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به جای سرمقاله

»تروریسم« که هر چند گاه چهره و مفهوم تازه می یابد؛ زمانی وسیله ایجاد وحشت
 برای رسیدن به هدف سیاسی بود، سپس از میان بردن سران و مقامات، آنگاه وسیله 
انتقام و واکنش افسردگی و نارضاییـ  زمانی تهدید شفاهی، بعد بکاربردن اسلحه، 

سپس هواپیماربایی و زد و خوردهای چریکی، و اینک انفجار انتحاری
و قتل های انفرادیـ  فرضیه نیوُتن: پایان مدنیّت در سال 2060

 مجله روزنامک با 40 درصد تخفیف در تهران  مشترک پُستی 
می پذیرد، در صورت تمایل آدرس بدهید تا ارسال شود
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 در پی رویداد خونین پنجم سپتامبر 
1972 مونیخ در جریان بازی های 
المپیک، ابوالحسن کمالی مدیرعامل 
وقت خبرگزاری پارس نشست دبیران خبر 
را تشکیل داد تا با سابقه این نوع اَعمال در 
طول تاریخ آشنا شوند و بدانند که نهادن 
کدام نام و عنوان بر آن  ]آن َعمل[ درست 
تر است. در آن زمان و به مدت 18 سال از 
دبیران اخبار بین الملل و تفسیرنگاران آن 
خبرگزاری ملّی بودم و از شرکت کنندگان 

در آن نشست.
این نوع اِرعاب و قتل ِ با هدف سیاسی، 
سابقه دو هزار و چندصد ساله دارد ولی واژه 
تروریسم از سال 1793ـ  دوران حکومت 
انقالبیون فرانسه بر آن گذارده شده و 
وحشتی را که »روبسپیر« عضو کمیته 
انقالب فرانسه با اَعمال و رفتار خود در 
جامعه به وجود آورده بود، »دوران وحشت 
ـ تروریسم« می گفتند که با تعبیرهای 
بعدی آن تفاوت دارد و فرضیه های دو 
انقالبی قرون نوزدهم و بیستم روس را 

»آنارشیسمـ  آنارکیسم« خوانده اند که 
پیروان این فرضیه ها )آنارشیست ها( 
دست به ترور مقامات متعدد از پادشاه 
ایتالیا، ملکه اتریش، نخست وزیر فرانسه 
تا مکینلی رئیس جمهوری آمریکا و  نیز 

نخست وزیر اسپانیا زدند.
 با آغاز جنگ جهانی اول و پیروزی 
انقالب بلشویکی روسیه در جریان این 
جنگ، آنارشیسم )آنارکیسم( کمرنگ 
شد که پس از جنگ جهانی دوم به صورت 
جنگ گریالیی )چریکی(، هواپیماربایی، 

مقام ربایی و ... تا انفجار انتحاری درآمد 
که به عملیات فدائیان گروه حسن صباح 
)حّشاشین = اََسسین( نزدیک تر است و 
رویداد 11 سپتامبر آمریکا پُرتلفات ترین 
و بی سابقه ترین آنها بشمار آمده است. 
انتخاب عنوان »تروریسم« بر این عملیات 

از  رسانه های آمریکا است.
 »تروریسم« با همان مفاهیم و انگیزه 
های پیشین و عمدتا گروهی بودن، در 
دهه های اخیر انفرادی و دارای انگیزه های 
شخصی هم شده است. یک نمونه تازه 
آن در 22 مارس 2017 )دوم فروردین 
1396( در لندن روی داد و مرد 52 ساله ای 
که به علت ازدواج های متعدد مادرش 
چندبار تغییر نام داده بود، خود او چند بار 
ازدواج کرده و دارای فرزند بود و  چند بار هم 
به زندان افتاده و در زندان مسلمان شده و 
نام خالد مسعود بر خود گذارده بود در آن 
روزـ  با َسبق تصمیمـ  اتومبیلی را که کرایه 
کرده بود روی پُل وِست مینسِتر )نزدیک 
ساختمان پارلمان انگلیس( به رهگذران    Kropotkin  
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پیاده رو زد، 4 نفر را کشت و نزدیک به 50 نفر را 
مجروح کرد سپس خود را به ساختمان پارلمان 
رسانید و یک نگهبان آن را با ضربات چاقو از پای 
در آورد و به دست دیگر نگهبانان ساختمان 
کشته شد. مروری بر زندگی خالد مسعود که 
یک بار هم با یک بانوی پاکستانی مسلمان به 
نام »فرزانه مالک« ازدواج کرده بود ضعف های 
اجتماعی بشر امروز و بی حساب و کتاب شدن 
جوامع، شکست ها، ناامیدی ها و ناشادی هارا 
نشان می دهد. خالد مسعود که دو بار برای 
تدریس زبان انگلیسی به عربستان رفته بود 

متولد انگلیس ولی نیمه سیاهپوست بود. 
پس از این رویداد که انعکاس وسیع داشت 
و مقامات مربوط آن را اقدامی تروریستی 
خوانده بودند، در سوئد یک مرد اُزبک کامیونی 
را دزدید و آن را در پیاده رو به رهگذران کوبید 
و تلفات وارد ساخت که انگیزه فردی داشت. 
ولی، رویداد ایستگاه قطار در سن پترزبورگ 
روسیه که تلفات نسبتا سنگین ببار آورد و 
توسط یک قرقیز صورت گرفت از نوع دیگری 
بود و تروریستی. چند رویداِد همزمان دیگر 
در آمریکا، ازجمله تیراندازی در یک دبستان 
در کالیفزنیا انگیزه انفرادی داشتند ولی 
تروریستی خوانده شدند. همزمان در پاکستان 
بازهم به اجتماع شیعیان و یک اجتماع 

صوفیان حمله شد و تلفات وارد آمد.
اینک نگاهی کوتاه به تحوالت 120 ساله 
این مسئله و اشاره به چند رویداد تروریستی 
محدود که تغییر چهره این اَعمال و انفرادی 
شدن آنها در دوران معاصر را نشان می دهد: 

درست یک ماه پس از قتل پتر کروپوتکین 
Peter Kropotkin روس فرضیه پرداز 

آنارشیسم، پیروان او هشتم مارس 1921 در 
شهر مادرید »ادواردو داتو« نخست وزیر وقت 
اسپانیا را که از جلسه پارلمان به خانه اش مي 
رفت هدف گلوله قراردادند که 13 مارس )پنج 
روز بعد( درگذشت. آنارشیست ها »داتو« را 
متهم به جاه طلبي و ضد حقوق زحمتکشان 

کرده بودند. 
»کروپوتکین« فرضیه پرداز آنارشیسم 
یک شاهزاده روس بود که بر پایه عقاید »زنو« 
فیلسوف و ریاضیدان یوناني قرن پنجم پیش از 
میالد معتقد به کاهش هرچه بیشتر اختیارات 
دولت، و سپردن اختیارات حکومتي به انجمن 

ها، حکومت گروهي و تأمین عدالت اجتماعي 
ــ اقتصادي و قرارگرفتن ثروت و منابع تولید 
در دست جامعه بود )دولتی شدن(. انتشار 
این افکار که با سوسیالیسم مشابهت داشت 
سبب شد که در سال 1872 اورا دستگیر 
و زنداني کنند که بعدا با کمک پیروانش از 
زندان روسیه فرار کرد و به اروپاي غربي رفت 
و در اینجا هم بمانند روسیه هواداران بسیار 
به دست آورد. پاپیولیست ها و سوسیالیست 
هاي رادیکال و کساني که خواهان جامعه بدون 
دولت )دولتـ  به مفهوم متعارف آن( بودند به او 
پیوستند. چون فرضیه کروپوتکین ترور فردي 
راـ  اگر برای رسیدن هدف بود، منع نمي کرد، 
هواداران این عقیده، در اروپا و آمریکا دست به 
ترورهاي متعدد زدند و چند رئیس دولت را 
کشتند و به همین لحاظ مخالفانشان آنان را 
آشوب طلب )آنارشیست( خواندند و تکرار این 
صفت در برخي زبانها به صورتي درآمده که در 
چند دهه اخیر مترادف با تروریست شده است.
     کروپوتکین بعدا چون اوضاع روسیه را 
مساعد ترویج عقاید خود یافته بود در سال 
1917 به این کشور بازگشت، ولي با بي 
اعتنایي کمونیست ها که مخالف ترور فرد 
بودند رو به رو شد و گوشه عزلت اختیار کرد که 
در سال 1921 ترور شد و معلوم نشد که عامل 
اصلي قتل وي چه کسي و دسته اي بوده است.

شاید اسکاتلندي ها هرگز رویداد 13 
مارس را فراموش نکنند. در این روز در سال 
1996 در »دان بلین Dunblane«  شانزده 
کودك و معلمشان در یک مدرسه ابتدایي 
)دبستان( براثر تیراندازي یک فرد کشته شدند. 
اسکاتلندي ها مي گویند تا زماني که سالروز 
این فاجعه را برگزار کنیم، یادآوري آن باعث 
مي شود که از تکرارش جلوگیري شود. این، 

نوع دیگری از تروریسم بود.

    در آن روز و مصادف با 23 اسفند، یک مرد 
43 ساله به نام توماس وات هامیلتون  متولد 
شهر گالسکوـ  قبال مربّي پیشاهنگي و در عین 
حال یک دکاندار وارد آن دبستان شد و با 4 
تپانچه که با خود داشت به سوي یک آموزگار 
و 31 کودك شلیک کرد که 16 کودك و 
آموزگار کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. 
توماس وات سپس یک گلوله به مغز خود 

شلیک و خودکشي کرد.
    از آنجاکه که توماس وات از خود، یادداشت 
باقي نگذارده و قبال درباره قصد خود با کسي 
سخن نگفته، انگیزه او از کشتار کودکان روشن 
نشده است. برخي گفته اند که ورشکست 
شدن دکانش باعث تخریب روحیه او شده 
بود و پاره اي نیز اشاره کرده اند که او از پسران 

نوجوان دلخوري داشت.
... و نمونه  نوع دیگر:

12 مارس 2003 در شهر بلگراد »زوران 
جینجیچ   Zoran Djindjic «نخست وزیر 
50 ساله هوادار غرب جمهوري صربستان 
هنگام خروج از ساختمان دولتي محل کارش 
هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. وي بود که 
دو سال پیش از آن بدون کسب مجوز از رئیس 
کشور و پارلمان یوگوسالوي »سلوبودان 
میلوشویج« رهبر سابق یوگوسالوي و دبیر کل 
حزب کمونیست این کشور را دستگیر و جهت 
محاکمه در الهه به مقامات مربوط تحویل داده 
بود که بسیاري از مردم صربستان، راضي به این 
کار نبودند. میلوشویج بعدا در زندان دادگاه 

جهاني الهه درگذشت.
 جامعه شناسان به قتل هایی که در روزهای 
نهم، دهم و یازدهم مارس 2009 در آمریکا 
و آلمان روی داد عنوان »فرهنگ تفنگ و 
افسردگی« داده اند و تاریخدانان کالهبرداری 
بورس بازان، انحطاط دمکراسی و فساد اداری 
ـ اقتصادی را که از عوامل افسرده سازی و 
ناامیدی هستند بر انگیزه های تروریسم 
اضافه کرده و یک سند و دلیل برای پیش 
بینی نیوتن )پایان مدنّیت( دانسته اند. ایزاك 
نیوتن دانشمند انگلیسِی قرن هجدهم با یک 
رشته محاسبات پیچیده، سال 2060 را پایان 
مدنّیت و نظم جهان پیش بینی کرده است 
که رسانه ها در فوریه 2009 با توجه به بحران 
مالی جهانی وقت که ناشی از فساد افراد بود به 
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بحث درباره آن پرداخته بودند.
   یک نمونه از  قتل های نوع تازِه ناشی از 
افسردگی، هر نوع حس انتقامجویی، احساس 
شکست، احساس ظلم و ستمدیدگی که 
تعبیری جز »تروریسم« و اخطار نمی توانند 
داشته باشند نهم مارس 2009 با تیراندازی 
 »Terry Sedlacek  تري سدالجک«
بیست و هفت ساله به کشیش یک کلیسا در 
مری ویل Maryville  ایالت ایلی نوی آمریکا 
روی داد. »سدالجک« که با تپانچه و چاقو به 
 Fredکلیسا رفته بود به سوی فرد وینترز
Winters کشیش کلیسا که در حال موعظه 

