1357، دیگر در محل خود دیده 

نمي شود!.
    مروري برتاریخ مشروطیت ایران نشان 
مي دهد که اعضاي پارلمان ایران را تقریبا 
همیشه طبقه خاصي تشکیل مي دادند و یا 
کساني بودند که نامشان آشنا بود و یا این که 
کوشیده بودند مردم با نام آنان آشنا شوند. سوء 
استفاده هاي گوناگون و برگزاري نادرست و 
سوء جریان انتخابات در طول دمکراسي ایران 
که داستاني طوالني و رنج آور است باعث شده 
است که ایرانیان آنطور که باید به اهمیت راي و 

مشارکت در انتخابات پي نبرده و یا آن را جدي 
نگیرند. از سال 1359 به این سوي نیز به دلیل 
کمبود رسانه حرفه اي و مستقل در ایران، مردم 
آن چنان که باید با جزئیات دمکراسي و فرضیه 
هاي آن آشنا نشدند. تحوالت پس از انتخابات 
خرداد 1388 که نخستین اعتراض جّدي به 
انتخابات بوده ممکن است ایرانیان را متوجه 
اهمیت "راي" و انتخابات کرده و مشارکت در 
انتخابات بعدي وسیعتر و با چشم و گوش باز و 

دقت کامل باشد.

  اصحاب نظر نبود دادگاه قانون اساسی در 
ایران را که به شکایات مربوط به نقض اصول 
قانون اساسی رسیدگی ماهوی کند یک نقص 

در تاریخ دمکراسی معاصر ایران دانسته اند.
    پیش از قانون اساسي سال 1906 هم 
ایران در دوره هاي متعد داراي دمکراسي 
بود. در دوران حکومت اشکانیان )از سال 247 

پیش از میالد تا سال 228 بعد از میالد(، ایران 
یک دمکراسی بود و مجلس )مهستان( داشت 
و تعیین جانشینان شاهان )ولیعهدها(، سایر 
مقامات ارشد، تصمیمات مهم و ضابطه مالیات 
ها باید به تصویب مهستان می رسید. در دوران 
اشکانیان همین مجلس چندبار شاه وقت را 

عزل کرده بود.
     در دوران معاصر، محمدعلي شاه نخستین 
فردي بود که به رعایت قانون اساسي سوگند 
یاد کرد و شاه شد، ولي زودتر از همه زیر سوگند 

خود زد و مشروطیت را تعطیل کرد.
     دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق زیاد 
طول نکشید تا دمکراسي در ذهن مردم نقش 
بندد. در این دوره 29 ماهه، وي با نطقهاي 
خود و تشویق ایرانیان به تشکیل اجتماعات 
)که نیاز به کسب مجوز نداشت و تنها الزم بود 
که زمان و مکان برگزاري آن قبال به پلیس 
و مراجع مربوط اطالع داده شود( و دادن 
راي، دقت در انتخاب فرد و افراد )نامزدها(، 
خواندن روزنامه که دریافت مجوز انتشار آن 
شرایط سخت و مبهم نداشت و طرح اعتراض 
نسبت به تصمیمات دولت، ایرانیان را وارد 
دنیاي دمکراسي کرده بود که پس از سقوط 
دولت او ، عکس آن رفتار شد و مردم هرچه 
را که فراگرفته بودند به فراموشي سپردند و 
رشته ها دوباره پنبه شد. پس از براندازي 28 
امرداد کار ترس از دمکراسي واقعي به جایي 
رسیده بود که تا سالها؛ واژه هاي اعتصاب، 
تظاهرات، انقالب و نظایر آنها حتي واژه 
دمکراسي عمال از کلمات ممنوعه شده بود.

روزي که قانون اساسي 1906 امضاء و حكومت ايران پس از 17 قرن دوباره پارلمانی شد

دكتر مصدق در ميدان بهارستان براي مردم نطق
 مي كندو به آنان مي گويد : هرجا كه مردمند

 همانجا مجلس است

مظفرالدين شاه

مظفرالدين شاه در زمان وليعهدي
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شاپور یکم شاه ساسانی ایران پنجم ژانویه 
242 میالدی با شکست دادن رومیان، شهر 
نصیبین Nusaybin=Nisibis را پس 
گرفت. ]نصیبین اینک شهری است 90 هزار 
نفری در ترکیه و واقع در مرز ترکیه با سوریه 
و عمدتا ُکردنشین[. نصیبین از سال 536 تا 
سال 332 پیش از میالد از مناطق امپراتوری 
ایران بود که در این سال به دست اسکندر 
مقدونی افتاد. در آن زمان شهری آرامی و 
آشوری )آسوری( نشین بود. پس از پیروزی 
اشکانیان بر جانشینان اسکندر، نصیبین 
باردیگر، شهری از شهرهای ایران شد و در 
دوران اشکانیان، بارها میدان جنگ ایران و 
روم. زیراکه دژی مستحکم داشت و محل 

استقرار یک واحد نظامی. در زمان اشکانیان، 
صدها خانواده ارمنی به نصیبین مهاجرت 
کردند و سکنی گزیدند و شماری از همین 
ارمنیان در نیمه ی سال 1915 به دست 
نظامیان عثمانی کشته و شماری دیگر از آنان 

به سوریه و لبنان کوچ داده شدند.
    شاپور دوم )ذواالکتاف( نیز در سال 363 
میالدی نصیبین را از دست رومیان که دوباره 
بر آن استیالء یافته بودند خارج ساخت. بر سر 
این شهر، سه بار میان شاپور دوم و رومیان 

جنگ شده بود.
    Ammianus Marcellinus مورخ 
رومی که خود ناظر جنگ های شاپور دوم 
با رومیان و کشته شدن ژولیان امپراتور روم 

در این جنگها و تسلیم خواست های شاپور 
دوم شدن ژویانـ  جانشین او بود شرح این 
رویدادها را نوشته است. مارسلینوس در 
جوانی یک نظامی رومی بود که تاریخ نگار شد.
    ساسانیان پس از بازگرفتن نصیبین 
از رومیان، 12 هزار خانواده را از اصفهان 
)سپاهان( و استخر )شیراز( به آن شهر 
کوچانیدند تا شهر اکثریت پارسی داشته 
باشد. به پیشنهاد ساسانیان، شماری از ُکردها 
)مادهای کوچانیده شده قبلی از منطقه 
همدان و آذربایجان( به آشورستان )کردستان 
کنونی عراق( نیز به نصیبین منتقل شدند که 
همانجا مانده اند و فرهنگ ایرانی خودرا حفظ 

کرده اند. 

َمثالي از نفوذ کالم دکتر مصدق که با يك پیام ايرانیان را بر ضد توطئه گران به حرکت 
درآورد - اهمیت ملي بودن َتاسیسات مخابراتي

در پي مخالف خواني چند نماینده ازجمله 
دکتر مظفر بقایي در مجلس، دکتر محمد 
مصدق رئیس دولت وقت به همانگونه که 
وعده داده بود که مسائل را مستقیما با مردم 
درمیان خواهد گذارد 15 دیماه 1331 )5 
ژانویه 1953( در یک پیام رادیویي خطاب به 
ملت گفت: "در این زمان که چرچیل نخست 
وزیر انگلستان بار دیگر عازم واشنگتن شده 
ـ  تا نظر آن دسته از آمریکاییاني را که تا دوـ 
سه هفته دیگر زمام امور این کشور را به دست 
مي گیرند نسبت به ما تغییر دهد، آیا روا است 
که تني چند مجاهدات و فداکاریهاي ملت و 
منافع وطن را قرباني اغراض، کوته نظري و 
یا ناآگاهي و نابخردي خود کنند و به دولت 
منتخب مردم از پشت خنجر بزنند و مي 
ـ سه تن از آنان به خون  دانیم که دست دوـ 

بي گناهان سي ام تیر آلوده است.".
     ملت با شنیدن این پیام به حرکت در آمد 
و در تهران و شهرهاي دیگر تظاهرات انبوه 
به راه افتاد. کسبه به پشتیباني دکتر مصدق 
دست از کار کشیدند و به تلگرافخانه ها هجوم 

بردند تا تلگرامهاي پشتیباني از رهبر خود 
مخابره کنند. هزاران طومار حمایت امضاء 
شد؛ صدها نفر به دادگاهها دادخواست دادند 
که نام خانوادگي آنان به »مصدق دوست« 
تغییر یابد. اصفهان و تبریز به حالت تعطیل 
درآمدند و از خوزستان سه هزار کفن پوش 
عازم تهران شدند. با مشاهده این حمایت، 
حسین مکي اعالم کرد که دیگر مخالفت 
نخواهد کرد و .... دکتر مصدق که چنین دید 
از مجلس تقاضاي راي اعتماد کرد و از جمع 
نمایندگان تنها یک نماینده راي مخالف 
داد. دکتر مصدق از این فرصت استفاده کرد 
و شرکت تلفن ایران را که تا آن زمان غیر 
دولتي بود ملي کرد و در اختیار وزارت پست 

و تلگراف قرار داد.
     در چهار دهه آخر قرن 20 و نخستین 
ده قرن 21 پولدارشدن سریع و بدون دردسر 
از راه تاسیس شرکتهاي مخابراتي )تلفن، 
تلویزیون کابلي - ماهواره اي، تامین ارتباط 
اینترنتي، سلفون و ...( و یا خرید این تاسیسات 
از دولتها و قرارگرفتن صاحبان این قبیل 

کمپاني ها در ردیف میلیاردرهاي جهان و 
مداخالت آنها در امور دولتي با هدف حفظ 
منافع؛ درستي کار دکتر مصدق را ثابت مي 
کند. یکي از راههاي اطمینان بخش درآمد 
براي دولت ها؛ اداره تاسیسات مخابراتي و 
ملي کردن آنها تشخیص و اعالم شده است.