برای دهها تَن از اعضای آن کلیسا بود آتش 
گشود و او را کشت ولی هنگامی که تپانچه را به 
سوی مستمعین موعظه بازگردانید گلوله در 
آن گیر کرد. سدالجک که چنین دید با چاقو 
به جان آن جمع افتاد، دو تَن را مجروح کرد و 
چون خودرا در محاصره دید به قصد خودکشی 
چند زخم به بدنش زد که اورا گرفتند و به 
بیمارستان بردند. این کار جز در افسردگی 
کامل قرارداشتن سدالجک انگیزه دیگری 
نداشت. در خانه تری سدالجک نوشته ای به 
دست آمد که روز حادثه را »روز مرگ« نوشته 
بود. پلیس گفته بود: تری با خود به اندازه 
کشتن 30 نفر مهمات داشت. تری قبال در 
یک رستوران کار می کرد که این رستوران 

حّراج شده بود! و وی بیکار.
    روز بعد از آن در ایالت آالبامای آمریکای 
مایکل مک لندون بیست و هشت ساله که در 
مدتی کوتاه از چند شغل ناهمگون برکنار شده 
و یا کناره گیری کرده بود ازجمله استخدام در 
سپاه تفنگداران، در سازمان پلیس، در یک 
کارخانه فلزکاری، در یک مرغداری و باالخره 
در یک مرکز تهیه سوسیس؛ نخست در شهر 
کوچک کینستون مادرش »لیسا« و سه سگ 
اورا کشت، آنگاه یک نامه طوالنی درباره ناکامی 
های خود نوشت و در جیب گذارد و سپس 
جسد مادرش را روی کاناپه و در زیر مقداری 
لباس قرارداد و خانه را آتش زد و با دو تفنگ 
ساخت روسیه از جمله یک کاالش نیکوف و 
یک ُکلت 45 ساخت آمریکا و 250 فشنگ 
به سمسونـ  شهر محل اقامت مادر بزرگ 
و عمویش رفت. وي در اینجا مادر بزرگ 74 
ساله را کشت! و به خانه عمویش رفت. عموی 

او با دو پسر و نوه اش بیرون از در ورودی خانه 
روی Porch  )جلوخان - ایوان بیرونی خانه( 
نشسته بودند که همه را به گلوله بست و کشت 
و در پُرچ خانه مجاور به سوی یک زن )بانوی 
معاون کالنتر پلیس( و دو کودك خردسال او 
که ناظر کشتار بودند تیراندازی کرد و مادر و 
یک کودکش را کشت. مایکل به این هم اکتفا 
نکرد و با اتومبیل در شهر به حرکت در آمد و به 
سوی هرکس که رسید تیراندازی کرد، وارد دو 
فروشگاه شد و تیراندازی کرد ولی جان کسی 
از دست نرفت. مایکل در دو جایگاه فروش 
بنزین سه نفر را کشت و چند نفر دیگر را 
مجروح ساخت و به سوی یک اتومبیل پلیس 
تیراندازی و مامور پلیس را که جلیقه ضد گلوله 
به تَن داشت مجروح کرد. در اینجا یک پلیس 
دیگر اتومبیل خودرا به خودرو او کوبید. مایکل 
که جلیقه ضد گلوله پوشیده بود از اینجا به 
شهر کوچک جنوا و به کارخانه فلزکاری که 
قبال از آنجا برکنار شده بود رفت که پس از ورود 
به محوطه کارخانه خودرا در محاصره پلیس 
سه شهر دید و با شلیک گلوله خودکشی کرد. 
پلیس یادداشتي از او به دست آورد با لیستی 
از کسانی که باعث شکست و افسردگی اش 
شده و اذیت و آزارش داده بودند و این فهرست 
در میان داکیومنت های لپ تاپ او قرارداشت. 
پلیس حدس زده بود که اگر مایکل فرصت 
یافته بود این عده را هم که عمدتا از روسای 
کارخانه فلزکاری بودند می کشت. آشنایان 
مایکل گفته بودند که وی فردی آرام بود و در 
کارخانه تولید سوسیس حتی ریاست شماری 
از کارگران را به او داده بودند. او ده روز پیش از 
رویداد، ناگهان و بدون ذکر دلیل از کار در این 
کارخانه کناره گیری کرده بود. مایکل که در 
ماههای آخر کم حوصله تر شده بود مدتی نیز 

در یک کارگاه، همکار مادرش بود.

    هنوز کشتار آالبامای آمریکا )یک ایالت 
جنوبی، محافظه کار و مجاور فلوریدا( از صدر 
اخبار روز خارج نشده بود که 11 مارس 2009 
در شهر وینندن  Winnenden  )نزدیک 
اشتوتگارت و واقع در جنوب غربی آلمان( یک 
  Tim Kretcshmer  جوان 17 ساله به نام
یکی از تفنگهای پدرش را که کلکسیون 
تفنگ دارد برداشت، لباس سیاه پوشید و 
به دبیرستانی هزار نفری که از آنجا دیپلم 
متوسطه گرفته بود رفت، وارد یک کالس شد 
و هشت دختر و یک پسر دانش آموز و دبیر 
کالس را که او هم یک زن بود کشت، در راهرو 
نیز دو بانو دبیر را به قتل رسانید. وی پس از 
خروج از دبیرستان، یک اتومبیل در حال 
حرکت را ربود و اتومبیلران را مجبور به اطاعت 
از خود کرد و به شهر دیگری راند. در این شهر 
پس از کشتن یک فرد به یک نمایشگاه اتومبیل 
رفت و دو نفر را هم در آنجا کشت و چون 
خودرا در محاصره پلیس دید خودکشی کرد. 
بازرسی خانه و لپ تاپ »تیم کرتشمر« نشان 
داد که وی نیز در یک پیام الکترونیک نوشته 
بود »فردا درباره من خیلی چیزها خواهید 
شنید!«. »تیم« هم جوانی آرام توصیف شده 
بود ولی در مدرسه، شاگردی ساعی نبود و با 
معدلی کم دیپلم گرفته بود. او در یک خانواده 
طبقه متوسط بزرگ شده بود. این حوادث در 
حالی پشت سر هم روی می دادند که در بغداد 
و حومه آنـ  شهرك ابوغریب متعاقب هم دو 
انفجار انتحاری صورت گرفت که جمعا باعث 

مرگ 66 نفر شد. 
چهارم مارس  همین سال و دو سال پس 
از کشتار 32 استاد و دانشجو در دانشگاه 
تکنولوژیک ویرجینیا )ویرجینیا تِک(، یک 
دانشجوي 18 ساله دختر از ایالت جورجیا به 
نام  Lauren Burk  که در دانشگاه »آبورن
Auburn« تحصیل مي کرد کشته شد.

    پلیس یک نظامي سابق بازگشته از عراق 
به نام »کورنتي الکهارتـ  سیاهپوست« را به 
اتهام قتل »لورن« دستگیر کرد. مادر کورنتی، 
بانو »کاترین ویلیامز« از قتل لورن ابراز تاسف 
کرده و گفته بود که پسرش »کورنتي« پس 
از بازگشت از عراق چیز دیگري شده بود و 
کورتني سابق نبود. کورتني )و در آن زمان( 

23 ساله 16 ماه در عراق بود.

ادامه در صفحه 4
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

علل اُفت جهانی نشریات خبری و توجه مخاطبان به آنالین ها و سوشل میدیا و گزارش های »ایـ  میلی«

پاسخ:
علت عمده آن، اُفت کیفیت متاعي است 
که عرضه مي کنند و روش کار که  مطابق 
خواست و انتظار مخاطبان قرن 21 نیست که 
امکانات خبر و نظررساني دیگري در دسترس 
آنان است. این اُفت، اخیرا شتاب بیشتري به 
خود گرفته است زیرا که محتواي روزنامه ها 
نمي تواند مخاطبان قرن 21 را که دسترسي 
به اینترنت )آنالین ها(، تلویزیونهاي ماهواره 
اي، رادیوهاي موج کوتاه و سوشل میدیا 
دارند قانع کند. به عالوه، بسیاري از روزنامه ها 
و مجالت توسط افراد و کمپاني هاي غیر 
حرفه ايِ  داراي هدف هاي خاص دایر و یا 
خریداري شده اند، کارکنان تحریري این 
نشرات غالبا غیر حرفه اي هستند، زیرا که غیر 
حرفه اي ها و مبتدي ها با تحصیالت و تجربه 
غیر ژورنالیستي مزد کمتري مطالبه مي کنند، 
هر دیکته ای را می نویسند و .... همچنین، 
روزنامه ها به جای تهیه اختصاصی خبر و نظر 
و درج مشاهدات روزنامه نگاران و افراد دیگر و 
دنبال کردن مسائل و رویدادها، به نقل مطالب 
چند خبرگزاري مشخص که برایشان ارزان و 
فوری و بدون تالش است بسنده می کنند و 

اصطالحا با این نقل مطالب تغذیه مي شوند 
که به نظر می رسد این خبرگزاری ها و معروف 
ترین شان آژانس فرانس پرس و رویترز و 
...  هم نه تنها دست به بکارگیری افراد غیر 
حرفه اي  که  وفاداری شان به اصول حرفه 
ژورنالیسم ثابت نشده دست زده اند بلکه  
برتعهداتشان نسبت به دولت هاي متبوع و 
متابعت از سیاست هاي خاص افزوده شده و 
خبرهاي مشخصي را پوشش مي دهند و در 
تنظیم و تحریر مطالب نیز نظرات دیکته شده 
را به نام سابقِه خبر اِعمال می کنند و مخاطبان 
از واقعیت رویدادهاـ  علل وپیش بینی نتایج 
آنها و در مورد حوادث، از انگیزه کار )عنصر؛ 
چرا( و تحوالت دیگر )همه اخبار و نظرات( بي 
اطالع مي مانند و بنابراین، سراغ آنالین های 
خبری، وبالگ های مقامات و ژورنالیست ها و 
اصحاب نظر می روند تا در جریان قرار داشته 
باشند و اقناع شوند و در 10ـ  12 سال اخیر 
هم سراغ سوشل میدیا و یا ارسال  »ایـ  میل« 
گروهی زیر عنوان یادداشت و هر عنوان  دیگر 
می روند مخصوصا که برخی از این یادداشت ها 
و ... حاوی افشاگری ها و اخبار و عکس های 
اختصاصی هستند و به عبارت دیگر مردم 

خارج از حرفه روزنامه نگاری، شده اند »شبه 
روزنامه نگار« که جامعه شناسان در حال 
بررسی منافع و زیانهای این طرز مبادالت 
)اطالع رسانی بدون تعهد به درستی آن( 
هستند. آگهی های مردم به مردم )اصطالحا؛ 
نیازمندی ها( نیز در بیشتر جوامع اینترنتی 
شده اند که در سابق از عوامل تیراژآوری 

نشریات بودند.
        از سال  2008 به این سوي که سرچ 
انجین هاي فّعال در اینترنت مادي تر شده 
ه با  و اخبار رسانه ها را گزینشي و همرا
مقداري زیاد آگهي در اینترنت قرار مي دهند 
بگونه ای که مخاطبان اخبار از مراجعه به این 
سرچ انجین ها ابراز خسته شدن کرده اند و 
درخواست از سازمانهاي غیر انتفاعي و حتي 
دولت ها براي راه اندازي سرچ انجین هاي بي 
طرف و بدور از اعالن و آگهي بیشتر شده و 
مبادله خبر از طریق ایمیل و ِسلفون افزایش 
یافته است. اصحاب نظر گفته اند که اگر سرچ 
انجین هاي موجود به مادیگري و کار گزینشي 
ادامه دهند ممکن است مخاطبان خودرا از 
دست بدهند و این مخاطبان راه دیگري براي 

دستیابي به اخبار روز برگزینند.