روزی که شاپور يكم شهر نصیبین را پس گرفتـ 
 نگاهی به اين شهر واقع در ترکیه امروز



چهار روز پس از آغاز بهره برداري از نفت 
ایران توسط کنسرسیوم شرکتهاي نفتي 
غرب و سه هفته بعد از دیدار شاه از آمریکا 
و دادن وعده پیوستن به حلقه اتحادیه های 
نظامي غرب )با هدف محاصره زنجیروار بلوک 
شرق( و 16 ماه پس از براندازي 28 اُمرداد، 
 »Loy W. Henderson لوي هندرسون«
دیپلمات ضد شوروي آمریکا که به معاونت 
وزارت امور خارجه این کشور منصوب شده 
بود نهم دیماه 1333 )30 دسامبر 1954( 
تهران را ترک کرد. وي از سال 1951 )1330 
هجري خورشیدي( سفیر آمریکا در تهران 
بود و یکي از عوامل براندازي 28 اُمرداد 1332 
بشمار آورده شده است. هندرسون در جلسه 
23 ژوئن 1953 واشنگتن با شرکت جان 
فاستر دالس وزیر امور خارجه آمریکا، مدیر 
»سیا« و گروهی از کارشناسان امور خاورمیانه 
و برنامه های مسکو برای گسترش نفوذ، با 
گفتن این جمله که ترس از اتحاد مصدق با 
روسیه و دست کم حزب توده وجود دارد 
که آرزوی 250 ساله مسکو است بر پیشنهاد 
دولت لندن که آمریکا به طرح آن دولت برای 
براندازی مصدق به پیوندد صحه گذارد. وی 
در همان هفته با قبول درخواست مورخ 28 
ماه مه 1953 دکتر مصدق از دولت آمریکا 

که به حل مشکالت مالی ایران ازجمله از 
طریق دادن وام کمک کند مخالفت کرده بود. 
آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا نظر لوی 
هندرسون را برای دادن پاسخ به نامه مصدق 
جویا شده بود. آیزنهاور پس از دریافت نظر 
اندرسون که قبال مدیر امور خاورمیانه و خاور 
نزدیک در وزارت امور خارجه آمریکا بود و 
تجربه و مطالعات گسترده در زمینه روسیه و 
آسیای جنوبی داشت 29 ژوئن )هفت هفته 
پیش از کودتای 28 اَمرداد( به مصدق پاسخ 
نوشت که بهتر است با دولت لندن به سازش 
برسد و در این صورت، درآمد نفت برای حل 
مشکالت مالی ایران کفایت خواهد کرد و به 
این ترتیب درخواست مصدق رد شد. به اظهار 
همکاران و دوستان هندرسون، وی عقیده 

داشت که با هرگونه اتحاد ایران با روسیه و یا 
عامل روسیهـ  حزب تودهـ  قدرت در حال طلوع 
آمریکا به چالش شدید کشانده خواهد شد 
زیرا اگر مسکو بر خاورمیانه و آسیای جنوبی 
مسلط شود، بازگرداندن آن به قفس اگر محال 
نباشد آسان نخواهد بود و روسیه بدون کمک 
ایران نخواهد توانست در خاورمیانه نفتدار 
و استراتژیک با ما )غرب( مقابله کند. ]برای 
مطالعه بیشتردرزمینه نظرات و کارهای 
هندرسون، به خاطرات هندرسون چاپ 
1986 و دو تالیف دیگر او: یک سئوال درباره 
اعتماد، و ریشه روابط با شوروی و نیز کتاب: 
لوی هندرسون و طلوع قدرت آمریکا تالیف 
اج. دبلیو برندز و کتاب: جنگ سرد به صورت 

تاریخ مراجعه شود[.
     هندرسون که نزدیک به پنج سال معاون 
وزارت امور خارجه امریکا بود اواخر دهه 
1950 از امور دیپلماتیک بازنشسته شد و تا 
سال 1968 بکار تدریس روابط بین المللی و 
تالیف کتاب پرداخت و 24 مارس سال 1986 
در یک خانه سالمندان در بتسدا )حاشیه 
شمالی غربی شهر واشنگتنـ  ایالت مریلند( 
درگذشت. او که 28 ژوئن 1892 به دنیا آمده 

بود 94 سال عمر کرد.
     هندرسون که در آرکانزا به دنیا آمده بود 
و پدرش کشیش یک کلیسای مُتدیست 
بود از آغاز کار کمر به جلوگیري ازگسترش 
کمونیسم و همچنین بسط نفود دولت مسکو 
بسته بود. وی در جریان جنگ داخلی روسیه 
)پس از انقالب بلشویکی( مامور در کشورهاي 
بالتیک و غرب روسیه شده بود تا از نزدیک 
چگونگی فعالیت هاي بلشویکها را زیر نظر 
داشته باشد و نقاط قوت و ضعف آنان را 
دریابد. او که با یک لیتوانیایی ازدواج کرد 
در دهه 1920 در آمریکا کار بررسي میزان 
همکاریهاي چپهاي این کشور با شوروي را 
برعهده داشت و سپس با تبعیدیان و فراریان 
از شوروي تماس برقرار کرد تا به براندازی نظام 

شوروی کمک کند.
     پس از برقراري مناسبات سیاسي میان 
آمریکا و شوروي در دهه 1930، هندرسون 

پايان ماموريت »لوي هندرسون« در ايران - نظرات و فعالیت هاي او بر ضد مسكوـ    وعده 
شاه به پیوستن ايران به حلقه اتحاديه های نظامي غرب

Loy Wesley Henderson

هندرسون در يکي از ديدارهايش با مصدق در تهران
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روزي که مظفرالدين شاه قاجار  و پدر 18 دختر درگذشتـ  دوران او در يك نگاه

در سفارت تازه تاسیس آمریکا در مسکو 
صاحب مقام شد و سپس همین کاررا در 
کشورهاي اسالو نژاد اروپاي شرقيـ  همنژاد 
روس ها برعهده گرفت. وي با این تجربه وسیع، 
از فرصت فشار شوروي به ترکیه و بپاخیزي 
کمونیستهاي یونان استفاده کرد و با کمک 
»جورج ِکنان« هری ترومن را قانع به در پیش 
گرفتن سیاست تازه اي کرد که منجر به صدور 
دکترین ترومن و محاصره )کانتین( شوروي 
و اتحاد نظامي با ترکیه و کمک گسترده به 
دولت یونان شد. هندرسون از مشّوقان تاسیس 
انستیتوهای مطالعات استرتژیـ  پالیسی 
]معروف به اطاق فکر و یا اندیشکده[ بود زیرا که 
عقیده داشت اصحاب تجربه و نظر و اهل مطالعه 
و سفر بهتر از کارمند و مقام، بدون مالحظات 

اداری می توانند به دولت نظر دهند.
    هندرسون که به موازات ترس از گسترش 
کمونیسم ]در حقیقت بسط نفوذ روسیه[، 

نگران بازی بر سر نفت بود. وی نفت را یک کاالي 
اقتصادي - سیاسي )استراتژیک( و در عین 
حال مسئله ساز و دردسر آفرین تشخیص داده 
بود و به همین لحاظ خواست که به ماموریت 
عراق فرستاده شود و در اینجا دقیقا از اوضاع 
جهان عرب و وضعیت و سیاست هاي نفت 
آگاه شد؛ به گونه اي که هنگام بحث از تقسیم 
فلسطین میان یهودیان و اعراب، نظر دیگري را 
مطرح ساخت و چون موفق نشد فکر خود را به 
کرسي بنشاند ماموریت هند )که با مشکالت 
پس از تجزیه رو به رو بود( گرفت و به دهلي نو 
رفت و در اینجا، مسائل آسیای جنوبی و عمدتا 
ناشی از تجزیه شبه قاره هند و خطوط مرزی 
هند با تبت و هند )پاکستان( با افغانستان )خط 
دوراند و تقسیم غیر طبیعی قبایل پشتون( 

ترسیم شده توسط دولت لندن پی برد.
    هندر سون در پي ملي شدن نفت ایران و 
تبدیل تهران به یک کانون خطر براي غرب و 

حساس شدن اوضاع، سفیر امریکا در تهران 
شد. وي که یک جنوبي آمریکایي تمام عیار 
)خشن، اخمو و قاطع( بود از دکتر مصدق تا آنجا 
که کارهاي او به تقویت ناسیونالیسم ایراني و 
گسترش دمکراسي مي انجامید جانبداري کرد 
زیرا که با این دو عامل از پیشرفت کمونیسم و 
بسط نفود شوروي جلوگیري مي شد، ولي از 
لحظه اي که احساس کرد ادامه تحریم اقتصادي 
ایران از سوي انگلستان زندگي را بر مردم سخت 
کرده و متمایل به حزب توده شده اند و در چند 
تظاهرات قدرت این حزب را به چشم دید تغییر 
نظر داد و نه تنها توطئه هاي انگلستان بر ضد 
دکتر مصدق تعدیل نکرد بلکه در صدد همکاري 
با مساعي براندازي او و روي کار اوردن مقامهاي 
ایراني موافق اتحاد ایران با غرب و سپردن کار 
ـ سه رفت  نفت به شرکتهاي غربي بر آمد و با دوـ 
و آمد سریع به خارج از ایران در تابستان 1332، 

مسئله ایران به سود غرب حل شد و .... 

مظفرالدین شاه قاجار هشتم ژانویه 1907 
)هجدهم دیماه سال 1285 خورشیدي( و ده 
روز پس از امضاي نظام نامه مشروطیت )قانون 
اساسي که عمدتا از قانون اساسي بلژیک ترجمه 
شده بود( در 54 سالگي، ظاهرا از بیماري سل 
درگذشت و ده روز بعد پسرش محمدعلي 
میرزا تاجگذاري کرد و شاه شد؛ بدون این که از 
نمایندگان مجلس شوراي ملي براي شرکت در 

این مراسم دعوت بعمل آورد.
     مظفرالدین شاه که مانند پدرش و عمدتا با 
استقراض پول با بهره سنگین از بیگانه )روسیه 
و انگلستان( سه بار )در سالهاي 1900، 1902 و 

19005( به سفر اروپا رفته بود! داراي شش پسر 
و 18 دختر بود. وي پس از قتل پدرش ناصرالدین 
شاه به دست میرزارضاي کرماني در سال 1896 

میالدي به شاهي رسیده بود.
     مظفرالدین شاه قاجار 35 سال ولیعهد بود و 
در تبریز مي زیست و در نتیجه به دور از بازي هاي 
سیاسي تهران و کسب تجربه. در زمان سلطنت او 
نیز که مردي چندان کارآمد نبود مقامات کشوري 
و لشکري همان ها و از همان خانواده هاي انگشت 
شمار بودند که در زمان ناصرالدین شاه و پدر او 
محمدشاه برکرسي ریاست مي نشستند؛ واجد 
شرایط الزم براي مدیریت سازمانهاي عمومي 

نبودند، دلواپسي وضعیت مردم )عوام الناس( و 
دلسوزي براي کشور نداشتند، داراي حرمسرا و 
امالک شخصي و تشریفات بودند و بیشتر وقت 
خود صرف آن امور و رقابت و دشمني با یکدیگر 
مي کردند، داراي خصلتي خودخواه و مستبد 
بودند، امتیاز طبقاتي و داشتن مقام و منزلت را 
یک حق طبیعي براي خود مي پنداشتند، زیر 
نفوذ دولتهاي استعمارگر وقت قرارداشتند و 
مرعوب آنها بودند، و به همین دالیل وضعیت 
کشورـ  در جهاني که چهار نعل به پیش مي رفت، 
همیشه درحالت پس رفتن بود. قرارداد انحصار 
نفت با »دارسي« براي مدت 60 سال در زمان 
مظفرالدین شاه امضا شد که نفت ما بعدا دربست 

در اختیار انگلستان قرار گرفت و ..

مظفرالدين شاه

هفت تن از دختران 18 گانه مظفرالدين شاه
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نیمروز کریسمس 2011 )25 دسامبر = 
چهارم دی ماه( هفت ایرانی در خانه ای در 
»گریپ واینGrapevine« ایالت تکزاس 
آمریکا و نه چندان دور از فرودگاه بزرگ 
»داالسـ  فورت ورث« کشته شدند. بررسی 
این قتل که رسانه های آمریکا آن را »کشتار
Massacre    « نوشته بودند حقایق متعدد 

را آشگار می سازد. مسئله در اینجاست که 
میلیونها مهاجر ایرانی دهه های اخیر می 
خواهند در کشورهایی که وطن کرده اند همان 
فرهنگ و رسوم خودرا داشته باشند ازجمله 

خودنمایي و ولخرجی.
    از گزارش های رسانه های آمریکا به نقل 
از بررسی های پلیس، مصاحبه خبرنگاران با 
همسایگان و مطالعه سوابق چنین بر می آید 
که »عزیز یزدان پناه 56 ساله« متولّد ایران 
یک ساعت به ظهر روز کریسمس سال 2011 
با لباس »سانتا کالز« و در این ِکسَوت به خانه 
زنش بانو فاطمه )نسرین( رحتمی می رود. بانو 
فاطمه 55 ساله متولّد ایران که در 19 سالگی 

با عزیز ازدواج کرده بود در بهار سال 2011 به 
دالیل متعدد با دو فرزندش خانه شوهر را ترک، 
در همان نزدیکی یک آپارتمان اجاره کرد و 

دادخواست طالق داد، از جمله:
   ـ  سختگیری شدید شوهر نسبت به رفت و 
 )Nona آمدهای تنها دخترشان نرگس )نونا
که 19 ساله بود و در کامیونیتی کالج محل 
)کالج 2 ساله( تحصیل می کرد ]با یک مرد 
جوان[ و حتی قراردادن دوربین مخفی در 

اطاق خواب او.
   ـ  مخالفت عزیز با کارکردن فاطمه که 
پروانه کازِمتولوژی )آرایشگری( از ایالت 
تکزاس داشت در خارج از خانه، به رغم رو به 

رو بودن با مشکالت مالی.
   ـ  کاهش در آمد عزیز و احتمال حّراج 
شدن خانه بزرگ و صدها هزار دالری اش 
که پرداخت اقساط دیون آن عقب افتاده بود. 
عزیز که در معامالت مستغالت مشغول کار بود 
با خانواده اش در این خانه بزرگ واقع در یک 
محله تقریبا اعیان نشین سکونت داشت. رکود 

اقتصادی وقت و کاهش معامالت مستغالت 
و توقیف منازل از سوی بانکها به دلیل عدم 
پرداخت اقساط دیون، وی را عمال بیکار و 
محروم از درآمد کافی کرده بود. وی برای 
جلوگیری از حّراج شدن خانه که )پس از 
رفتن زن و فرزندان( به تنهایی در آن سکونت 
داشت اعالن ورشکستگی داده بود که ظاهرا 

رد شده بود.
   ـ  اختالل عاطفی ناشی از تنها زندگی 
کردِن عزیز و دور بودِن از دو فرزندشـ  نرگس 
19 ساله و علی 15 ساله. در آمریکاـ  قانون، 

اولویّت در حضانت را حق مادر می داند.
    عزیز می دانست که روز کریسمس )میالد 
مسیح(، محمدحسین زارعی 59 ساله شوهر 
زهره رحتمی خواهر زنش )باجناق او( با زنش 
ـ زهره رحمتی 58 ساله و دخترشان صحرا 
)سارا( 22 ساله به خانه فاطمه می روند و 
»کریسمس پارتی« در آنجا برقرار است و هدایا 
توزیع می شود. لذا، یک ساعت مانده به ظهر 
در حالی که لباس سانتا )که معموال در مراسم 
کریسمس به خانه ها می رود( پوشیده و به 
سبک سانتا، ریش و سبیل و موی بلند و سپید 
به سر و صورت خود چسانیده بود و دو سالح 
کمری زیر قبای بلند َسبک سانتا پنهان کرده 
بود به خانه زنش می رود. ]چون همه کسانی 
که آنجا بودند کشته شده اند[ معلوم نیست که 
پس از ورود او به آپارتماِن زنش تا لحظه قتل 

عام چه گذشته است.
    پس از قتل، »عزیز« پیش از خودکشی به 
پلیس شهر )شماره 911( تلفن می کند و می 

خواهد که مامور بفرستند.
    اجساد نشان می دهد که مقاومت چندانی 
صورت نگرفته و گلوله به مغز همگی و برخی 
هم عالوه بر مغز به قلب اصابت کرده و هرکدام 

چند گلوله.
    »عزیز« پس از تلفن به پلیس، یک گلوله 
هم به مغز خود شلیک می کند و به زندگی اش 

پایان می دهد.
    رسانه های آمریکا ضمن انتشار این خبر 
که تا چند روز به طور روزانه آن را دنبال کرده 
بودند و به نقل از آنها رسانه های سایر کشورها، 

کشتار بی سابقه هفت ايرانی در يك آپارتمان در تكزاس امريكاـ  علل آن،
 تفسیر رسانه ها درباره میلیونها مهاجر ايرانی

مجموعه عکسهای هفت مقتول ايرانی كاپی شده از رسانه های آمريکا و انگلستان
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به موضوع مهاجرت غیر عادی ایرانیان اشاره 
کرده و حدس زده بودند که در سی سال گذشته 
بیش از 5 میلیون ایرانی وطن خودرا ترک کرده 
بودند ولی تقریبا هیچکدام ترک تابعیت ایران 
را نکرده و بخشی از نفوس ایران بشمار می آیند. 
ایاالت متحده، کانادا، آلمان، انگلستان، سوئد 
و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
و نیز استرالیا، مالزی، تایلند و ترکیه مقصد 
عمده آنان بوده و بعدا بستگانشان هم با توسل 
به راههای قانونی به ایشان پیوسته اند. این 
رسانه ها احتمال داده اند که مهاجرت کمتر از 
یک هفتم این شمار به صورت پناهندگی و یا 
قاچاق بوده است و با اینکه این پناهندگان برای 
اثبات اینکه چرا نمی خواهند در کشور زادگاه 
زندگی کنند، در دادگاههای مربوط انواع اتهام 
به دولت وارد می کنند معذلک دیده می شود 
که رفت و آمد آنان به ایران پس از دریافت پروانه 
اقامت ادامه داشته است و این وضعیت ترس و 
ُقبح پناهندگی ایرانیان را از میان برده است. به 
ادعای این رسانه ها، ایران تنها کشوری است که 
اتباع پناهنده اش می توانند بدون بازخواست 

به وطن رفت و آمد کنند، حتی آنانکه در کشور 
میزبان مدعی می شوند که تغییر دین داده 
و مصاحبه های منفی کرده اند. به نوشته این 
رسانه ها، بسیاری از بستگان افرادی که نامشان 
به گوش آشناست در میان مهاجران )مهاجران 
سرمایه گذار( دیده می شوند که تعجب برانگیز 
است. هزاران ایرانی و باز هم دارای نام خانوادگی 
به »گوش آشنا «با ویزای تحصیلی در آمریکا، 
کانادا و اروپای غربی تحصیل و پول منتقل می 

کنند و ....
    برخی از رسانه ها کشتار خانوادگی تکزاس 
را با گزارش همزمان و مربوط به تلفات ناشی از 
غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان میان 
اندونزی و استرالیا به صورت یک خبر درآورده 
بودند. بیشتر پناهجویان این کشتی که به 
صورت قاچاق از اندونزی به استرالیا می رفتند 

ایرانی و افغان بودند.
    این رسانه ها در عین حال مهاجرت ایرانیان 
ـ کشوری وسیع، نفتدار و بالقوه ثروتمند را 
یک معّما خوانده و نوشته بودند که ایرانی قبال 
به ندرت جالی وطن می کرد جز برای اقامت 

موّقت در عراق که زیارتگاههای شیعیان و 
مدارس علوم دینی در آنجا قراردارد. ایرانیان 
در طول تاریخ چند هزار ساله خود تنها یک بار 
به این صورت مهاجرت کرده بودند و آن در قرن 
هفتم میالدی به هند بود زیراکه نمی خواستند 
حکومت عرب را تحمل کنند. اینان که هند 
را صنعتی و تکنولوژیک کرده اند همچنان 
»پارسی« خوانده می شوند. به نوشته رسانه ها 
به نقل از اصحاب نظر، احتماال گسترش فساد 
اداریـ  اقتصادی از علل مهاجرت های اخیر 

بوده است.
 با مهاجرت شهرنشین های ایرانی به خارج، 
جای آنان را مهاجران از روستا به شهرهای بزرگ 
ایران می گیرند و به همین لحاظ انتقال منتالیته 
و فرهنگ روستایی به شهرها. با مهاجرت 
روستائیان به شهرها، روستاها از رونق می افتد 
و باعث افزایش واردات تولیدات کشاورزی و 
دامی می شود. »درصد« جمعیت شهرنشین 
ایران که تقریبا کاری جز خدمات ندارند بیش 
از »درصد« روستانشین است که تا سه دهه 

پیش، عکس آن بود. . 

 مصوبه کنگره آمريكا برای مقابله با نفوذ ايران در آمريكای التین قانون شد
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا 28 دسامبر 2012 مصوبه کنگره این کشوررا که به گزارش رسانه ها، هدف اصلی از تدوین آن مقابله با نفوذ 
ایران در کشورهای آمریکای التین است امضا کرد و قانون شد. جمهوری اسالمی ایران روابط خود با کشورهای آمریکای التین را گسترش و 
یک میدان بزرگ تهران به »سیمون بولیوار« نامگذاری و مجسمه این رهبر انقالب آمریکای التین را در آنجا نصب کرده است. در سالهای اخیر 

رهبران آمریکای التین و هرکدام نه یک بار بلکه چند بار از ایران دیدن کرده اند.
    مقامات دولت واشنگتن پیشتر نیز تاکید کرده بودند که فعالیت های جمهوری اسالمی در کشورهای آمریکای التین را به دقت زیر نظر 
دارند. چند کشور در آمریکای التین برای نشان دادن صمیمت خود، ویزای ورود ایرانیان به این ممالک را لغو کرده اند. جمهوری اسالمی 17 

مرکز فرهنگی تازه در آمریکای التین دایر کرده است. 
سرمایه گذاری و همکاری های نفتی، صنعتی و بازرگانی این کشور با ممالک آمریکای التین که در دهه های اخیر دارای دولت چپگرا شده اند 
گسترش یافته و ایران و ونزوئال یک کاخانه مشترک مونتاژ اتومبیل در کاراکاس دایر کرده اند. ونزوئال به اقتباس از سازمان بسیج در جمهوری 

اسالمی، برای خود یک گروه میلیشیا به وجود آورده است. 