ادامه از صفحه 3
در این میان، فوروم ساالنه اقتصاد جهان 
با شرکت سران دولتها و مقامات ارشد و 
کارشناسان اقتصادی که از 27 ژانویه 2009 
در شهر داوس )آلپ سویس( برگزار شده بود 
با تظاهراتی از نوع اعتراضات آنارشیستی 
صد سال پیش اروپا و با همان شعارها و 
عالئم رو به رو شده بوده که در غرب تولید 
نگرانی کرده بود زیرا مبارزه این بلوك در 
شرق با القاعده و سازمانهای مشابه آن 
ادامه داشت که آنارشیسم اروپایی هم 
داشت بر آن اضافه می شود. شعارهای 
تظاهرکنندگان در 31 ژانویه از این قرار 

بود:» اِلیت هایی که در اینجا جمع شده اند 
واجد شرایط و دارای صالحیت برای حل 
مسائل اقتصادی جهان نیستند زیرا که 
خودشان این بحران را به وجود آورده اند«. 
»آنان که این بحران ضد توده ها را به وجود 
آورده اند باید در دادگاههای خلق محاکمه 
و مجازات شوند«. »همین الیت ها سال 
گذشته در همینجا گفتند که اقتصاد جهان 
خوب است و در مخاطره نیست، بنابراین از 
گفتن دروغ شرم ندارند و فاقد صالحیت 
اخالقی اند«.»پولپرستان با کمک مقامات 
دست نشانده همه چیز را بردند و حاال مردم 
عادی باید از شکم خود بزنند و جبران کنند«. 

»روش انتخاب دولت ها از کنترل مردم خارج 
شده و به چنگ الیت های آزمند افتاده و تا 
سیستم انتخاب نماینده )دولت( بر همین 
روال باشد هیچ مسئله ای حل نخواهد شد«. 
»اینان که این بحرانـ  بحران مالي جهاني 
ـ را به وجود آورده اند از همین بحران هم 
برای بردن سود و پُرکردن جیب استفاده 
می کنند«. »این نمایندگان مجالس آمریکا 
چگونه آدم هایی هستند که به خود اجازه 
داده اند مردم این کشور را مجبور به جبران 
زیان آزمندی مشتی پولپرست کنند«. 
» مردم خودشان باید دولت باشند؛ اینان 

نمایندگان مردم )توده ها( نیستند«.

یک مخاطب مجله روزنامک و »تاریخ آنالین برای ایرانیان« پرسیده است که علل ُافت جهانی نشریات خبری چه 
می تواند باشد.

روزنامک-شماره36)فروردینماه1396(
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گشتی در رویدادهای ماه

ژورنالیسم ایران نوزدهم فروردین 1396 
)8 اپریل 2017( یک روزنامه نگار قدیمی 
خودرا از دست داد. محمد حیدری )محمد 
اسماعیل حیدر علی( که کار روزنامه نگاری را 
از دوران دبیرستان )15 سالگی( در خراسان 
آغاز کرده و از سال 1349 در تهران در روزنامه 
اطالعات ادامه داده بود بر اثر بیماری سرطان 
درگذشت. وی از نیمه دهه 1350 یکی از 
معاونان سردبیر روزنامه اطالعات بود و پس  

از انقالب که سردبیری روزنامه شورایی شد به 
عضویت این شورا انتخاب شد که اعضای شورا 
با رای خود اورا رئیس شورا )سردبیر روزنامه( 
کردند. حیدری از فعاالن سندیکای روزنامه 
نگاران و از اعضای هیأت مدیره آن بود. وی 
سال ها نیز سردبیر مجله گزارش و مدت ها 
هم سردبیر مجله خواندنی بود. حیدری که 
حدود 60 سال روزنامه نگار بود از وفاداران 

اصول ژورنالیسم شناخته شده بود.

غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه 
قضاییه در یکصد و دهمین نشست خبری خود 
که اظهارات او 27 اردیبهشت 1396 انتشار 
یافت از همهـ  سازمانها، مقامات و آحاد ملت 
خواست که تالش کنند اقتصاد مقاومتی در 
طول سال 1396 تحّقق بیشتری یابد. شعار 

سال 1396 »تولید ملّی و اشتغال« است.
حجت االسالم محسنی اژه ای در این 
نشست گفت: در نیمه دوم سال 1395 
سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم پولی، با 
بانک مرکزی و 7ـ  8 بانک دیگر جلساتی را 
برگزار کرد و آسیب هایی را که در پرونده ها 
مشاهده کرده بود متذکر شد ازجمله معّوقات، 
رانت خواری و ... که افشاء و آسیب شناسی 
شدند. امسال )سال 1396( نیز قرار است با 
بقیه بانک ها نشست های مشابهی برگزار و 
آسیب شناسی ها و همچنین روابط ناصحیح 
بین مشتریان و بانک ها مطرح و راه حل 

بدست آید.
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست به 
شرح نوعی باج خواهی پرداخت و گفت: فردی 
برایمان گفت که رفته بودیم ضمانت بانکی 
بگیریم، هرآنچه مدارك الزم بود دادیم. بعد 
از 2 ماه، سرانجام نوشته ای را آوردند و از ما 

خواستند که 5 درصد سودمان را بهره مند 
شوندـ  یعنی برای دادن »ضمانت نامه« در 

سود آن شریک شوند.
حجت االسالم محسنی اژه ای افزود: وقتی 
فردی می رود تسهیالت ]وام، ضمانت نامه 
و ...[ بگیرد، کسانی در داخل و خارج بانک 
می گویند که می توانند این کار را حل کنند 
]به انجام آن کمک کنند[، مثاًل 2 میلیارد 
تومان تسهیالت می پردازند و می گویند 500 
میلیون در بانک سپرده گذاری کن و از همین 
سپرده به فرد دیگر، وام با همین بهره می دهند!. 
ما به طور جدی دنبال این قضیه هستیم، چرا 
که این عمل هم جرم است و هم عملی خالف 
اخالق و در پی آنیم که ساز و کار مناسبی برای 
مقابله با این قبیل رانت خواری و باج خواهی 
بیابیم و تعریف کنیم.  محسنی اژه ای در رابطه 
با صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه 
گفت: دیروز گزارشی را خواندم که خیلی 
برایم سنگین بود، 8 هزار و 300 میلیارد تومان 
از معّوقات صندوق ذخیره و بانک سرمایه فقط 
در اختیار 31 نفر است که بعضا با خالف، این 
پول ها را گرفتند و برنگرداندند، البته این رقم 
با احتساب سود و جرائم تأخیر در بازپرداخت 
است. از این 31 نفر 2 نفر بازداشت هستند و 

بقیه دعوت شده اند ]به دادسرا احضار شده 
اند[. این 29 نفر ]احضارشدگان[ قول داده اند 
که تا پایان اردیبهشت )اردیبهشت 1395[ این 
معوقات را تسویه کنند و بازپرس به اینهایی که 
آزاد هستند گفته است اگر تسویه کنید از ارفاق 

قانونی بهره مند می شوید.
سخنگوی قوه قضاییه به موردی دیگر 
پرداخت و گفت: یکی از مسائلی که تولیدات 
داخلی را کاهش داده مسئله قاچاق است و 
پی گیر آن هستیم تا قطع و ریشه کن شود. 
البته مشکالتی برای گرفتن جواز یا موافقت 
اصولی یا وارد کردن مواد اولیه یا حتی خارج 
کردن تولیدات وجود دارد که تالش برای 
رفع این مشکالت ادامه دارد و در این باره، 
دادستان با مسئول بنادر در تماس است. و نظر 
به حّساسیت مسئله قاچاق و تأثیر آن در تولید 
داخلی، ریاست قوه قضاییه خودشان هم پیگیر 

این قضیه هستند.
اژه ای همچنین گفت: برخورد جدی قوه 
قضایی با مفاسد ادامه دارد و یکی از فشارها 
به این قوه به همین دلیل است. قوه قضایی 
با کسانی که با سوء استفاده از قدرت و ثروت 
و موقعیت بخواهند قانون را دور بزنند بدون 

اغماض برخورد خواهد کرد.

اشاره سخنگوی قوه قضایی به جرائم بانکی، باج خواهی
 و مسئله قاچاق در نشست خبری خود

ژورنالیسم ایران یک روزنامه نگار وفادار را از دست داد

روزنامک-شماره36)فروردینماه1396(



ثبت نام داوطلبان نامزدی برای انتخابات 
دوره آینده )دوازدهمین دوره( ریاست قوه 
مجریه جمهوری اسالمی )رئیس جمهور( از 
22 فروردین 1396 آغاز شذه است. شورای 
نگهبان بر پایه شرایط اصل 115 قانون 
اساسی، نامزدها واجد شرایط را گزینش و 
اعالم می کند. به اظهار اصحاب نظر، این 
انتخابات که 29 اردیبهشت )سال 1396( 
برگزار می شود با توجه به وضعیت کشور 
و منطقه، بسیار حّساس و سرنوشت ساز 
خواهد بود. بخشی از اظهارات رئیس قوه 
قضائیه جمهوری اسالمی ایران )آیت اهلل 
آملی الریجانی( در این باره که چهاردهم 

فروردین 1396 انتشار یافت:
»توقع و انتظار همه ما از شورای نگهبان 
در مورد انتخابات ریاست جمهور رعایت 
ُمّر قانون اساسی است. در اصل 115 قانون 
اساسی تصریح شده که رئیس جمهور باید 

از بین رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط 
انتخاب شود، بر همین اساس باید تعریف 
صحیح و معقولی از رجال سیاسی و مذهبی 
توسط اعضای شورای نگهبان وجود داشته 
باشد. به نظر می رسد که مقصود از ذکر واژه 
»مذهبی« در مورد رجال، صرفاً اعتقاد به 
مذهب و اسالم نیست بلکه امری فراتر از آن 
در نظر است. این اصل قانون اساسی، تاکید 
بر مدیر و ُمدبّر بودن داوطلب نامزدی دارد. 
مدیریت و تدبیر، اموری نسبی هستند یعنی 
هر جایگاهی اقتضای مدیریت و تدبیر خاص 
خود را دارد و برای هر مقام، نوع و سطح 
ویژه ای از مدیریت و تدبیر نیاز است. بنابراین، 
هرگونه سهل انگاری در تطبیق عناوین 
موجود در قانون اساسی در مورد داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهور خطایی نابخشودنی 
است. به نظر می رسد که در سال های گذشته 
و در مورد برخی افراد، مدیر و ُمدبّر بودن در 

حد ریاست جمهور ثابت و محرز نبوده است، 
و به استناد همین تجربه نباید تابع احساسات 
بود و گفت یک شخص چون آدم خوبی است 
می تواند رئیس جمهور شود. یک آدم خوب 
شاید برای امامت جماعت یک مسجد، فرد 
مناسبی باشد اما لزوماً هر آدم خوبی برای 
ریاست جمهور مناسب نیست. امانَت و تقوا از 
دیگر شروط برای انتخاب نامزدهای ریاست 
جمهور است بنابراین کسی که می خواهد در 
این جایگاه قرار گیرد باید امانتدار  و اهل تقوا 
باشد. تقوا فراتر از بحث اعتقاد است. در این 
زمینه به هیچ عنوان نباید سهل انگاری 
صورت گیرد. به عالوه، کسی قادر است 
ریاست قوه مجریه را به عهده بگیرد که از 
هیچ قدرتی هراس نداشته باشد. همه این 
شرایط بسیار مهم را شورای نگهبان باید با 
دّقت مالك قرار دهد و با هیچ کس در این 

زمینه رودربایستی نداشته باشد.«.

بخشی از تذّکرات مهم و تأمل برانگیز رئیس قوه قضایی جمهوری اسالمی ایران
 درباره انتخابات اردیبهشت 1396 ریاست قوه مجریه

در تظاهرات سراسری ضد فساد دولتی 
در روسیه که از 26 مارس 2017 )ششم 
فروردین 1396( آغاز شده بود بار دیگر واژه  

Kleptocracy بگوش خورد. 