شعارهاي حزب نازي آلمان در زمان تاسیس
حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان )نازي( پنجم ژانویه 1919 به رهبري آنتوان داکسلر در شهر مونیخ تاسیس شد که بعدا هیتلر 
جاي او را گرفت. شعارهاي این حزب در روز تاسیس عبارت بود از: تحکیم وطندوستي، تحکیم حاکمیت ملي، حمایت از همه ژرمن هاي 
ـ اجتماعي برای آلمانی ها )سوسیالیسم ملی( و کسب سربلندي براي وطن و هموطنان )از طریق  جهان )آرین ها(، تامین عدالت اقتصاديـ 

پیشرفتهاي علمي، هنري، ادبي، سیاسي و اقتصادي(.
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28 و 29 دسامبر 2003 در قلمرو 
دمکراسي دو تحول تازه به چشم 
خورد که در خور توجه قرار گرفتند. 
یکي انتخاب »بوریس گریزلوف« 
به ریاست دوما )مجلس نمایندگان 
روسیه( و دیگري انتخاب میلوشویچ 
لیست  )رهبر وقت حزب سوسیا
صربستان ( و ششله )رهبر حزب 
افراطي ناسیونالیستي صرب( به 
نمایندگي پارلمان صربستان بود که 
هر دو بعدا در الهه به زندان سازمان 
ملل افتادند و میلوشویچ در همین 

زندان درگذشت.
در این انتخابات، حزب دمکرات 
هوادار غرب تنها 37 کرسي )حدود 
یک ششم کرسي ها( را کسب کرد 
که باعث دلخوري شدید اتحادیه 
پا شده بود که چشم دیدن  رو ا
ه  ر ین قا ر ا ا د لیستها ر نا سیو نا
یل  ت متما ا . حزب دمکر د ر ندا
ب  حز ب ) لیسم صر نا سیو به نا

کوشتونیکا رئیس جمهوري 
نتخابات  سابق( هم در این ا
نتوانست بیش از 53 کرسي 
به دست آورد. به گفته ناظران 
مبر  بات دسا نتخا بیطرف، ا
2003 صربستان جاي حرف 

نداشت.
    صربها پس از آغاز فروپاشي 
کنفدراسیون یوگوسالوي، 
در چند انتخاباتي که صورت 
گرفته بود بهتر از هر کشور 
دیگر از آراء خود براي نشان 
دادن اندیشه و احساسشان 
استفاده و ثابت کردند که حربه 
دمکراسي - همان حربه اي را 
که اروپاي غربي آن را دهها سال 
براي کوبیدنشان بکار برده بود 
جهت ابراز واکنش به خوبي بکار 
بردند. صربها در آن انتخابات با 
آراي خود به جاي دادن میدان 
به سیاستمداران مشتاق بي 

قرار قدرت، میدان را از آنان گرفتند تا مجبور 
به تشکیل دولت ائتالفي ضعیف و متزلزل 
شوند و اندیشه سوء استفاده از قدرت را 

فراموش کنند.
     این بود شاهکار اسالوهاي جنوبي، و اما 
کار تازه اسالوهاي شمالي که آن هم با حربه 
دمکراسي صورت گرفت: احزاب مختلف در 
دوماي روسیه که پیش از انتخابات به یکدیگر 
مي تاختند براي تعیین رئیس پارلمان، جز 
پانزده نماینده از مجموع 450 تن، راي به 
مهندس بوریس گریزلوف دادند که رئیس 

حزب تازه تاسیس »روسیه متحد« است .
    وي که از گروه »یاران لنینگرادي پوتین« 
بشمار مي رود تا قبل از انتخابات وزیر داخله 
روسیه بود. گریزلوف که قبال از اعضاي حزب 
کمونیست شوروي و فرزند یک افسر روس 
بود تا چند سال پیش وارد سیاست نشده بود 
و شغل مهندسي رادیو داشت. وي همانند 
یارانش با آزادیهاي به مفهوم غرب میانه اي 
ندارد. با انتخاب گریزلوف، پوتین - قدرت 

مطلق شد. 

سي ام دسامبر سال 1911 روزي است 
که براي نخستین بار چین داراي رئیس 
جمهور شد. در این روز شوراي انقالب چین، 
 Dr. Sun Yat-sen ـ سن دکتر سون یاتـ 
رهبر انقالب را به عنوان رئیس جمهور موقت 

چین برگزید.

    سون به امپراتور خردسال از دودمان 
»منچو« و سایر اعضاي خاندان سلطنت اَمان 
داد و اجازه داد که در همان کاخ سلطنتي با 
دریافت مقرري معّین و خدمه به زندگي خود 
ادامه دهند، به این شرط که وارد توطئه بر ضد 

نظام جمهوري نشوند.
    »سونـ  یاتـ  سن« سپس دستور داد 
که تفویض اختیارات به آرامي صورت گیرد و 
مقامات اداري به تدریج و تنها درصورت ادامه 
فساد و خیانت و یا ثبوت عدم لیاقت و یافتن 
جانشین بهتر برایشان تعویض شوند و مقرّري 
آنان پس از عزل، در صورتي که پس از تغییر 
نظام حکومتي مرتکب جرم اداري و فعالیت 
ضد انفالبي نشده باشند قطع نشود و پرداخت 
آن طبق ضوابطی عادالنه که تدوین خواهد 

شد ادامه یابد.

دو حرکت جالب دمكراتیك در دنیاي اسالوها در دسامبر 2003

نخستین رئیس جمهوری در کشور چین و تصمیمات او درباره امپراتور برکنار شده
 و مقامات دولتي نظام سابق

ميلوشويچ

Vojislav Seselj

Boris Gryzlov

Sun Yat-sen
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انتشار یک نامه اهانت آمیز به مرجع مذهب 
شیعه به امضاي مستعار »احمد رشیدي 
مطلق« در روزنامه اطالعات در شماره 17 
دیماه 1356 این روزنامه که از طریق مقامات 
دولتي مربوط تحمیل شده بود، مدّرسان و 
طلبه )دانشجویان مدارس علوم دینی( شهر 
قم را به خشم آورد و با شعارهای تُند و ضد 
سلطنت به خیابانهای این شهر ریختند که 
دامنه این اعتراض و تظاهرات روز بعد )18 
دیماه( گسترش یافت و 19 دیماه به اوج رسید 
که در این روز 6 کشته و 9 زخمی داشت. با این 
تظاهرات، جرّقه انقالب زده شد که 11 ماه و 
5 روز بعد به پیروزی رسید و نظام حکومتی 
تغییر یافت. در تظاهرات 18 دیماه 1356 قم، 
تظاهرکنندگان به دفتر حزب رستاخیز حمله 
برده بودند و شعار می دادند که شاه این حزب را 
تاسیس کرده تا اعضای آن را به موازات مأموران 
انتظامی به سرکوب مخالفان و معترضان 
بفرستد و این افراد از مزایای متعدد برخوردار 

هستند و فساد می کنند.
    قیام 18 و 19 دیماه 1356 شهر قم 
به تدریج به صورت یک بپاخیزی عمومي 
درآمد. دو هفته بعد )یکم اسفند( تبریزیان به 
خیابانها ریختند که تظاهرات آنان با تیراندازی 
مأموران رو به رو شد و در آن روز 6 تن کشته و 
125 نفر دیگر مجروح شدند. برکناری روسای 
پلیس قم و تبریز که متهم به پیشگیری 
نکردن از تظاهرات شده بودند، در روحیه 
مردم تاثیرنداشت. سپس مردم شهر مشهد 
به تظاهرات پیوستند و به تدریج سایر شهرها 
ازجمله تهران و تظاهرات از هفتم فروردین 
1357 سراسری شد و گسترش و ادامه یافت.

    تنظیم نامه به امضاي مستعار »احمد 
رشیدي مطلق« و چگونگي تحمیل آن به 
روزنامه اطالعات جهت انتشار در صفحه »نامه 
به سردبیر« که نقطه عطفي در تاریخ معاصر 
ایران بوده و آغازگر دوره اي تازه بشمار آمده 
است، و این که چه نیروهایي پشت آن قرار 
داشتند تا انتشار یابد، موضوعي است بسیار 

مفّصل، و هنوز تا حدي مبهم و نامکشوف.
    به نوشته برخی موّرخان، درگذشت 
مشکوک مصطفی خمینی فرزند 47 ساله 
آیت اهلل عظمی خمینی در نجف در ششم 
آبان 1356 و انتشار )دهان به دهان( آن در 
ایران و متهم شدن ساواک به قتل او باردیگر 
مبارزات آیت اهلل خمینی در سال 1342 را که 
منجر به تبعید طوالنی او از وطن شده بود در 
ذهن ایرانیان که از فساد اداریـ  قضایی وقت 
و گسترش فاصله طبقاتی رنج می بردند زنده 
کرد مخصوصا که گزارش رسیده بود آیت اهلل 
تالش دارد که به وطن بازگردد و دولت وقت 
نگران شده بود و برای کاهش محبوبیت او، 
آن نامه تنظیم و به روزنامه داده شده بود. ولی 
انتشار نامه نتیجه معکوس داشت و بپاخیزی 
طلبه ها و مدّرسان علوم دینی قم فصل تازِه 

تاریخ چند هزارساله ایران را باز کرد.
    از آن زمان تا کنون هر سال به مناسبت 
سالروز تظاهرات قم که جرّقه انقالب را زده 
بود مراسمی برگزار می شود. 17 دیماه 1393

     آیت اهلل علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی ایران و انقالب در دیدار هزاران تَن 
از مردم قم، ضرورت یادآوری رویدادهایی 
مانند بپاخیزی و تظاهرات 19 دی 1356 
را تاکید کرد و گفت که دشمنی استکبار با 
ملت ایران، پایانی ندارد و مسئوالن باید با 
تکیه بر نیروهای داخلی، حربه تحریم را از 
دست دشمن ِ غیرقابِل ِ اعتماد خارج کنند و با 
دلبستن به نقطه های روشن ِ حقیقی، وظایف 
خود را در تحّقق آرمانهای درخشان انقالب و 

ملت انجام دهند.
    وی قیام نوزدهم دی ماه 1356 قم را 
رویدادی تاریخی، بزرگ و تعیین کننده خواند 
و گفت که انگیزه هایی وجود دارد تا روزها و 
حوادث بزرگ و تعیین کننده انقالب اسالمی و 
سه دهه اخیر به فراموشی سپرده شود. نوزدهم 
دی مبدأ یک حرکت عمومی در کشور شد و 
ملت ایران را وارد میدان مبارزه کرد. رژیم 
پهلوی مبتال به انواع فسادهای جنسی، مالی و 
اخالقیـ  در عالی ترین سطوح حکومتی شده 
بود. در آن رژیم، مردم به هیچ وجه به حساب 

نمی آمدند و رابطه مردم و حکومت قطع بود.
    آیت اهلل خامنه ای گفت: "علت بغض و کینه 
و دشمنی ِ تمام نشدنی آمریکا با ملت ایران و 
انقالب اسالمی، این است که کشوری با ویژگی 
ها و موقعّیت راهبردی ایران با پیروزی انقالب 
از دست آنها خارج شده است. هیچکس تصور 
نکند دشمن از خباثت و خصومت دست برمی 
دارد. وقتی در برابر دشمن دچار غفلت شوید 
و به او اعتماد کنید، فرصت می کند مقاصد 
خود را در کشور پیگیری کند. اما اگر نیرومند، 
آماده و دشمن شناس باشید استکبار، به ناچار 

از خصومت ورزی دست می کشد.".
    رهبر انقالب با انتقاد از کسانی که توفیقات 
ملّت از جمله پیشرفت های علمی را نادیده می 
گیرند گفت: "چرا نابخردانه، دستاوردهایی را 
که پایگاههای علمی جهانی نیز به آنها اذعان 
دارند، انکار می کنید و با سخنان غلط و 
غیرمنصفانه در راه پُرافتخاری که مردم ما طی 
کرده اند و حتی دشمنان را مجبور به تحسین 
ساخته است، ایجاد تردید می کنید؟. ایجاد 
تفرقه و دودستگی در میان مردم، به هر عنوان و 
با هر توجیه، ضد منافع ملّی و ضد آرمانهاست.".
    آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ضرورت نگاه 
به درون گفت: "دولتی ها هم بدانند که تنها 
چیزی که می تواند آنها را به انجام وظایفشان 
قادر کند، تکیه بر مردم و نیروهای داخلی 

است.".
    رهبر انقالب با اشاره به تحریم ها که آنهارا 

آيت اهلل خامنه ای در سالروز آغاز انقالب: کینه و دشمنیِ  آمريكا با ملت ايران و انقالب 
اسالمی تمام نشدنی استـ  قطع وابستگی به درآمدهای نفتی
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ظالمانه خواند گفت: تحریم ها برای کشور 
مشکل ایجاد کرده اما اگر دشمن شرِط برداشته 
شدن آنها را، فالن مسئله اساسی و آرمانی 
از جمله دست برداشتن از اسالم و استقالل 
و پیشرفِت علمی قرار دهد قطعا ِغیَرت هیچ 
مسئولی، قبول نمی کند. دشمن فعاًل و به 
صراحت، با آرمانها کاری ندارد اما اگر عقب 
نشینی بشود بعدا سراغ آرمانها هم می آید. 
بنابراین، باید با هوشیاری، هدف »پیشنهادها، 
حرفها و اقداماِت دشمن« را درک کرد. مصون 
کردن ایران در مقابل تحریم ها، تنها راه محدود 
کردن قدرت مانور دشمن است و معنای واقعی 
اقتصاد مقاومتی هم همین است و تحّقق این 

مهم، وظیفه اصلی مسئوالن کشور است.".