نالین یخ آ ر ر تا مک  د نا ز و شر ر  نا
www.iranianshistoryonthisday.

com برای ایرانیان نوشته است:  با این واژه که 

ریشه یونانی دارد برای نخستین بار در دهه 
1330 و در درس تاریخ قرون قدیم آشنا شدم. 
یونانیان باستان مقامات دولتی را که تنها در 
اندیشه پُر کردن جیب خود و یا بستگان و 
دوستانشان از کیسه مردم بودند کلپتوکرات 
)دزد دولتی( می خواندند و رومیان آن دسته 
از مقامات اعزامی از رم به مستعمرات را که 

تنها به فکر جیب خود بودند.
در دهه 1340 »موبوتو ِسسه سکو« 
رئیس کشور کنگوـ  کنگوی سابق بلژیک 
ـ کلپتوکرات خوانده می شد که با کودتای 
نظامی بر سر کار آمده بود. طبق گزارش های 
وقت در خبرگزاری پارس که از آژانس ها 
دریافت می کردیم، موبوتو دست بکاری نمی 
زد مگر آنکه برایش سود داشت. روانشناسان 
گفته بودند که چون او، از یک مادر ُکلَفت و یک 
پدر شاگردآشپز به دنیا آمده و در خردسالی 
یتیم شده، عقده کسب مال دارد. او قبال 
گروهبان نیروهای نظامی بلژیک  مستقر 
در کنگو بود. در یک سفر اروپایی برضد او 
تظاهرات شده بود و تظاهر کنندگان شعار 

می دادند که این همه پول را برای چه می 
خواهی؟، ُعمر انسان محدود است که اعتناء 
نکرده بود. او 67 سال ُعمر کرد و میلیاردها 
دالر پول دزدی اش باقی ماند. ثروت او را 
که حاصل دزدی، اختالس و ... بود 5 تا 
15 میلیارد دالر برآورد کرده بودند. کنگو 
کشور الماس و سنگ های قیمتی دیگر 
است و آشوب های پس از استقالل آن نتیجه 
توطئه های کمپانی های اروپایی استخراج 
الماس و ... بود که لومومبا رهبر استقالل آن،  

قربانی این  توطئه ها شد.
تظاهرات روس ها بر ضد فساد دولتی در 
این کشور سرآغاز پیدایش جنبش های 
جهانی ضد فساد دولتی پیش بینی شده 
است. تظاهر کنندگان روس ثروت پوتین را 
که قبال یک مامور پلیس امنیتی بود معادل 
200 میلیارد دالر بیان کرده بودند که این 
مبلغ بزرگ، باور کردنی به نظر نمی رسد. 
به هر حال، پیش بینی شده است که واژه 
کلپتوکراسی از زبانها نخواهد افتاد تا یک 
اقدام جهانی بر ضد فساد دولتی صورت گیرد.

فساد دولتی روسیه باردیگر واژه  Kleptocracyرا به میان آورد

گوشه های از تظاهرات 26 مارس 2017 ضد فساد دولتی در روسیه
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مشاهدات ناشر روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل

هفته سوم فوریه 2017 در سفری از 
ویرجینیا به فلوریدا از طریق فرودگاه 
اتالنتا، در این فرودگاه با دو ایرانی 
دیداری اتفاقی دست داد. این دو تَن 
ساعتی پیش از آن از ایران با یک ستاپ 
فرودگاهی )انتقال به هواپیمای دیگر در 
طول مسیر(، وارد فرودگاه بین المللی 
اتالنتا شده بودند تا با یک پرواز داخلی 
به شهر محل سکونت خود بروند. فارسی 
صحبت کردن این دو در یک رستوران 
فرودگاه، مرا متوجه آنان کرد. خودرا 
معرفی کردم، شناختند و گفتند که 
از مخاطبان تاریخ آنالین تألیف من 
هستند. در برابر پرسش های من از 
سفر ایران و واکنش ایرانیان نسبت به 
دستورالعمل دانالد ترامپ، یکی از آن دو 

که مردی سالخورده بود گفت:
    باید از اول آغاز کنم، می دانم که به 
عادت روزنامه نگاران حرفه ای، هرچه 
را که ببینید، بشنوید و احساس کنید 
خواهید نوشت تا همگانـ  نه تنها نسل 
حاضر بلکه نسل های آینده هم ببینند، 

بشنوند، احساس کنند و روشن شوند.
     پس از اتمام دوره داروسازی در 
ایران و افسری وظیفه، 41 سال پیش 
]سال 1975[ در اَُمردادماهـ  آگوست[ 
برای آشناشدن با طرز کار داروخانه های 
آمریکا و تکمیل تخّصصی زبان انگلیسی 

ِ آمریکایی به آمریکا آمدم و چون با ویزای 
دانشجویی آمده بودم، راهی جز رفتن به 
دانشگاه و تکرار همان درس هایی را که 
در ایران دیده بودم نداشتم. سپس در 
داروخانه داخلی یک بیمارستان موقتا 
سرگرم کار شدم ]که طبق مقررات 
آمریکا، یک فارغ التحصیل خارجی 
یک دانشگاه آمریکا می تواند اجازه یک 
سالِه کار بگیرد[ و در اینجا با یک پرستار 
یونانی تبار بیمارستان آشنا و نامزد 
شدیم. در سپتامبر 1978 ]شهریورماه 
1357ـ  سال انقالب[ به من تلفن شد 
که پدرم دچار سکته مغزی شده و در 
بیمارستان است و بیهوش. با شتاب 
به ایران بازگشتم و از تهران که پس از 
تیراندازی های 17 شهریور، حکومت 
نظامی داشت به شهر خود در استان 
فارس رفتم. یک هفته بعد از ورود من، 
پدرم که کارمند بازنشسته اداره ثبت 
اسناد بود فوت شد. در پی این واقعه، 
مادرم را سخت مثأتر و در آستانه 
خودکشی دیدم و تصمیم گرفتم در 
ایران بمانم تا وضعیت روانی مادرم عادی 
شود. با مادرم به تهران به دیدار خاله ام 
رفتیم. در اینجا و در کنار خواهر، احوال 
مادرم بهتر شد و ماندگار شدیم و شاهد 
راهپیمایی ها، اعتصابات، تیراندازی ها 

و سرانجام سقوط نظام سلطنتی بودم.

    در جریان انقالب و آن چند ماه 
آخر که من در تهران بودم، آشنایان 
مرا هم به صف انقالبیون داخل کردند. 
انقالبیون از افراد و گروههای گوناگون با 
اندیشه ها و باورهای مختلف بودند از چند 
گروِه کمونیستی جدا از هم و سوسیال 
دمکرات گرفته تا ناسیونالیست ها، ملی 
ـ مذهبی ها و مذهبی های مطلق. این 
گروهها تا 10ـ  12 روز پس از سقوط 
نظام سلطنتی همه این افراد و گروهها 

با هم بودند.
بعد از ظهر روز 22 بهمن، پس از پخش 
اعالمیه تیمسار قره باغی از رادیو و خارج 
شدن نظامیان از خیابانها و پیروزی 
انقالب، هر دسته و عمدتا گروههای 
مذهبی که این مذهبیون هرکدام به 
یک مسجد وابستگی داشتند، کمیته 
تشکیل دادند. آن شب و از دیروقت شب، 
رفت و آمد در معابر شهر عمال ممنوع بود 
و نیاز به دانستن کلمه رمز عبور داشت. 
کمیته ها تا مدتی مستقل عمل می 
کردند، دستگیر می کردند، مصادره می 
کردند و .... مذهبیون مطلق که آزادی 
عمل و در نتیجه قدرت بیشتری داشتند 
اندك مدتی پس از پیروزی انقالب در 
میان خود، آن دسته را که به آیت اهلل 
شریعتمداری هم تمایل داشت کنار 
زدند. ملی مذهبی ها دولت موقت و 

گفت و شنود خواندنی و تأمل برانگیز با یک ایرانِی آمریکایی در فرودگاه اتالنتا و 
توصیف او از رنجش ایرانیان از تروریست خوانده شدن و ...

روزنامک-شماره36)فروردینماه1396(



ادارات دولتی را در کنترل داشتند که به نظر 
می رسید، اسمی است زیراکه اختیارات و 
توان عملکرِدشان محدود بود. ناسیونالیست 
ها به رهبری داریوش فروهر کمونیست ها 
را قبول نداشتند و بی وطن می خواندند. 

کمونیست ها با هم اختالف داشتند و ....
    هنوز از پیروزی انقالب دو هفته هم 
نگذشته بود که با صدور یک اعالمیه، 
احساس کردم که طرد گروههای دیگر آغاز 
شده است. حزب کمونیست تازه تأسیس 
]نه، حزب توده[ دعوت به اجتماع کرده بود 
و در آن اعالمیه که از سوی دفتر تبلیغات 
آیت اهلل خمینی صادر شده بود مسلمانان 
از شرکت در آن اجتماع ممنوع شده بودند.

    با دیدن بعضی کارهای برخی کمیته ها، 
تصمیم به بازگشت به آمریکا گرفتم. هنوز 
تصمیم خودرا با مادرم در میان نگذاشته 
بودم که دولت موقت خروج َمردها از کشور 
را تا اطالع بعدی ممنوع کرد. دانشجویاِن 
بازگشته از خارج اعتراض کردند و مستثنی 
شدند و امیرانتظام معاون نخست وزیر موقت 
در این زمینه اعالمیه داد و مطالب دیگری را 

فاش ساخت.
     سه هفته بعد من به آمریکا بازگشتم. این 
را فراموش کردم بگویم که پدرم که پس از 
بازنشستگی، دو بار دچار سکته ناقص شده 
بود پیش از سکته سوم و وفات، خانه خود 
در شهرمان و یک قطعه زمین را که در شیراز 
داشت فروخته بود و با پولی که به دست آورده 
بود یک آپارتمان کوچک برای مادرم، ولی به 
اسم من و دو خواهرم خریده بود و با مابقی 
پول هم 180 سکه طال خریده بود تا مادرم، 
هر وقت که صالح بداند 80 سکه از آن را به من 
بدهد و 80 سکه دیگر را متساویا به دو خواهرم 
که از من بزرگتر بودند و دارای همسر و فرزند، 
و 20 سکه هم مال خودش باشد. دامادهای 
ما پس از فوت پدر، پیش از آغاز اعتصاب ها، 
ترتیب انتقال حقوق بازنشستگی پدرم را 
به مادرم داده بودند و جای نگرانی نبود. 
من پیش از بازگشت به آمریکا، مادرم را به 
شهرمان بردم و سکه های سهم خودم را هم 

به او سپردم تا در جای اَمن نگهداری کند.
    پس از رسیدن به آمریکا با نامزد خود 
ازدواج کردم که حاصل این ازدواج، دو پسر 

است و اینک 35 ساله و 32 ساله. پس از 
ازدواج، دارای کارت سبز )کارت اقامت 
دائم( شدم که موضوع تصرف سفارت و قطع 
رابطه پیش آمد کرد و من تا پایان جنگ به 
ایران بازنگشتم. شش سال پس از ازدواج، به 
خواست زنم تبعه نچراالیزد آمریکا شدم و 

دارای گذرنامه آمریکایی.