ن با  یرا     رهبر جمهوری اسالمی ا
تأکید مجدد بر ضرورت قطع وابستگی به 
درآمدهای نفتی گفت که مسئوالن دولت 
نباید به دست بیگانه چشم بدوزند و بدانند 
حتی یک قدم عقب نشینی، پیشروِی دشمن 
را به دنبال می آورد. بنابراین، باید با برنامه 
ریزی اساسی و با تکیه بر ملّت و نیروهای 
داخلی بگونه ای عمل کرد که اگر دشمن 
تحریم ها را هم برندارد، ضربه ای به پیشرفت 
و رونق و رفاه مردم وارد نشود. باید حربِه 
تحریم از دست دشمن گرفته شود زیراکه 
اگر چشم به دست دشمن باشد تحریم ها 
همچنان باقی خواهد ماند. آمریکایی ها، با 
کمال وقاحت می گویند که اگر در قضیه 

هسته ای، ایران کوتاه هم بیاید تحریم 
ها، یکجا و همه برداشته نمی شود. با این 
واقعّیات، آیا می شود به چنین دشمنی 
اعتماد کرد؟. من با مذاکره مخالف نیستم، 
اما معتقدم که باید دل را به نقطه های امید 
بخش ِ حقیقی سپرد نه به نقطه های خیالی.".

    وی همچنین گفت: "همه باید به دولت 
کمک کنند اما دولتی ها هم مراقب باشند 
حاشیه سازی نکنند و ضمن خودداری از بیان 
حرف های غیرالزم، دو دستگی به وجود نیاورند 
و تالش کنند وحدت و ایمان و ِهّمت ملّت را 

مورد استفاده صحیح قرار دهند. من
    آیندِه ایراِن عزیز را کاماًل درخشان می 

بینم.". 

نبرد گالیپولی Gallipolis )داردانل 
ـ چاناکاله سواشلری( نهم ژانویه 1916 
ن  یا نی پا ی عثما ها و زی نیر و با پیر
یافت. این نبردرا نیروهای فرانسوی و 
انگلیسی ازجمله واحدهایی از استرالیا 
و نیوزیلند در 19 آوریل 1915 و در 
 دومین سال جنگ جهانی اول آغاز کرده

 بودند. 
هدف فرانسه و انگلستان از فرستادن 
نیرو به نزدیکی استانبول پایتخت عثمانی 
گرفتن این شهر و تسلط بر تنگه بسفور بود 
تا کشتی های روسیه بتوانند آزادانه رفت و 

آمد کنند. روسیه متحد فرانسه و انگلستان 
و عثمانی متحد آلمان بود. نبرد گالیپولی به 
اروپاییان که قصد نابودی عثمانی و تجزیه 

خاک اصلی آن )آناتولی( و دادن تراکیه 
)تراسـ  ترکیه اروپا( را به یونان داشتند 
فهماند که در صورت شکست عثمانی 
تنها خواهند توانست اقمار آن را متصرف 
شوند نه آناتولی را. ایستادگی ترکها در 
نبرد گالیپولی بسیار شدید و قهرمانانه بود. 
از نبرد گالیپولی بود که مصطفی کمالـ  
از فرماندهان نیروهای عثمانی به صورت 
یک قهرمان ملی سربرآورد که بعدا و پس 
از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول، 
یونانیان را عقب راند و جمهوری ترکیه را 

بوجود آورد.

ششم ژانویه 1941 فرانکلین دالنو روزولت 
Franklin Delano Roosevelt رئیس 

جمهور وقت آمریکا در نشست کنگره )قوه 
مقننه( این کشور دو نوع آزادی بر آزادی های 
مندرج در قانون اساسی این کشور اضافه و آرزو 
کرد که جهانی شوند. وی سپس این دو نوع 
آزادی و دو نوع آزادی اساسی دیگر را به صورت 
منشوری درآورد تا پس از او نصب العین سران 
آمریکا باشند و آنهارا در جهان ترویج دهند. 
مورخان تاریخ عمومی نوشته اند که ترویج 
آزادی های مندرج در این منشور به صورت 

رسالت سران آمریکا باید درآید.
    دو نوع آزادی که روزولت اعالم داشت 

 Want( عبارتند از: آزادی خواست
- خواستن، آرزوداشتن و ...( و 
.)Fear(آزادی از قید بیم و ترس

     به زعم  اف. دی. روزولت 
)هلندی تبار(  انسان حق دارد 
که آرزو کند و بخواهد و نباید از 
رسیدن به خواستش که منطقی 
و مشروع باشد جلوگیری کرد و 
این خواست به تجربه او، عمدتا 
قتصادی و یا حرفه اي است.  ا

رد که در محیطی  نسان حق دا همچنین ا
عاری از ترس و بیم زندگی کند و هر دولت 
تباع  ا برای ا مکلف است چنین محیطی ر

خود به وجود آورد و یکی 
از آنها نگران دوران پیری 
بودن است. وی با همین 
اندیشه، سیستم »سوشل 
ا  مریکا ر سیکیوریتی« آ
به وجود آورد که نوعی 
و  می  نشستگی عمو ز با
درمان رایگان افراد باالی 
سن معّین )اینک 65 سال( 
است. دو نوع آزادی دیگر 
که قبال مطرح و در قانون اساسي آمریکا مندرج 
بوده اند یکی آزادی بیان و ابراز عقیده است و 

دیگری آزادی مذهب. 

مصطفي کمال )آتاتُرک( و تني چند از نظامیان عثماني در 
جبهه گالیپولي در سال 1916

پايان نبرد گالیپولی و پیروزی عثماني

 منشور آزادی های چهارگانه روزولت: »آزادي خواست و آرزو« و »آزادي از قید بیم و ترس« و ...

Franklin Delano Roosevelt
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سالها است که مورخان، هر سال در 
روزهای آخر دسامبر و عمدتا در سی ام 
و 31 این ماه به بحث تلویزیونی پیرامون 
علل فروپاشی شوروی به عنوان بزرگترین 
رویداد تاریخ بشر پرداخته و بی توجهی 
به وصیتنامه لنین را علت شماره یک این 
شکست و فروپاشي معرفی کرده اند و نیز 
ضعف وطندوستی و بی اطالعی مقامات 
وقت کرملین از رویدادهای تاریخ و 

نداشتن توان دورنگری و قضاوت.
ینکه  ی ا مبر؟ برا خر دسا وا ا ا چر
وصیتنامه   لنین  به  قلم زنش »کروپسکایا«   
و زیر  امضای خودش تاریخ 29 دسامبر 
1922 را دارد و فروپاشی شوروی نیز اواخر 

دسامبر 1991 صورت گرفت .
     لنین بنیادگذار شوروی در وصیتنامه 

اش که آن را به کروپسکایا دیکته کرده 
بود خواسته بود که همه امور به استالین 
داده نشود، تصمیمات و انتصابات یک و 
چند نفره )افراد انگشت شمار( نباشد و 
در یک مجمع دست کم صدنفره گرفته 
شوند، در اتخاذ هر تصمیمی شعارهای 
انقالب و اصول اساسی )قانون اساسی( 
دقیقا رعایت شود، نقش سیاسی ارتش 
سلب نشود و از همه مهمتر توجه ویژه به 
مطبوعات و افزودن دائمی شمار روزنامه 
نگاران باشد. از اهمیت مطبوعات )امروزه 
رسانه ها، زیراکه در آن زمان تلویزیون 
نبود و رادیو در مرحله آزمایش( براي دفاع 
از نظام و کشور نباید غافل بود که زیربناي 
هر کشور و نظام هستند. مطبوعات 
آموزگار جامعه هستند، مردم را در راه 

درستـ  راهی که انقالب می خواهد 
قرار دهند و با نشان دادن ضعف جوامع 
دیگر، آنان را به آنچه که کسب کرده و 
دارا هستند دلخوش و امیدوار سازند و ....

    موّرخان امسال نیز بمانند دسامبرهای 
پیش از آن گفتند که ژورنالیسم روسیه با 
همه تالشهای والدیمیر پوتین که راهی 
تازه و دکترین نظامی کامال جدید در 
پیش گرفته و نیاز به یک ژورنالیسم توانا 
برای توجیه آن و قرارداشتن در آن راستا 
دارد هنوز می لنگد. سرمایه ژورنالیسم، 
روزنامه نگار ماهر و حرفه اي است و چنین 
افرادي در جهان امروز کمیاب هستند و 
این کمیابي در روسیه و چندین کشور 
دیگر، بیش از سایر کشورها به چشم 

مي خورد. 