در سال 1990 برای یک اقامت دو 
هفته ای و دیدار مادر و بستگان به ایران 
بازگشتم. مادرم مشکل نداشت و سکه ها 
همچنان محفوظ مانده بود. از آن پس هر 
چند وقت یک بار برای شرکت در عروسی و 
عزای فامیِل گسترده چند صد نفری خود، 
میان آمریکا و ایران رفت و آمد داشتم و 
بستگان را که از دانشگاه فارغ التحصیل می 
شدند تشویق به ادامه تحصیل در آمریکا 
می کردم و برخی از آنان هم با کمک من به 
اینجا آمدند )ضمن اشاره به فردی که با او 
بود( ازجمله این عزیزـ  پسِر خواهر بزرگم 
که 31 ساله است و از 5 سال پیش در آمریکا 
است، در آمریکا فوق لیسانس گرفته و 16 
ماه است که با یک دختر آمریکایی ازدواج 
کرده و دو سال دیگر درخواست تابعیت 
خواهد کرد که دادگاه تابعیت نچراالیزد را 

می تواند لغو کند.
    در سال 1996 خواهرم تلفن زد که 
مادرم بیمار است. با عجله به ایران رفتم، 
حال مادرم خوب نبود. در همان نخستین 
دیدار از من خواست که بروم سکه های 
امانتی خودرا که پنهان کرده بود بردارم 
تا اگر بمیرد مدیون نباشد و ده سکه از 
سکه های خودش را هم به من داد و ده سکه 
دیگر را به دو خواهرم. در آن سال بهای سکه 
و دالر در بازار ایران خیلی باال رفته بود و 
خانه ها داشت گران می شد. حال مادرم هر 
روز بدتر می شد، اورا به بیمارستان بردیم و 
13 روز بعد درگذشت. آپارتمان مادر را که به 
اسم ماـ  فرزندان بود فروختیم و من درصدد 
فروش سکه ها و با پول آنها و آپارتمان، خرید 
یک خانه در شیراز برآمدم. هنوز چهلم مادر 
نرسیده بود که خانه را خریدم و به بیوه دایی 
ام دادم که رایگان در آنجا زندگی کند و یک 
اطاقش را هم برای خودم نگهدارد که اثاثه 

سهم خودم را به آن اطاق منتقل کرده بودم. 
چند ساعت پس از برگزاری چهلم مادر، 
خواهر کوچکترم که تمام روز را دوندگی و 
گریه و زاری کرده بود دچارحمله قلبی شد 

و فوت کرد.
    در طول 20 سال پس از فوت مادر 
هفت بار به ایران رفتم. به نظرمن که یک 
نظر شخصی است؛ مشکالتی که احساس 
می شود اداری است و از مدیریت ها. گذشته 
گذشت، در آینده شورای نگهبان باید در 
انتخاب نامزدهای انتخابات نهایت سعی و 
دّقت را به عمل آورد. وضعیت دنیا با رئیس 
جمهوری آمریکا شدن آقای ترامپ کامال 
تغییر خواهد کرد. تاکنون، او و اعضای تیم 
وی هرچه گفته اند ضدیت با ایران بوده 
است. بسیاری از همکاران او تجربه نظامی 
و مأموریت در عراق و افغانستان داشته اند. 
آقای ترامپ که خود من هم به او رای دادم 
زیراکه گفته بود به فساد سیاسی واشنگتن 
)تصمیمات و اقدامات سیاسیـ  اقتصادی 
دولتی( پایان خواهد داد و گینگریچ آگاه از 
تاریخ ملل و با تجربه در کنار او بود. ولی چند 
روز پس از آغاز زمامداری، با امضای یک 
دستور، ایرانیان را با آن گذشته درخشان 
که در جهان شهرت نجابت و بزرگواری و 
انسانیت دارند در کنار تروریست ها قرار 
داد و باعث رنجش و رویگردان شدن عمیق 
آنان شده است. آن شمار از ایرانیان که با 
آنان صحبت کردم گفتند که اگر واشنگتن 
با دولت جمهوری اسالمی ضدیت دارد، 
چرا همه ایرانیان را خطاب کرده است. 
قبل از امضای دستورالعمل، خیلی ها در 
ایران بودند که اشتیاق به آمدن به آمریکارا 
داشتند مخصوصا لیسانسیه های جوان 
که دفعتا همه منصرف شدند تا به چشم 
تروریست به آنان نگاه نشود. مشکالت جاری 
خاورمیانهـ  به عقیده منـ  نتیجه تصرف 
عراق و برهم خوردن نظم در این کشور 
کلیدی بوده است. قبال که از این خبرها و 
داعش بازی و انفجار انتحاری و ... نبود. کاخ 
سفید باید فرقه های اسالمی را بشناسد 
و تاریخچه آنها را بداند تا ببیند که کدام 
یک رادیکال ساز هستند. ایرانیان، شیعِه 
12 امامی هستند و این مذهب را ترویج و 
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در پی انتشار و پخش مشاهدات یک 
خبرنگار بی بی سی از سفر هوایی خود از 
انگلستان به آمریکا، یکیـ  دو روز پس از 
اعالم  ابالغ نخستین بخشنامه دانالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر سختگیری 
و محدود کردن مسافرت از چند کشور 
اسالمی مشّخص ازجمله ایران به آمریکا و 
آغاز سختگیری ها ازجمله دستبند زدن به 
یک کودك 5 ساله ایرانی در فرودگاه دالِس 
)واشنگتن دی. سی.(، این ابتکار رادیو 
دولتی انگلستان مورد توجه قرار گرفت و 
چندین مخاطِب نوشته های مؤلف »تاریخ 
آنالین برای ایرانیان« و ناشر مجله روزنامک 
خواستند که در مسیر آمریکاـ  ایران یک 
رفت و بازگشت )َروند تریپ( چند روزه 
کند و مشاهدات خودرا برنگارد تا بتوانند 
بدون دلواپسی برنامه سفر تنظیم کنند. 
]باید دانست که پس از گسترش رسانه 
های آنالینی و روی آوردن ناشران به آنالین 
کردن نشریات خود و نیز عمومّیت یافتن 
»سوِشل میدیا« میان مردم در سراسر 
جهان و مبادله مشاهدات و نظرات و دادن 

اندرزها به یکدیگر از این طریق، نشریات و 
رادیو تلویزیونها نیز توجه بیشتری به انتشار 
مشاهدات روزنامه نگاران کرده اند و شرح 
مشاهدات نویسی، مصاحبه های خیابانی 
و انتشار و پخش گفته ها و شنیده ها در 
ردیف کارهای روزمره روزنامه نگاران قرار 

گرفته است.[.
رفت و آمد کوتاه ناشر مجله روزنامک 
میان آمریکا و ایران چهارم مارس 2017 
)14 اسفند 1395( و از فرودگاه دالِس آغاز 
و 15 مارس )25 اسفند( در فرودگاه لُس 
آنجلس پایان یافت. سبب انتخاب فرودگاه 
لُس آنجلس این بود که »درصد« باالیی از 
رفت و آمدهای بین المللی ایرانیان ساکن 
آمریکا از این فرودگاه انجام می شود. این 
سفر هوایی چند روز پس از ُحکم دادگاه 
فدرال به متوقف ساختن بخشنامه ترامپ 
آغاز شد که گفته شده بود رئیس جمهوری 
آمریکا با توجه به این ُحکم، در حال تجدید 

نظر و تعدیل آن بخشنامه است.
در فرودگاه دالِس، وضعیت عادی و 
مطابق گذشته بود. در صف مسافرانی که 

در انتظار نوبت برای دادن جامه دانها و 
گرفتن بُردینگ پَس )بُردینگ کارد( بودند 
دو ایرانی سالخوردهـ  هر دو، بانوـ  با هم گفت 
و گو می کردند. یکی از این دو به دیگری می 
گفت:»چند بار گفتم برو سیتیزن بشو، گوش 
نکردی. با این تحوالت، اگر در برگشتن، با 
گرین کارت راَهت ندهند، چه می کنی؟. 
طرف پاسخ داد: »بهتر، بچه هایم بیایند 
ایران، مرا ببینند. در این سن و سال، 77 
سالگی، تحّمل 14ـ  15 ساعت پرواز برایم 
دشوار است. طرف دیگر که از حرف هایش 
معلوم بود آشنای دیرین هستند، گفت: 
همیشه دو تا چمدان داشتی، چرا این بار 
فقط با کیف دستی می روی؟. پاسخ داد: 
هربار معادل دو هزار دالر سوغات خرید 
می کردم، کشانـ  کشان می بردم، به هرکس 
که می دادم می گفت تَنگ است و یا کوتاه. 
آمریکا مثل قدیم نیست، اجناسـ  ساخت 
چین، بنگالدش و ... هستند. همین اجناس 
در ایران هم هست با نصف قیمت آمریکا. چرا 
من با زحمت دالر بخرم بیاورم و با آن، این 
بُنُجل ها را بخرم و ببرم. به تهران که برسم 

از واشنگتن تا تهران در مارس 2017 )اسفندماه(ـ آنچه را که دیده، گفته و شنیده شدـ  سفری 
کوتاه در پی ابالغ بخشنامه پرزیدنت ترامپ

رسمیت دادند تا جدا از جهان عرب باشند و 
ناسیونالیسم خودرا زنده کرده باشند. کاخ 
سفید باید بداند که کودتای ضد مصدق در 
آگوست 1953 بود که مسیر تاریخ ایرانیان 
را تغییر داده است. ایرانی سابقه مهاجرت 
کردن نداشت. ایرانیانی که 1300 سال 
پیش، از دست عرب ها به هند مهاجرت 
کردند، به رغم اتمی، تکنولوژیک و صنتعتی 
کردن این سرزمین هنوز خودرا »پارسی« 
می خوانند و به فرهنگ نیاکان وفادار 
هستند. کاخ سفید الزم است که مشاور 
مسلط بر تاریخ و انسان شناسی ملت ها و 
نیز مشاور فارسی دان داشته باشد که زبان 
چند کشور است و بداند که وسعت ایران تا 
قرن 19 تا کجا بوده و پایتخت باستانی و 
صدها ساله آن کجاستـ  تیسفون در عراق.
    این مرد گفت: سه هفته پیش به ایران رفتم 
تا خانه ام را بفروشم و با پول آن در تهران یک 

آپارتمان بخرم تا بستگان در دیدار از تهران 
و یا تحصیل در آنجا محل سکونت داشته 
باشند. بیوه دائی دو ماه پیش فوت کرد و خانه 
خالی مانده بود و بی حاصل. در این سفرهمه 
چیز عادی بود، قولنامه فروش و خرید امضاء 
شد و منتظر کارهای اداری دو شهرداری 
و دو اداره دارایی )شیراز و تهران( بودیم 
که دستورالعمل پرزیدنت ترامپ درباره 7 
کشور! انتشار یافت و بستگان و آشنایان از 
ُخرد و بزرگ، اطراف ما دو نفر را گرفتند با یک 
سئوال: حاال با اجرای این دستورالعمل چکار 
می خواهید بکنید؟. از من می پرسیدند که 
تکلیف زن، پسران، خانه و کسب و کارم در 
آمریکا چه می شود؟. هرچه گفتم که آمریکا 
قانون دارد، تفکیک قوا و حساب و کتاب، مگر 
یک کشور می تواند نسبت به گذرنامه و یا سند 
اقامت خودش بی اعتناء باشد و آنهارا بدون 
حکم دادگاه ابطال و انکار کند، تکلیف خانه 

و کسب و کار و خانواده چه می شود؟، قرن 
21 که هزاره هفتم پیش از میالد نیست. همه 
سیصد و سی میلیون آمریکاییـ  خودشان و 
یا پدرانشان به همین صورت به آنجا رفته اند، 
آنجا دادگاه دارد، وکیل هست، دوره ریاست 
جمهوری محدود به چند سال است و .... قبول 
نمی کردند و می گفتند: مگر سرخ پوست ها 

مردم آمریکا نبودند؟ و ....
    هنوز دلسوزی و نگرانی بستگان نسبت 
به ما ادامه داشت که یک دادگاه فدرال اجرای 
دستورالعمل را متوقف ساخت و ما دو نفر 
با پرداخت جریمِه تغییر تاریخ بازگشت، 
بلیت های خودرا عوض کردیم و آمدیم و تا 
این لحظه هم مشکلی برایمان نبود. ولی من 
ناچار به بازگشت هستم تا تکلیف قولنامه 
معامالت فروش و خرید ناتمام دو مسکن را 
روشن کنم و گرنه خانه چندصد هزار دالری 