 ژورنالیسم روسیه  همچنان می لنگد و توان توجیه راه تازه و دکترین نوین پوتین 
و در آن راستا بودن را ندارد
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این  ماه در دنیای رسانه ها:
 کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها

متن توصیه های 27 دسامبر سال 
2004 فدراسیون اتحادیه های مطبوعاتی 
کشورهای صنعتی که به تایید استادان 
آموزش روزنامه نگاری هم رسیده بود از 

این قرار است:
     1ـ  بیش از پیش خود را با شرایط 
مخاطبان قرن 21 تطبیق دهید و وقت 
کم، سلیقه و خواست این مخاطبان را که 
در نظر سنجي هاي »فوکس گروپ« و 
مصاحبه هاي خانه به خانه و میز گردها به 
دست آمده است به اجرا بگذارید؛ ازجمله 
به کوتاه نویسي مطالب، ساده نگاري، 
کاهش مطالب کم خواننده و قرن نوزدهمي، 
افزایش ستون هاي ثابت تحلیل توسط 
کارشناسان معروف، توجه به »نظر« به 
همان اندازه »خبر«، افزودن بر مطالب 
معروف به »آموزش عمومی« و مورد توجهو 
خواست مخاطبان، تماس الینقطع با 

مخاطبان و کسب نظر آنان نسبت به محتوا 
توسط »دبیر عمومی = پابلیک ادیتور« هر 
روزنامه، توجه بیش از پیش به عکس و 

کاریکاتور و ....
    2ـ  از میزان نقل خبر از خبرگزاري 
ها بکاهید، بر میزان تولید اطاق خبر خود 
بیافزایید تا مشابهت روزنامه ها و شبکه 
های تلویزیونی با یکدیگر به حد اقل برسد 
و بر موارد اعزام خبرنگار خود به محل وقوع 
رویدادهاي مهم )حتی نقاط دور دست و 
کشورهاي دیگر( اضافه کنید، نظر مردم 
را درباره تصمیمات دولتی )قوای سه گانه( 
و حوادت و تحوالت روز بپرسید و منعکس 
کنید، میز اینوستیگیتیو اطاق خبر خودرا 
رونق بخشید، هر روز شمار بیشتری خبر 

اختصاصی داشته باشید و ....
    3ـ  براي رقابت با آنالین ها و وبالگها، در 
جذب روزنامه نگار و مقاله نویس حرفه ای 

)ماهر، بی طرف، شناخته شده در جامعه 
و نداشتن مشغله و راه دیگر برای کسب 
درآمد( تالش کنید و بر میزان دستمزد و 

حق التحریرها بیافزایید.
     4ـ  برای وصول به هدف های بند 3 این 
توصیه نامه، شرایط ارتقاء از خبرگیري به 
خبرنگاري و از خبرنگاري به دبیري را سخت 
تر و میزان توقف در هر رده را افزایش داده 
و اطاق خبر را اصطالحا تجربه گراتر کنید.

    گزارش هاي مربوط به ادامه زیاندهي 
روزنامه ها و کاهش مخاطبان آنها و 
همچنین شبکه هاي تلویزیوني در دسامبر 
2008، نشان داد که درصد کمی از توصیه 
های عمومی دسامبر سال 2004 به اجرا 
گذارده شده است و رسانه هاي چاپي و 
صوت و تصویري هنوز نتوانسته اند که 
خودرا با خواست هاي مخاطبان قرن 21 

مطابقت دهند. 

متن توصیه های دسامبر سال 2004 اتحادیه های مطبوعاتی

روزنامک- شماره33 ) دی1395(



در آخرین هفته دسامبر 2004 برخي از 
روزنامه هاي آمریکا به انتخاب کاریکاتور »بهتر« 
دست زده و از میان کاریکاتورهاي خبري آن سال 
به تفاوت ده تا 15 کاریکاتور را به عنوان جالبترین 
ها انتخاب کرده بودند. به نوشته »پابلیک ادیتور« 
این روزنامه ها، مالک اصلي این گزینش این 
بود که کدام کاریکاتورـ  به خودي خودـ  مطلب 
بیشتري را بیان داشته و به عبارت دیگر، بیننده 
با مشاهده آن آسانتر و سریعتر به اصل مطلب و 
منظور ترسیم کننده پي برده و موضوع کاریکاتور 

سخن روز مردم بوده است.
     باید دانست که طبق نظر سنجي ها، 
کاریکاتورهاي خبري روزنامه ها صد درصد 
عالقه مند )مخاطب( دارد یعني که همه خریداران 

روزنامه طالب آن هستند.
    یکي از کاریکاتورهاي برگزیده سال 2004 
توسط »مایک لوکوویچ « کاریکاتوریست 
آمریکایي ترسیم شده بود. این کاریکاتور؛ دیک 
چني معاون بوش را در شکم او نشان مي دهد و 
بوش در مورد مشکالت عراق مي گوید: حقیقت 
این است که هرچه درونم بگوید! انجام مي دهم 
)از درون خود الهام مي گیرم( یعني که هر چه را 

»چني« بخواهد و دیکته کند مي نویسم!.
    کاریکاتوریست ظاهرا بر پایه باور نیمي از 
مردم آمریکا که »چني« در پشت پرده به بوش 

»خط« مي دهد، این کاریکاتور را ترسیم کرده 
بود. این کاریکاتور که در زیر آمده است از شماره 26 
دسامبر روزنامه ویرجینیان پایلوت )چاپ نورفوک 

ویرجینیا( کاپي شده است. یک کاریکاتور خبري 
معموال همزمان در چندین روزنامه انتشار مي یابد 

و سندیکاي مربوط توزیع کننده آنهاست:

بیست و هفتم دسامبر 2004 بانو »سوزان 
سانتگ Susan Sontag« روشنفکر، داستان 
نگار، مقاله نویس، نویسنده نمایشنامه، منتقد و 
همچنین سازنده فیلم در 71 سالگي در شهر 
نیویورک از بیماري سرطان خون درگذشت. از 
سوزان )سوزن( به عنوان یک روشنفکر رادیکال 

نام برده اند.
    سوزن)سوزان( در نقد نویسي یک 
تحول رادیکال به وجود آورده است. بهترین 
داستانهایش »عاشق آتشفشان«، »در آمریکا« 
و »مربوط به درد دیگران« عنوان دارند. »من، 
و غیره« خواندني ترین مجموعه داستانهاي 

کوتاه اوست.
    از میان مقاالت خوب و پر سر و صداي او، مقاله 

هاي »درباره عکس«، »اراده رادیکال« ، »استعاره 
اي از ایدز« و ... را مي توان نام برد. آخرین مقاله 
او که واکنش وي را به ماجراي شکنجه زندانیان 

در زندان »ابوغریب« عراق منعکس ساخت و 
عنوانش »درباره جنگ و مصیبت« بود در ماه مه 

2004 انتشار یافت.

کاریكاتورهاي خبري »بهتر« سال   2004

درگذشت نویسنده و روشنفكر رادیكال

سوزان سوزان در ميانسالي
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امروزـ  سی ام دسامبرـ  زادروز تئودور فونتان 
Theodor Fontane داستان نویس آلماني 

است که در 1819 به دنیا آمد و بسال 1898 
درگذشت.

     داستانهاي او همه از ماجراهاي واقعي 
گرفته شده اند و عموما زمینه زن و شوهري 
دارند. وي نهایت کوشش را بکار برده تا با طرح 
و انعکاس مسائل خانوادگي، چشم و گوش 
مردم را به مسائل ازدواج بازکند تا در این 
بزرگترین و مهمترین انتخاب خود در طول 
حیات )همسرگزیني( مرتکب اشتباه نشوند. 
ولي ایرادي که به داستانهاي او وارد آمده این 
است که این ماجراها در خانواده هاي طبقه باال 
و در پروس قرن نوزدهم )شمال آلمان( اتفاق 
افتاده اند و نمي شود انها را به همگان تعمیم 
داد و دلیل آن این است که »فونتان« هرگز 
از منطقه برلین و براندنبورگ قدم به خارج 

نگذارد.
     داستانهاي فونتان شرح جدایي ها، بي وفایي 
ها، ازدواجهاي مصلحتي و بعضا سیاسي، رفتار 
زن و شوهر ها، و نقش شخصیت و اخالقیات و 

پرورش اولیه در حفظ بناي خانواده است.
     داستان »افي بریست« فونتان به صورت 

فیلم سینمایي در آمده است.

داستان نگاري با زمینه زن و شوهري

تمبر پستی )آلمان( يادبود فونتان 
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 Emmanuel Levinas امانوئل لويناس
فيلسوف اگزيستيانسياليست فرانسوي 
كه در سي ام دسامبر سال 1905 ميالدي 
به دنيا آمد و در سوربن فلسفه به كار تدريس 
پرداخت تالش بسيار كرد كه نظرات 
اگزيستيانسياليستهاي فرانسه و آلمان را 
به هم نزديك كند. او از سال 1930 تا 1993 
كتابهاي فلسفي متعدد مخصوصا در رابطه 

با اگزيستيانسياليسم كه فلسفه اي نسبتا 
نوين است منتشر ساخت كه از ميان آنها 
»وجود و موجودات«، »آن سوي وجود«. 
»پديده شناسي«، »واقعيت وجود« و »غير 
از بودن« معروفتر هستند. در همه اين آثار، 
وي از آزادي عمل يك موجود سخن به 
ميان آورده و تفاوت ميان مطالعه اشياء و 

خود اشياء را بيان كرده است.

     

به مناسبت پايان سال 2002 ميالدي، 
چند تاريخدان و فلسفه دان به بررسي نتايج 
انتخابات اين سال كه در چند كشور برگزار 
شده بود پرداخته و با نظرات فالسفه بزرگ 
تطبيق داده و مقايسه كرده بودند. در اين 
ميان پاره اي از پيروان »هگل« به تفسير 
عقايد وي پرداخته و دمكراسي را پروسه اي 

چند مرحله اي خوانده بودند كه 
اگر دفعتاً در كشوري پياده شود؛ 
بيشتر از سود، به جامعه مربوط 
زيان خواهد زد و اگر اين كشور 
چند مليتي و يا داراي دشمن 
خارجي باشد احياناً به تجزيه 

آن منجر خواهد شد.
     هگل فيلسوف آلماني نيمه 
اول قرن 19، از پايه گذاران 
»فلسفه تاريخ« نخستين رساله 
اش را درباره »حق طبيعي« 
و »قانون مؤثر« نوشت كه كار 
بزرگي بود. برعلم منطق تعريف 
ه نوشت و سپس كتاب  ز تا
»فلسفه حق« را تاليف كرد. اين 
نكته كه يك فرد چگونه رئيس 
كشور شود براي »ِهگل« اهميت 

ندارد؛ حتي اگر رئيس كشور »قيصر« باشد 
كه مقامي موروثي و غير دموكراتيك است، 
ولي با اين شرط؛ كه اين فرد ]رئيس كشور[ 
حامي و نگهبان حقوق مردم باشد و بكوشد 
كه قواي سه گانه حكومتي منفك از هم 
عمل كنند و با اصول و روش هاي دمكراسي 
هم مخالفت قلبي نداشته باشد و از تحقق 

آن ممانعت به عمل نياورد و حقوق اتباع را 
تامين كند و نيز منافع و دارايي كشور كه 

حق عموم است.
    اين گروه وقوع »كودتا« را در كشوري 
ند كه سياسيون و  نسته ا محتمل دا
دولتمردان آن از حل مسائل جامعه از 
راههاي قانوني عاجز شده و به بن بست 
رسيده باشند و يا اين كه ارتش 
و آن دسته از فرماندهان آن كه 
محبوبيت دارند زير انتقاد غير 
منصفانه قرار گرفته باشند و يا 
اينكه يك قدرت خارجي برتر 
چنين تغييري را حمايت كند و 
يا اينكه براي دفاع قاطع از كشور 
و حفظ تماميت و حاكميت آن 
تغيير سريع مديريت الزم باشد 
و در هر صورت، كودتا در كوتاه 
مدت به ديكتاتوري منتهي 
خواهد شد و اگر بتواند رفاه مردم 
را تامين كند عمري طوالني 
خواهد داشت . اين دانشوران 
كودتاي تحت حمايت و نفوذ 
خارجي را بدترين نوع آن خوانده 

اند و.... 