ام در ایران از دستم می رود.
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می روم بانک، 5 ماه حقوق بازنشستگی ام 
را می گیرم، می گویم نصف پول را چک 
بانکی نو و 50 هزار تومانی بدهد، هرکس که 
بدیدنم آمد، به جای سوغات سفر و یا عیدی، 
یک چک بانکی 50 هزار تومانی که مساوی 
است با 13 دالر آمریکاـ  پول یک جوراب و 
زیرپیراهن، به او می دهم تا برود هرچه را که 

بخواهد بخرد.
پشت ِگیت که رسیدیم، هنوز دو ساعت 
به پرواز مانده بود. 36 سال است که میان 
ایران و آمریکا پرواز مستقیم )نان ستاپ( 
وجود ندارد. در پروازهای قبلی، دست کم 
نیمی از مسافران، ایرانی بودند و در دو هفته 
آخر هر سال، 90 درصد. ولی، این بار شمار 
آنان به انگشتان هم دست نمی رسید. از 
همین چند نفر پرسیدم که چرا؟. گفتند: با 
این بخشنامه ها، ایرانیان می ترسند که در 
بازگشت دچار زحمت شوند. اینجا، خانواده 
و کسب و کار دارند، انواع قسط باید بدهند و 
.... در این میان، مردی میانسال گفت: من 
20 سال است که در آمریکا زندگی می کنم. 
زن و بچه های من گذرنامه آمریکایی دارند، 
ولی من نَه. دفعه پیش که از ایران بازگشتم، 
در فرودگاه به من گفتند که گرین کارت 
خودم را باید عوض کنم، خیلی قدیمی شده 
و گذرنامه ام را ُمهر یک ساله زدند یعنی که 
مجّوز اقامت دائم من شده است اقامت یک 

سال به یک سال!.
دو سوم مسافران هواپیما، هندی و 
پاکستانی بودند و مابقی عرب. مسافران 
هندی و پاکستانی و تقریبا همه آنان 
سالخورده و برخی عصا به دست. چند 
نفری از آنان که به پرسش های این نگارنده 
پاسخ دادند گفتند فرزندانمان برای کار به 
آمریکا آمده، سیتیزن شده و به استناد قانون 
مهاجرت، مارا هم آورده اند و دولت آمریکا 
به ماـ  ازکار افتاده ها و بی درآمدها کمک 

معیشتی و درمانی می کند.
یک بانوی ایرانی که به گفت و شنود ما 
جلب شده بود با لهجه َرشتی ]گیالنی[ 
خود گفت: آقای ترامپ، بهتر است برود 
قانون مهاجرت را اصالح کند تا پول مالیات 
دهندگان آمریکایی این قدر هدر نرود. از یک 
طرف ورود ایرانی با داشتن ویزا را محدود می 

کند و از سوی دیگر قرعه کشی جلب مهاجرـ  
مهاجر پول بگیر ادامه دارد و به جای خودش 
باقی است. جامعه ایرانی آمریکا در فرهنگی 
بودن بی نظیر است. کدام مهاجران در کشور 
میزبان این همه مجله و روزنامه منتشر کرده 
و یا رادیو تلویزیون و کتاب فروشی داشته 
اند؟. یک ایرانی مقیم آمریکا را نشان بدهید 
که کمتر از دیپلم داشته باشد. در هر شهر 
آمریکا که بیش از 20 ایرانی زندگی می کند، 
انجمن فرهنگ ایرانی تاسیس شده و باهم 

در آمیزش هستند.
در فرودگاه بین راه، بر خالف فرودگاه 
دالِس )واشنگتن دی سی(، پشت ِگیت 
پرواز به تهران صدها ایرانی نشسته بودند 
که هرکدام از گوشه ای از دنیا آمده بودند و 
عمدتا از اروپا، کانادا و استرالیا. جمعا حدود 
30 ایرانی در چند پرواز ِ آمده از شهرهای 
مختلف آمریکا به این فرودگاه، در قسمت 
انتظار آن گیت دیده می شدند. می گفتند 
که خیلی ها قبال بلیت خریده بودند و با 
صدور بخشنامه ترامپ، َکنسل کرده اند، 
حتی آنانکه گذرنامه آمریکایی دارند. چند 
نفری که از مالزی آمده بودند از وضعیت 
این کشور و مهاجرت خود راضی نبودند. در 
اینجا یک هندی میانسال که عازم ایران بود 
وقتی که مرا گرم صحبت دید و حدس زد 
که روزنامه نگار هستم، نزدیک شد و گفت: 
خطر اتحاد پاکستان با دولت های عربی 
ُسنی مذهب برای ایران شیعه مذهب بیشتر 
از اقدامات ترامپ است. شیعیان پاکستان 
که یک چهارم تا یک پنجم جمعیت این 
کشور 70 ساله را تشکیل می دهند زیر فشار 
هستند. راه چاره، دوستی و اتحاد ایران و 
هند است. هند نیز از خطر پاکستان اتمی 
در نگرانی است. ]نام فرودگاه بین راه و نیز 
شرکت هواپیمایی به دلیل خودداری از 

تبلیغ برای آنها حذف شده است[.
در فرودگاه بین المللی تهران )فرودگاه 
امام خمینی(، مسافران از سهولت کار دچار 
شعف و شادی شدند. از پیاده شدن از هواپیما 
تا خروج از فرودگاه بیش از ده دقیقه طول 
نکشید. نه از پرسش مأموران خبری بود و 
نه از بازرسی جامه دانها. در این فرودگاه، 
 Baggage Cart استفاده از الگیج کارت

رایگان است که برای استفاده از هریک از آنها 
در فرودگاه پایتخت آمریکا باید 5 دالر داد. 
مأموران دولت در فرودگاه بین المللی تهران 
ـ از گذرنامه تا گمرك، خوش آمد می گفتند و 
متبّسم بودند. به یکی از مسافران گفتم که به 
مأمور گمرك بگوید می خواهد که دو جامه 
دان او را بازرسی کنند، شاید اشیاء ممنوعه 
داشته باشد. مأمور گمرك درخواست را با 
م رّد کرد و گفت تا اینجا در فرودگاه مبدأ  تبسُّ
و فرودگاه میان راه جامه دان های شما راـ  
به دور از چشم خودتانـ  دو بار دقیقا کنترل 
کرده اند، کاالی ممنوعه ندارد، چرا برای 
بار سوم؟. شما از چند صد تا چند هزار دالر 
سوغاتی آورده اید و ما باید خوشحال باشیم 
که کاال و جنس به کشور وارد می شود. ما 
نفت می فروشیم، ارز می گیریم، ارز را می 
دهیم جنس وارد می کنیم. شما خودتان 

جنس آورده اید و ما از شما، ممنون.
پس از خروج از فرودگاه مشکل همان بود 
که بارها مطرح شده است. مشکل عمدتا 
برای آنان بود که شهرستانی بودند و یا 
نخواسته بودند که بستگان به فرودگاه به 
استقبال شان آیند و به شهر برسانند. فرودگاه 
بین المللی امام خمینی هنوز دارای ایستگاه 
مترو و یا اتوبوس و مینی بوس شاتل )برای 
رساندن مسافران به ترمینال های شهر( 
نیست. گویا شهردار تهران وعده رساندن 
مترو به فرودگاه تا تابستان امسال را داده 
است. کرایه تاکسی از فرودگاه تا مقصد 
مسافر در شهر حدود 70 هزار تومان است. 
برخی که بار زیاد نداشتند به طبقه دوم )ویژه 
مسافران خروجی از کشور( رفتند تا با تاکسی 
ها و اتومبیل هایی که این مسافران را رسانده 
بودند و ارزان حساب می کردند به شهر بروند 
که در اینجاـ  به اظهار خودشان!ـ  با یک 
»کار انحصاری!« رو به رو شده بودند و به 
طبقه پایین باز گشته بودند. طبق اظهار این 
مسافران، وابستگان تاکسی های فرودگاه 
مانع شده بودند که اتومبیل های دیگر، آنان را 
سوار کنند و گفته بودند که فقط تاکسی های 

فرودگاه!.
]مشاهدات و شنیده های بین راه در 
بازگشت از ایران تا لُس آنجلس در همین 

شماره و جداگانه درج شده است[
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ناشر روزنامک نوشته است:
اسفند 1395 )مارس 2017( شاهد تحقق 
»فلسفه تاریخ و اصطالحا تکرار رویداد« در 
مورد خودم بودم. در اسفند 1392 )3 سال 
پیش از آن( وضعیت بَد پیاده رو خیابان 
دماوند در ایستگاه داریوش باعث شد که در 
یک شب بارانی و وجود میوه های فاسد و »دور 
ریخته شده« در زیر آب باران، بر زمین افتم 
و از ناحیه پا و دست مجروح شوم. شرح این 
واقعه با عکس های متعدد در شماره بعدی 
مجله روزنامک درج شد و چند نشریه دیگر 
هم این واقعه را نقل کرده بودند. قبال و بارها 
وضعیت آن پیاده رو منعکس شده بود و هدف 
از انتشار مشروح رویداد، گوشزدی بود که به 

مسائل، پیش از وقوع حادثه توجه شود.
اسفند 1395 که به خواست مخاطبان و 
مشاهده مشکالت آمد و رفت میان ایران و 
آمریکا  در پی بخشنامه دانالد ترامپـ  اگر 
مشکلی باشدـ  در آن مسیر دست به یک رفت 
و آمد چند روزه زدم. در همین سفر بود که 

رویداد اسفند 1392 برایم تکرار شد.
 چندی است که در آن منطقه هم چند 
گذرگاه هوایی برای رهگذران پیاده ساخته 
اند که هر طرف گذرگاه دهها پله آهنی دارد 
و باال رفتن از آنها برای سالخوردگانی چون 
من و بیماران و افراد علیل بسیار دشور 
است. رفتن از این سوی به آن سوی خیابان 
برای خرید، دیدار دوستان و سوار شدن 
بر تاکسی در جهت دیگر نیاز مبرم است. 
از چهارراه آیت )سابقا سیمتری نارمک( 
به سوی ترمینال شرق )تهران پارس( تنها 
یکی از این گذرگاه های هوایی دارای پله 
برقی استـ  گذرگاه چهارراه خاقانیـ   و 
دیگری که رو به روی مسجد محل قرار دارد 
دارای آسانسور است و از این آسانسور تنها در 
اوقات نماز می شود استفاده کرد و در اوقات 
دیگر بسته است )قفل است(. در شهر بزرگ 
دیگری در سایر کشورها ندیده ام که با هدف 
تسهیل کار اتومبیل سوارها، بیایند به جای 
نصب چراغ راهنمایی برای عبور پیادگان، با 
هزینه سنگین گذرگاه مرتفع هوایی بدون 
پله برقی بسازند. باال و پایین رفتن از این همه 

پله،  بیم مشکالت قلبی و ... و افتادن دارد و 
سالخوردگان را عصبی می کند.

منـ  که چندی پیش زیر عمل جراحی 
قلب باز بودم و از افزایش تپش قلب می ترسمـ  
برای رفتن به آن سوی خیابان دماوند، به جای 
باال رفتن از دهها پله آهنی، مسافتی نسبتا 
طوالنی را پیاده می روم تا به چهارراه خاقانی 

برسم و در اینجا از پله برقی استفاده کنم.
عصر سه شنبه 14 مارس )24 اسفند( و 
ده ساعت پیش از بازگشت به آمریکا، عازم 
خیابان آیت )سیمتری نارمک( برای خرید 
داروی گیاهی شدم. همان مسیر همیشگی 
و استفاده از پلکان برقی چهارراه خاقانی را 
طی کردم و تصمیم گرفتم که آن مسیر را که 
فاصله اش بیش از دو ایستگاه اتوبوس نبود 
پیاده روم. حدود دویست متر پس از چهارراه 
و در پیاده رو شمالی خیابان و نه چندان به دور 
از پارك شقایق، ناگهان پیاده رو )به صورتی 
که در عکس دیده می شود( کامال قطع شد، 
زیراکه دیوار تا جوی کنار خیابان امتداد 
داشت. آن طرف جوی هم اتومبیل ها پشت 
سر هم پارك کرده بودند. جوی محل، تا حدی 
عمیق و گشاد بود. هنگام بلند کردن پا برای 
گذاردن بر لبه دیگر جویـ  در فاصله میان دو 
اتومبیلـ  پایم به لبه نرسید و به داخل جوی 
افتادم، جیغ کشیدم و تقریبا از حال رفتم که 
یک بانوی نسبتا سالخورده و پسرش که به 

گفته خودشان برای انجام کاری به محضر 
اسناد رسمی واقع در همان نزدیکی می رفتند 
به کمک آمدند و مرا بر تاکسی نشاندند تا به 
دکتر برساند. می دانید که برای تشخیص 
آسیب دیدگی ناشی از ضربه سر نیاز به »ام. 
آر. آی« است. در جریان افتادن به جوی آب، 
لباس من پاره شد و عینک طبی ام را که بر 
اثر ضربه وارده به گوشه ای پرتاب شده بود 

فراموش کردم بردارم و از دست رفت.
با این زخم ها و ورم پوست سر، شب و چهار 
ساعت پیش از پرواز عازم فرودگاه شدم. 
گرفتن بُردینگ پَس، ُمهر کردن گذرنامه 

از تهران تا لُس آنجلس در اسفند 1395 )مارس 2017(ـ  آنچه که دیده، گفته و شنیده شد

پیاده رو مسدود خیابان دماوند تهران )میان ایستگاه های خاقانی و ابوریحان(/ محل افتادن در 
جوی با عالمت مشخص شده است

 اثر جراحت پا و دست
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تا رسیدن به گیت خروجی، چند دقیقه 
بیشتر طول نکشید و بمانند گذشته آسان 

و سهل بود.
برخالف »شب عید«  سال های پیش، این 
بار مسافران عازم آمریکا چشمگیر نبودند. 
بیشتر این مسافران ایرانی عازم آمریکا 
گذرنامه آمریکایی داشتند. در همین جایگاه 
انتظار، یک مرد ایرانی که گرین کارت آمریکا 
داشت گفت که به ایتالیا می رود و در آنجا 
چند روز خواهد ماند تا تکلیف بخشنامه دوم 

ترامپ روشن شود.
در فرودگاه بین راه، سختگیری چندانی 
مشاهده نشد. در فرودگاههای بین راه، 
مسافران عازم آمریکاـ  فقط آمریکاـ  دو بار 
بازرسی و تحقیق می شوند. پرسش و پاسخ 
از دارندگان ویزای موقت بیشتر بود و اندکی 
طوالنی، مخصوصا در مورد آنانکه انگلیسی 
شان ضعیف بود. با وجود این، کسی رّد نشد. 
یک مسافر دارای ویزای موقت گفت که به 
او گفته بودند اجازه سوار بر هواپیمای عازم 
آمریکا شدن دلیل ورود به شهر و اقامت 
نیست، ماموران دیگری این مجّوز را در 
فرودگاه مقصد می دهند. در اینجا »کری 
آنـ  جامه دان کوچک« ها و کیف دستی 
ها دقیقا بازرسی مجدد می شدـ  دقیق تر از 

پروازهای سابق.
در محوطه پشت گیت، که در همه 
فرودگاهها، گیت های ویژه پرواز به آمریکا 
مشّخص و معّین هستند، یک فرصت دو 
ساعته گفت و شنود دست داد. احساس کردم 
که همه مسافران ایرانی خوش برخورد و به 
لحاظ معلومات در سطحی باال قرار دارند. از 
فرصت استفاده کردم و به چند نفر که در 
نزدیکی ام بودند، آدرس »تاریخ آنالین برای 
ایرانیان« را دادم  که قبال این آدرس ها را 
تکثیر کرده بودم. سهـ  چهار نفرشان گفتند 
که سالها است که آن آنالین را می خوانند و 
احساس غرور و بزرگی می کنند. یکی از آنان 
که مردی جوان بود گفت که مطالب تاریخ 
آنالین مرا می خواند. ولی، چند بار خواسته 
بود ایمیل بفرستد که چرا درباره »دوقلوهای 
به هم چسبیده« مخصوصا آنان که دو سر و 
یک بدن دارند و با این وضعیت ازدواج  هم 
می کنند مطلب ننوشته بودیم که بسیار 

جالب و خواندنی می تواند باشد. الله و الدن 
ایرانی که در بیمارستان سنگاپور فوت شدند 
بدن های جداگانه داشتند و سرهایشان به 

هم متصل بود.
این ایرانی جوان که نام و آدرسش را داد 
گفت: در سال 1996، هفت ساله بودم که با 
خانواده ام به آمریکا مهاجرت کردیم و در 
یک شهر ایالت مینه سوتا ساکن شدیم و تا 
3 سال پیش که به لُس آنجلس نقل مکان 
کردم در مینه سوتا بودم و در مینیاپولیس به 
دانشگاه رفتم. در شهری که در کودکی بودم، 
دو خواهر تقریبا همساِل با من زندگی می 
کردند که دو سر جداگانه و یک بدن )دست و 
پای مشترك( داشتند و به مدرسه هم رفتند. 
خانه ما تا منزل آنان فاصله ای زیاد نداشت. در 
مینیاپولیس هم یک بار آنان را دیدم، گفتند 
که به دانشگاه می روند، تعجب کردم. یکی از 

آن دو گفت که می خواهد شوهر کند.
این فرد گفت که عکس و اسامی این 
یم ایمیل  دوقلوی به هم چسبیده را برا
خواهد کرد. ]ایمیل او حاوی عکس و اسامی 
واصل شد، پس از بررسی، تحقیق عمومی، با 
جزئیات قضیه در این شماره مجله روزنامک 

درج شده است.[.
در همین محل، دو مرد ایرانی با هم درباره 
امور بانکی و پول گفت و شنود داشتند. یکی 
از آن دو گفت: در ایران که بودم از دوستم که 
در بانک مرکزی کار می کند شنیدم که می 
خواهند میزان ارزی را که یک فرد می تواند 
داشته باشدـ  در خانه، در جیب و هرجای 
دیگرـ  محدود به مبلغ معینی کنند و نه 
بیشتر از 10ـ  15 هزار دالر. دیگری گفت که 
مگر می شود از جیب مردم خبر داشت!. همه 
که نمی روند از بانک و صّراف رسمی ]دارای 
پروانه[ ارز بخرند. مگر توانستند جلوی 
قاچاق کاال، آن هم معادل دهها میلیارد دالر 
در سال را بگیرند و یا واردات مواد مخدر را. در 
ایران استفاده از تلویزیونها ماهواره ای قانونا 
ممنوع است ولی تقریبا همه دارند و آنتن ها 
روی بام ها و بالکن ها دیده می شوند. این کاِر 
بی نتیجه ]محدود کردن میزان ارزی که هر 
فرد می تواند مالک باشد[ جز ناراضی تراشی 
و گران شدن ارز حاصلی ندارد. در قرآن است 
که انسان ها بر مال و جان خود مسلط باید 

باشند. یک فرد می خواهد که پولش را ارز 
بخرد، دیگری خانه و زمین، سومی سهام، 
چهارمی سکه طال و پنجمی پس انداز بانکی 
کند. پول اضافه بر خرج روزمره یک سرمایه 
است و سرمایه باید پولساز باشد و گرنه می 
رود آن را در راههای ناصواب هدر می دهد و یا 
ولخرجی میکند که هر دو به زیان کشور است.  
در ایران، ارزها از فروش نفت و معادن و ... به 
دست می آیند و مال همه مردم اند و خرید و 
فروش آنها باید آزاد باشد. این کشور را اجداد 
همه ما برایمان حفظ کرده اند، انحصاری که 
نیست. اگر خوزستان را از چنگ شیخ خزعل 
بیرون نیاورده بودند که نفت و ارز نداشتیم.  
ارز ما برای خرید عروسک، بیل و سنگ قبر 
خوب است و در جیب خودمان، نه. چقدر 
جنس غیر ضروری خارجی در کشور است. 
بابت همه ارز رفته است. این همه  منطقه 
آزاد درست شده است و .... شنیده ام که 
مردم  ریال می برند عراق و دالر می خرند. 
نمی شود دارایی مردم ازجمله  طال و ارزی 
را که دارند کنترل کرد، بازار قاچاق گرم می 
شود و بهای ارز باال می رود. بکار بردن دارایی 
شخصی و ناشی از کسب و کار، حق بشر است. 
می دانی چرا می خواهند این کار را بکنند؟، 
برای اینکه می خواهند بهره بانکی را پایین 
بیاورند، نگرانند که پس اندازها صرف خرید 
ارز شود. اگر پول های راکد صرف خرید طال 
و ارز نشود در خرید خانه بکار می رود و بهای 
خانه و اجاره خیلی باال خواهد رفت و نَدارها 
نند که  ناراضی خواهند شد. همه می دا
ترامپ با جمهوری اسالمی خوب نیست و به 
دالیلی خوب هم نمی شود و در این شرایط، 
دولت باید احتیاط کند و با کاری که به نتیجه 
نخواهد رسید ناراضی نسازد. اآَلن بسیاری از 
مردم برای سکونت، خانه رهن می کنند و 
صاحب خانه پول را نزد بانک سپرده می کند، 
اگر بهره بانکی کاهش یابد، صاحباِن خانه ها 
فقط اجاره مطالبه می کنند که هرکس ندارد 

بدهد و آمار ازدواج پایین تر می آید و ....
در اینجا، یک بانوی میانسال که به این 
گفت و شنود گوش می داد به میان صحبت 
آمد و گفت که شنیده ام یک نماینده مجلس 

گفته است....
ادامه در صفحه 16
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نوشته بودیم که در جریان یک سفر 
هوایی در مارس 2017،  یک مسافر ایرانی 
آمریکایی ضمن شرح زندگی دو خواهر 
دوقلوی به هم چسبیده که در رشته آموزش 
و پرورش از دانشگاهی در شهر سن پال فارغ 
التحصیل شده اند، گواهینامه رانندگی 
گرفته اند و زندگی خوبی دارند خواسته 
بود در این زمینه مطلبی بنویسیم که جالب 
و پُرمخاطب است. این ایرانی، زمانی در 
همسایگی آن دو دختر زندگی می کرد و 

عکسی از دو خواهر را برای ما ایمیل کرد.

 Abigail این دو خواهر به هم چسبیده
abby(( و Brittany Hensel نام دارند 

و اینک 27 ساله اند )متولد 7 مارس 1990( 
و در مینه سوتا زندگی می کنند. ابی و 
بریتانی از سر و گردن از هم جدا هستند 
ولی دست و پای مشترك دارند.  این دو، 
قلب و معده جداگانه دارند و به همین سبب  
باالتنه آنان بزرگ و نسبتا پهناور است. 
چون سرهایشان جدا از هم است، استعداد 
و اشتیاق شان متفاوت و همچنین آهنگ 
صدایشان. تایپ کردن و رانندگی کردن 
آنان دیدنی است. با دو ایده و مقصود و با 
دست مشترك تایپ می کنند. یکی از 
این دو عالقه بیشتری به داشتن شوهر 
دارد. این دو خواهر اینستاگرام هم دارند. 
برای نخستین بار در 16 سالگی حاضر به 

مصاحبه تلویزیونی شدند.