زادروز فيلسوف اگزيستيانسياليست

 انتخابات سال 2002 در چند کشور و نظر هگل درباره دمكراسيـ  نظر فالسفه درباره 
کودتا و وقتي که يک دولت به بن بست برسد
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نظرات مهم فیلسوف اجتماعي آمریكا در باره روزنامه نگاري

نقش مدیر خوب در پیشرفت جامعه - تعاریفي که ژان ساي به دست داده است: 
تولید باال، بیكاری پایین

ر »سیدني هوک« فیلسوف  فسو و پر
آمریکایي 20 دسامبر سال 1902 به دنیا آمد 
و 87 سال عمر کرد. نظرات او که خود از فالسفه 
تجربي است بیشتر در زمینه امور اجتماعي 
است. وي از جمله درباره روزنامه نگاري گفته 
است: رسانه همگاني نه تنها باید اطالع رساني 
جامع و بي غرضانه کند و سطح دانایي مردم 
را به موازات تحوالت روز باال ببرد بلکه زبان 
حال مردم، و وسیله انتقال عقاید و نظریات، 
و شناساندن اصحاب اندیشه به جامعه ملي و 

جهاني باشد.
     وي تاکید بر استقالل کامل رسانه هاي 
حرفه اي و بي طرف بودن روزنامه نگاران دارد 
و کشورهاي صنعتي را از خرید رسانه ها توسط 
شرکتهاي غیر تخصصي و کمپاني هاي بزرگ 

برحذر داشته و گفته است که در این صورت، 
دیگر مستقل و بي طرف نخواهند بود و رسالت 
خود را از دست خواهند داد. به نظر پروفسور 
هوک، روزنامه نگار نباید مشغله و منافع دیگر 

داشته )مثالکارمند دولت( باشد.
     وي معتقد به دنبال کردن رویداد هاي مهم 
روز و تعقیب اظهارات اساسي مقامات ارشد 
جامعه در روزهاي بعد تا رسیدن به نتیجه و 
بحث عمومي درباره هریک بود )کاري که در 
دهه هاي اخیر در رسانه هاي ایران به فراموشي 

سپرده شده است(.
    پروفسور هوک رویدادهاي بین مردمي 
و اجتماعي )حوادث شهري( را آژیرهاي 
)شیپور( ضعف جامعه دانسته که به صدا در 
مي آیند و اگر درست و ماهرانه توصیف و 

گزارش شوند براي مردم عبرت آموز و براي 
دولت زنگ خطر خواهند بود تا مسئله را 
دریابد و دست به اصالح کار و پیشگیري بزند. 
بنابراین، انتشار این رویدادها که براي همگان 
جالب و جاذبند به زعم دکتر هوک، مقدم بر 
سایر گزارشهاي مطبوعاتي باید شمرده شوند 
و سردبیران کل )به نوشته دکتر هوک ، رئیس 
شوراي سردبیران( و سردبیران اجرائي )رئیس 
تحریریه و اطاق خبر( در انتشار این نوع خبرها 
اولویت دهند و بهترین خبرنگاران را مامور 
تهیه این قبیل رویدادها کنند، خبرنگاراني 
که مقدمات جامعه شناسي و حقوق بدانند، 
حساسیت کار را بشناسند و توجه داشته 
باشند که چه مي نویسند و چه کار مهمي را 

انجام مي دهند. 

ي ن بي. سا ا ز ژ و در ا یه ز نو ا  پنجم ژ
 Jean Baptiste Say اقتصاد دان فرانسوي 

است که بسال 1769 به دنیا آمد. تعریف 
عوامل تولید از او است؛ از این قرار:

ـ زمین )الند(: همه منابع طبیعي     ـ 
ـ کارگر )لیبر(: همه نیروي انساني     ـ 

ـ سرمایه )کپیتال(: همه ابزار هاي تولید      ـ 
مثال ماشین آالت

     »ساي« یک رابطه اقتصادي هم به دست 
داده که به قانون »ساي« معروف است که 
مي گوید: تولید )زمینه در بازار( سازنده و به 
وجود آورنده )خالق( مصرف کننده است. به 
عبارت دیگر؛ وجود محصول )زمینه( در بازار 
است که براي آن، مصرف کننده مي سازد 
)تقاضا به وجود مي آورد( و به همین سبب 
)چون تقاضا زیاد مي شود(، سطح تولید باال، 

و بیکاري پایین مي رود. 
»ساي« براي اقتصاد سیاسي هم تعریف 
نوشته است و به همین سبب است که او را از 

بانیان این مبحث خوانند.
     وي در تألیف خود »درباره نقش کارگزار 
ر مهم  « به تشریح نقش بسیا رفرما و کا
کارگزاران )مدیران( در پیشرفت و سعادت 
جامعه پرداخته و با نگاهي به تاریخ و آوردن 
مثال از آن، نوشته است که بدون کارگزار 

یط، پیشرفت  شایسته و مدیر واجد شرا
جتماعي و سیاسي( میّسر  قتصادي، ا ا (
نخواهد بود و مهمترین و حّساسترین وظیفه 
رؤساي دولت ها و صاحبان سرمایه این است 
که بروند و بگردند و مدیر الیق بیابند و انجام 
کارها را به آنان بسپارند که تنها از این طریق 
است که حصول ثروت، پیشرفت، آسایش 
و آرامش تضمین مي شود. سای تألیفات 

متعدد دارد. Say روی جلد يك تأليف

Jean Baptiste Say
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دانستنی ها

براي نخستین بار، خرید گندم از 
آمریکا پنجم دسامبر 1960 )14 آذر 
1339( آغاز شد. قرارداد مربوط، اوایل 
نوامبر بر پایه خرید دویست و پنجاه هزار 
تُن گندم امضاء و اجراي آن موکول به 
دریافت وام خارجی شده بود که چند 
روز پس از آن، صندوق بین المللي پول 
با دادن وامي به مبلغ 35 میلیون دالر به 
ایران موافقت کرد. ایران در همان ایام 
)دوره اول نخست وزیري جعفر شریف 

امامي( براي نخستین بار داراي بانک 
مرکزي )ناشر اسکناس( شده و تنظیم و 
نظارت سیاست پولي کشور به آن محول 

گردیده بود.
    درآمد ایران از نفت در آن زمان به 
دلیل ارزان بودن بهاي بین المللي نفت 
خام، کمي مصرف جهاني آن، و اندک 
بودن میزان صدور به آمریکا که خود 
داراي نفت کافي بود و نیز پرداخت 
غرامت به انگلستان و همچنین نرخ 

هفت تومان در برابر یک دالر؛ مبلغ قابل 
مالحظه اي نبود، و به همین سبب هم 
کمتر فردي پیدا مي شد که زیر بار مقام 
باالي دولتي برود و مقامات تراز اول 
و نمایندگان پارلمان ایران همچنان 
از خانواده هاي اعیان بودند که درآمد 
ملکي )زراعي( داشتند و نیازي چندان به 
دریافت دستمزد از دولت نداشتند. نفت 
ایران در آن زمان در دست کنسرسیومي 

مرکب از کمپاني هاي نفتي غرب بود.

دستور انگشت نگاري، عکسبرداري 
و احیانا سئواالت متعدد در دروازه هاي 
ورودي آمریکا )115 فرودگاه، بنادر و 
مرزهاي زمیني( که از دوشنبه 5 ژانویه 
2004 ، جز در مورد اتباع 27 کشور ) 22 
کشور اروپایي، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، 
ژاپن و سنگاپور( به اجرا درآمد و از همان 
روز با واکنش هایي رو به رو گردید از جمله 
دولت چپگراي برزیل درقبال اتباع آمریکا 
مقابله به مثل کرد، پروازهاي مکزیک به 
آمریکا دچار تاخیرهاي چند ساعته شد و 
در فرودگاههاي میان راه )رابط( صفوف 
طوالني مقابل گیت هاي پروازهاي آمریکا 

تشکیل گردید زیرا که مشخصات مسافران 
به مقصد آمریکا باید الکترونیکال اخذ و به 
وزارت امنیت وطن در آمریکا ارسال و پیش 
از رسیدن مسافر به آمریکا به آن واصل شود. 
در فرودگاههاي رابط، گیت هاي مشخصي 

اختصاص به پروازهاي آمریکا یافته است.
    جمعیت هاي مدافع حقوق مدني این 
عمل را گرچه حق دولت آمریکا ولي تا حدي 
مغایر شئون انساني بیان کرده بودند. برخي 
دولت ها ناخرسندي خود را از جمع آوري 
ناخواسته اطالعات و عکس و آثار انگشت 
اتباع شان توسط دولتي دیگر نشان داده 
بودند. بعضي منتقدین داخلي آمریکا این 

کار دولت را بهانه براي افزایش و نیز توجیه 
بودجه سنگین وزارت امنیت ملي بیان 

کرده بودند.
    در پي دستگیر شدن یک جوان 
نیجریه اي به نام عمر فاروق عبدالمطلب 
در کریسمس 2009 که گفته شده بود قصد 
انفجار یک هواپیماي مسافربر آمریکایي 
در مسیر آمستردام - دیترویت را داشت 
سختگیري و دقت در بازرسي بدني اتباع 
چندین کشور ازجمله ایران که قصد سفر به 
آمریکارا دارند در فرودگاه هاي رابط )میان 
راه( بیشتر شده است. فهرست این کشورها 

از سوي دولت آمریکا انتشار یافته است. 

وضعیت ضعیف مالي ایران و دریافت وام 35 میلیون دالري براي خرید گندم!

دستور انگشت نگاري و عكس برداري از اتباع برخي کشورها هنگام ورود به آمریكا 
از ژانویه 2004

Galileo Galilei

روزي که گالیله درگذشت
گالیله Galileo Galilei فیزیکدان، فضا شناس، فیلسوف و دانشمند بزرگ قرون جدید 
و سازنده تلسکوپ هشتم ژانویه سال 1642 میالدي درگذشت. وي در 15 فوریه سال 1564 
در پیساي ایتالیا به دنیا آمده بود.    گالیله که در دو دانشگاه در ایتالیا تدریس کرد پس از ساختن 
تلسکوب و اطالق این واژه بر آن، قمرهاي سیاره مشتري را با آن کشف کرد. ابتکار روش تجربي 
براي تحقیقات علمي نیز از اوست. درگیري گالیله با مقامات وقت کلیساي کاتولیک فصلي از تاریخ 
آن زمان اروپا را تشکیل مي دهد. گالیله اعالم کرده بود که زمین و ستارگان در مداري مشخص 

به دور خورشید مي چرخند. 
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کشف اشعه ایكس توسط رونتگن آلماني
پنجم ژانویه سال 1895 ویلهلم رونتگن Wilhelm Roentgen فیزیکدان آلماني اشعه 
ایکسX - rays را که به نام او به اشعه رونتگن معروف شده اند کشف کرد. این اشعه بر خالف 
اشعه معمولي، قادر به عبور از اشیاء هستند و به همین دلیل از آنها براي عکسبرداري از داخل 

بدن استفاده مي شود.
    رونتگن با این کشف مهم، جایزه نوبل فیزیک سال 1901 را نصیب خود کرد. 

Wilhelm Roentgen

در سال 1324 میالدي، نهم ژانویه - مارکو 
پولو ایتالیایي که سفر حقیقت یابي مهمي 
به چین کرده بود در زادگاه خودـ  ونیزـ  
درگذشت. برخي از موّرخان روز درگذشت 
اورا هشتم ژانویه نوشته اند. تفاوت در این 
بوده است که در آن زمان در منطقه »ونیز« با 
غروب آفتاب، آن روز پایان یافته تلقي مي شد 
که امروزه در نیمه شب، و درگذشت مارکو در 

شب صورت گرفته بود.
     سفرنامه مارکو پولو عامل عمده 
پیشرفتهاي غرب بوده است که ادامه دارد. 
در این سفرنامه که به زبانهاي فرانسوي و 
ایتالیایي انتشار یافت وي به اقتباس از چیني 
ها به ملل اروپایي یاد داد که چگونه باروت 
بسازند و داراي اسلحه آتشین شوند، کاغذ 
بسازند و کتاب منتشر کنند و دانش و فرهنگ 
خود را باال ببرند و قطب نما بسازند تا بتوانند 
در دریاهاي دور و عمیق کشتیراني کنند و .... 
همین راهنمایي ها سبب شد که اروپائیان بر 
سرزمین هاي دوردست مسلط و تمامي قاره 

آمریکا را مالک شوند و ... .
    »مارکو« در سال 1254 در »ونیز« ایتالیا 
در یک خانواده بازرگان به دنیا آمده بود. 
شش ساله بود که پدر و عمویش »مافیو« و 
»نیکیلو« عازم منطقه دریاي سیاه شدند تا 
تجارت کنند که وقوع جنگ در منطقه باعث 
شد مسیر خود را تغییر دهند و سر از چین 
درآورند. آنان هنگامي به ونیز بازگشتند که 
مارکو 15 ساله بود و بر دو زبان دیگر مسلط 
شده بود. دو سال بعد این دو برادر تاجر، 
»مارکو« را که مادرش فوت شده بود در سفر 
تازه با خود بردند و این بار مقصد آنان چین و 

دربار خان بزرگ مغول بود.
    اعضاي این هیات پس از رسیدن به تبریز 
تصمیم به ادامه سفر از طریق دریا گرفتند و 
عازم هرمز از مسیر کرمان شدند، اما در هرمز 
با مشاهده وضعیت نامطلوب کشتي هاي 
موجود از سفر دریایي منصرف و به کرمان 
بازگشتند و از مسیر هرات، بلخ و بدخشان، 
یارقند، ختن، لوپ نور و دشت گبي خود را 
به چین و دربار قوبیالي خان مغول رساندند.

    »مارکو« به دلیل تسلط بر چند زبان و 
استعداد و هوش فراوان مورد توجه خان بزرگ 
)خان خانان( قرار گرفت و سالها در دربار او بود 
و حتي از جانب وي به سفارت به مناطق دیگر 
آسیا اعزام شد و با دانش، فنون و هنر شرق 
آشنا گردید و داراي ثروتي قابل توجه هم شد 
و چون بیم داشت که خان سالخورده فوت 
شود و او نتواند این ثروت را با خود به ایتالیا 
منتقل کند، از خان اجازه بازگشت موقت 
گرفت و خان هم از فرصت استفاده کرد و از 
او خواست که خانزاده خانم »کوکاچین« را تا 
ایران بدرقه کند و او را به ارغون - ایلخان مغول 
ایران برساند که از وي همسر خواسته بود. 

»مارکو« با این خانزاده خانم مغول از راه دریا 
به ایران آمد. دو سال در راه بود و هنگام ورود 
به ایران شنید که ارغون درگذشته است که 
غازان پسر و جانشین ارغون به جاي پدرش با 
خانزاده خانم »کوکاچین« ازدواج کرد. خان 
بزرگ سکه ویژه اي به »مارکو« داده بود که به 
منزله »گذرنامه« او بود و با این گذرنامه موفق 

به رساندن خود و ثروتش به »ونیز«شد.
    وي هنگامي به ونیز رسید که میان این 
»کشور  -  شهر« با کشور    -  شهر »جنوا« 
جنگ بود و مارکو فرماندهي یک کشتي 
جنگي را بر عهده گرفت و در جنگ شرکت 
جست ولي اسیر شد و به زندان »جنوا« افتاد. 
 »Rustichello هم سلولي او »روستیچلو
یک نویسنده از مردم »پیسا« بود و مارکو از 
این فرصت استفاده کرد و در طول یک سال، 
خاطرات خود را از سفر 24 ساله اش به شرق، 
اقامت 17 ساله در چین و شرح ثروت شرقي ها 
و علوم و فنون آنان و چگونگي ساختن باروت 
که چیني ها در جشن ها براي آتشبازي از 
آن استفاده مي کردند، قطب نما، کاغذ و ... 
براي روستیچلو دیکته کرد و این سفرنامه 
که نخست به زبان فرانسه انتشار یافت غرب 
را متحول کرد و به مقام امروز رساند زیرا با 
استفاده از فنون چین و باروت، اسلحه آتشین 
ساخت و با کمک قطب نما راههاي دریایي 
دور را کشف کرد و با استفاده از کاغذ کتاب 
نوشت و جهان را به زیر سلطه خود کشید. 
مارکو پس از آزاد شدن از زندان به »ونیز« 
بازگشت، با دختر یک بازرگان ازدواج کرد، 
داراي 3 دختر شد و در 70 سالگي در زادگاه 

خود درگذشت. 

Marco Polo

 سالروز درگذشت »مارکو   پولو« که دوبار از ایران دیدن کرد
 و خدمات او به دنیاي غرب با انتشار یک سفرنامه
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انحطاط انسان که ظاهرا با پیشرفت های 
تکنولوژیک مسابقه سرعت گذاشته است در 
مسیر خود سبب پیدایش واژه ها و عناوین 
تازه شده است ازجمله ِسکس ترافیک، 
مانی الندری، پریزون کالچر، نارکوکالچر 
Narcoculture، پولپرستی و .... »سکس 

ترافیک« در پی انحالل بلوک شرق و فروپاشی 
شوروی رو به گسترش گذاشت و سوداگران 
فساد و تباهی و خوشگذرانان مجال ورود به 
آن منطقه و ایجاد باندهای مافیایی صدور 
زنـ  درست بمانند صدور برده سیاه در قرون 
شانزدهم و هفدهم از آفریقا زدند و شهرهای 
بزرگ قاره آمریکا، اروپای غربی و برخی 
از کشورهای ثروتمند عربی را پر از زنان 
خودفروش و عمدتا به صورت»سکس سلیو« 

کردند. 
فرهنگ زندان رفتن هم در ایاالت متحده 
آمریکا امری عادی است که نزدیک به سه 
میلیون زندانی دارد. نارکوکالچر )فرهنگ مواد 
مخدر( در برخی از کشورهای آمریکای التین و 
بویژه کلمبیا و مکزیک رایج و امری عادی است. 
این فرهنگ که از آغاز قرن 21 گسترش آن در 
افغانستان هم شتاب گرفته در مکزیک باعث 
قتل و جنایات بسیار بوده است. این فرهنگ 
دختر شایسته منطقه را هم در امان نگذارده و 
دامنگیر او هم شده است. قرار براین بوده است 
که دختران شایسته )قبال معروف به ملکه 
زیبایی( واجد شرایط اخالقی و انسانی باشند تا 
بتوانند گام به مسابقه بگذارند و در طول داشتن 
این عنوان از افتادن به دام رسوایی و بدنام شدن 

دوری جویند. 
هفته  ین  خر آ ر  د به همین جهت 
هی که ـ  2 هنگا 0 0 8 ی  د ل میال سا
Laura Zuniga Huizar لورا زونیگا 

له ـ دختر سال 2008  ر 23 سا مویزا
 آمریکای التین )هیسپانیک( در خودرو

 " SUV" قاچاقچیان مواد مخدر مشاهده شد 

رسانه ها آن را خبر اول خود کردند و دنباله این 
خبر را در سال 2009 هم رها نساختند.

    لورا یک آموزگار مکزیکی دبستان در ایالت 
سیناال بود که برای شرکت در مسابقه دختر 

آمریکای التین )میس هیسپانیک امریکا( 
ثبت نام کرد و برنده شد و طی مراسمی تاج بر 
سرنهاد و معروفیت یافت، به جلسات سخنرانی 
دعوت و معلم درستی و اخالقیات شد. درآمد 
چشمگیری هم از آگهی های تجاری )مدل 
شدن( به دست می آورد. به رسانه ها گفته بود 
که در نظر دارد بعدا به تهیه فیلم مستند دست 
زند که نوعی کار آموزش عمومی است. بنابراین، 
کسی باور نمی کرد لورا روزگاری معاشر 
قاچاقچیان مواد مخدر شود که به سوداگران 

مرگ معروفند.
    بیست و سوم دسامبر 2008 و در آستانه 
کریسمس، پلیس مکزیک ویژه مبارزه با مواد 
مخدر در یک ایست بازرسی دو خودرو » اس 
یو وی« را که باهم حرکت می کردند متوقف 
ساخت. لورا و هفت مرد سرنشینان این دو 
خودرو بودند. در این دو اتومبیل چند تفنگ و 
تپانچه و 16 سلفون ماهواره ای و 53 هزار دالر 
اسکناس و ... به دست آمد. بررسی سوابق این 
هفت مرد نشان داد که اعضای یک باند مواد 
مخدر هستند، قبال هم دستگیر شده بودند 
و کار آنان حمل مواد مخدر از کلمبیا از طریق 
مکزیک به ایاالت متحده بود. لورا به ماموران 
گفت که عازم کلمبیا بودند که دستگیر شدند. 
بیست و ششم دسامبر 2008، قاضی مربوط 
بدون اینکه نتیجه بازپرسی از لورا را فاش سازد 

وی را بازداشت کرد.
    متصدیان برگزاری مسابقه انتخاب 
دختر شایسته آمریکای التین منتظر حکم 
دادگاه نشدند و او را پس از اطالع از صدور قرار 
بازداشت، از آن کسوت برکنار و لقبش را پس 
گرفتند. این متصدیان گفته بودند که بودن 
لورا در خودرو قاچاقچیان برایشان کافی بود که 
وی را لغو عنوان کنند. ولی برخی به دفاع از او 
برخاسته و گفته بودند: تا زمانی که نارکوکالچر 
)فرهنگ قاچاق مواد مخدر( در آمریکای التین 
و به ویژه در کشور مکزیک ادامه داشته باشد 
همکاری نکردن با قاچاقچیان مساوی است 
با مرگ. خیلی ها پاسخ منفی دادند و کشته 
شدند. باید دید که آیا لورا به اراده خود معاشر 
آنان شده بود و یا از ترس جان. این قاچاقچیان 

تالش می کنند که در سایه معاریف حرکت 
کنند. باید حرفهای لورا را هم شنید و بعد به 
قضاوت نشست. باید فرهنگ قاچاق حذف 
شود، باید انحطاط انسان متوقف شود، باید 
نخست علت را از میان برد و بعد به سراغ معلول 

رفت.

 سرعت گرفتن انحطاط انسانـ  
دختر شایسته آمریكای التین در خودرو قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شد!

»لورا«: در لباس دختر شايسته،
 با دستبند و عکس زندان
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