به اظهار پژوهشگران، از هر 200 هزار 
حاملگی، یکی شان دوقلوی به هم چسبیده 
Conjoined Twins  است ولی 40 تا 

60 درصد از آنان زنده به دنیا نمی آیند و 
یک سوم از آنان که زنده به دنیا می آیند، 
در همان نخستین روز تولد فوت می شوند 
و تنها 5 تا 10 درصد از آنان که بیش از یک 
روز زنده می مانند به 30 سالگی می رسند 
و شماری دارای سن طبیعی. معموال این 
نوع دوقلوها دختر هستند. دوقلو های به 
هم چسبیده از یک جنس هستند؛ هر دو 
پسر هستند و یا هر دو، دختر. اشاره به چند 

دوقلوی به هم چسبیده معروف:
نهم اکتبر سال 1912 دو خواهر دوقلوي 
سیاهپوست آمریکایي به نام هاي میلي 
Millie و کریستین Christine  که هنگام 

تولد به هم متصل بودند و اعضاي مشترك 
بدن داشتند درگذشتند. این دو خواهر که 
11 جوالي 1851 در »وایت ویل« ایالت 
کارولیناي شمالي به دنیا آمده بودند 61 
سال ُعمر کرده بودند. پدر و مادر این دو، 
  McCoy بردِه فردي به نام مک کوي
بودند که وي این دوقلو را به یک تماشاخانه 
دار سّیار فروخت و چون شهرت هنرنمایي 
یافتند فردي دیگر آنان را ربود و به انگلستان 
بُرد ولي در آنجا بدام افتاد. در انگلستان 

بردگي لغو شده بود و مقامات لندن گفتند 
که تنها مي توانند دو خواهر را به پدر و یا 
مادرشان تحویل بدهند که خریدار قبلي 
ترتیب این کاررا داد و به آمریکا بازگردانیده 
شدند و به هنرنمایي ادامه دادند. صاحب 
تئاتر وسائلي فراهم ساخت که دو خواهر 
مقدمات 5 زبان را فراگیرند تا در جریان 
نمایش اصطالحات این زبانها را براي 

سرگرمي تماشاگران بکار برند.
    این نوع دوقلو را اصطالحا »دوقلوي 
سیامي« گویند که دو برابر دوقلوي هنرمند 
سیامي )نام سابق تایلند( به نام چانگ
Chang و انگ Eng در قرن نوزدهم 

به این لقب معروف شده بودند که این 
اصطالح جهاني و وارد فرهنگ واژه ها شده 
و دوقلوهاي از این دست و ازجمله الله و 
الدن بیژني )ایراني( را که در سال 2003 
در سنگاپور و در جریان عمل جراحي فوت 
ندند.  شدند دوقلوهاي سیامي مي خوا
چانگ و انگ که در سال 1811 از پدر چیني 
و مادر ماالیایي در جنوب تایلند به دنیا آمده 
بودند در سیرك ها هنرنمایي مي کردند. 
این دو 63 سال عمر کردند و بسال 1874 

درگذشتند.
    از زمان پیدایش خط و نوشتن، درباره 
این نوع دوقلوها داستانهاي متعدد گفته 
و نوشته شده است ولي به صورت سند از 
قرن دهم، و درباره دو برادر به هم چسبیده 

دوقلوهای به هم چسبیدهـ  از سیامی ها و الله و الدن ایرانی تا اِبی و بریتانی دانشگاه دیده

Brittany  و Abby

خواهران دوقلوی به هم چسبیده که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند

Chang و Eng
دوقلوهای سیامی که 63 سال با هم خوردند و 

خوابیدند و هنرنمایي کردند
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ارمني است که در سال 942 به دنیا آمده و از 
ارمنستان به قسطنطنیه )استانبول امروز( 
منتقل شده و در این شهر زندگي مي کردند. 
در حال حاضر هر سال دهها تن از این نوع 
دوقلوها در گوشه و کنار جهان به دنیا مي 
آیند. در قرن یازدهم نیز در انگلستان دو 
خواهر به هم چسبیده به نام اِلیزا و مری به 
ددنیا آمدند و زندگی کردند. در سال 1961 
در آمریکا یک دوقلوی به هم چسبیده 
متولد و وارد کار موسیقی و خوانندگی 
شدند. پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده 
آمریکایی در 1951 در اهایو به دنیا آمده اند.

در همین سه سال گذشته، جهان شاهد 
تولد دوقلوهای به هم چسبیده متعدد بوده 
است: دهم آگوست 2016 در بیمارستان 
ابن سینای اندونزی )جاوه شرقی(، در 13 
نوامبر 2015 در بنگالدش، در مارس 2014 
دو خواهر و در اکتبر 2016 دو برادر درهند 
و آخرین آنان، دهم ژانویه 2017 در شهر 

هوارز مکزیک.
هشتم جوالي 2003 الدن و الله دو 
خواهر دوقلوي ایراني که از ناحیه سر »به 
هم چسبیده« به دنیا آمده بودند در یک 
بیمارستان سنگاپور پس از عمل جراحیـ  
یکي پس از دیگري جان سپردند. نخست 

الدن  درگذشت و ساعتي بعد هم الله.
     جدا کردن  دوقلوهاي به هم چسبیده 
که از سال 1952 آغاز شده است اگر در 
سنین کودکي باشند در حال حاضر امري 
دشوار نیست، ولي الدن و الله در بیست و 
نهمین سال ُعمر خود زیر عمل جراحي قرار 
گرفته بودند که در این سن ترمیم سلولهاي 
عصبي همانند سنین کودکي آسان نیست.

    مغز این دو خواهر در لحظه تولّد از 
هم جدا بود، اما به سبب زندگي طوالني 
باجمجمه مشترك، به مرور زمان به هم 

چسبیده بود.
    دشواري عمل جراحي در این بود که 
سرهاي دو خواهر عالوه بر عصب هاي 
مشترك داراي یک ورید بزرگ مشترك 
بودند که خون را از سر به قلب باز مي 
گردانید و دو تا کردن آن از طریق پیوند زدن 
باعث ادامه خونریزي و مرگ الدن و الله شد.

    جراحان کشورهاي مختلف از جمله 

آلمان چنین وضعیتي را قبال پیش بیني 
کرده بودند. در جریان عمل، یک گروه بزرگ 
کارشناس و جراح حضور داشتند و جراح 
اصلي از آغاز کار قول موفقیت آمیز بودن 
عمل را نداده بود. ولي دو خواهر از ادامه 
وضعیتي که داشتند خسته شده بودند و 

ریسک را پذیرفته بودند.
    این رویداد از لحظه انتقال دو خواهر از 
تهران به سنگاپور به دلیل بي سابقه بودن 
کار، توجه رسانه ها همه کشورها را به خود 
جلب کرده بود و پخش آخرین جمالت 
الدن به زبان انگلیسي بارها از شبکه هاي 
تلویزیوني تکرار و باعث توجه جهانیان به این 
موضوع شده بود و به همین سبب گزارش در 
گذشت آنان به صورت یک خبر فوق العاده 
پخش شد و مردم را در گوشه و کنار جهان 
متاثر ساخت. بسیاري هم بر مرگ آنان که 
موفق به داشتن استقالل از یکدیگر نشدند 
گریستند و این رویداد جایگاهي در تاریخ 

یافت.
    الدن و الله در فیروز آباد فارس به دنیا 
آمده بودند، اما عمدتا در تهران زندگي 

کرده بودند.

Christine و Millie 
دو خواهر دوقلوي هنرمند آمریکایي
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»امروزـ  به نظر می رسد که روز 
تغییر تمام عیار در ایران است و به قول 
تفسیرنگاران، نقطه عطف. امروز آغاز دوره 
تازه ای در تاریخ ایران است و گزارش های 
امروز و فردا و پس فردای ما، سطور صفحه 
اول این فصل از تاریخ وطن خواهند بود. ما 
امروز باید  همه توان خودرا یکپارچه کنیم 
که جزئیات تحواّلت را که تاریخ خواهند 
شد جمع آوری و درج کنیمـ  درج مطلب با 
عکس که سنِد نوشته باشد. ما باید ادیشن 
یکم )چاپ اول( روزنامه را پیش از ساعت 
یک بعد از ظهر به دست چاپ بدهیم تا 
مشکل دیروز را که در همه تهران توزیع 
نشد نداشته باشیم. امروز هم مثل دیروز 
ممکن است زد و خوردها از بعد از ظهر 
شّدت یابد و توزیع روزنامه امکان ناپذیر 
شود. برای مطالب تازه، ما می توانیم چاپ 
دوم و سوم و شماره فوق العاده بدهیم. من 
نمی خواهم که هیچکدام از اعضای میزهای 
خبر بویژه میز اخبار سیاسی و انقالب 
پشت میز بنشینند. همه بروند و تلفنی 
شرح مشاهدات و شنیده ها و استنباط 
خود را بگویند و ما در اینجا آنهارا برای درج 
تنظیم ژورنالیستی می کنیم. تنها دبیر و 
مترجمان میز اخبار بین الملل در تحریریه 
بمانند و فقط به اخبار مربوط به انقالب و 
تحوالت و اظهارنظرهای وارده در این باره 
توجه داشته باشند و لحظه به لحظه مرا 

آگاه کنند.«.
غالمحسین صالحیار سردبیر وقت 
روزنامه اطالعات، ساعت 8 بامداد 22 
بهمن 1357 این جمالت را خطاب به 
اعضای تحریریه این روزنامه که آنان را به 
کنار میز خود احضار کرده بود بیان داشت. 
در آن ساعت، از خیابانهای اطراف صدای 
شلیک گلوله و انفجار به گوش می رسید. 
برخالف روزهای پیش، در ساختمان 

مؤسسه مطبوعاتی اطالعات از مأموران 
فرمانداری نظامی تهرانـ  مسلح به تفنگ 
خودکارـ   اثری نبود که در راهروهای 
ساختمان 8 طبقه ای روزنامه و معموال در 
کنار ورودیـ  خروجی های آسانسورها می 
ایستادند و نیز در مدخل اطاق خبر که یک 

سالن بسیار بزرگ بود.
در این سالن، میز اخبار بین الملل که 
من دبیر آن بودم در کنار پنجره جنوب 
شرقی قرار داشت و در طرف راست این میز 
و به فاصله یک متری، میز اخبار سیاسی و 
انقالب مستقر بود. آن روزها رفت و آمد 
به میز اخبار بین الملل زیاد بود. اعضای 
میزهای دیگر می آمدند و می پرسیدند 
که تازه ها و واکنش های خارجی در باره 
انقالب ایران چیست. مخاطبان هم تلفنی 

همین را سئوال می کردند.
در آن روز هر لحظه صدای گلوله و انفجار 
شدت بیشتری می گرفت و همچنین 
صدای پخش شعار از بلندگوهای خیابانی. 
اطاق خبر در طبقه چهارم ساختمان 
قرارداشت. مؤسسه مطبوعاتی اطالعات در 
آن زمان همچنان در سه راهی خیابانهای 
سپه )امروزه؛ امام خمینی( و خّیام قرار 
داشت و از پنجره شمالی اطاق خبر می 
شد رفت و آمدها در خیابان سپه را مشاهده 
کرد. این پنجره در حقیقت یک در شیشه 
ای بود که به بالکن باز می شد. روزنامه 
اطالعات همچنان یک روزنامه عصر بود. 
]در آن زمان دکتر علیرضا نوری زاده دبیر 
میز اخبار سیاسی و انقالب بود و عالوه بر 
خبرنگاران میز، شخصا هم با نزدیکان آیت 
اهلل خمینی، مهدی بازرگان و سران گروهها 
و جمعیت ها و مقامات مذهبی برای کسب 

خبر و نظر در ارتباط بود.[.
ساعت از 9 بامداد گذشته بود که چند 
فرد مسلح به انواع سالحهای خودکار 

و نارنجک وارد تحریریه شدند و گفتند 
ه  یی خلق ]یک گرو که چریک فدا
کمونیستی[ هستند و می خواهند به 
پشت بام طبقه هشتم بروند و به سوی 
ساختمان شهربانی تیراندازی کنند که 
کمیته )بازداشتگاه ساواك و اصطالحا 
شکنجه گاه مبارزان و مخالفان دولت( در 
زیرزمین و طبقه پایین آن قرار دارد. هدف 
آن است که ماموران محافظ با شنیدن 
صدای تیراندازی به ساختمان، از آنجا خارج 
و در ساختمانهای مجاور سنگرگیری کنند 
و دست به تیراندازی متقابل بزنند و چریک 
ها که در پارك شهر و در اتومبیل و وانت در 
اطراف ساختمان هستند از فرصت استفاده 
کنند و کمیته را تصرف، بازداشت شدگان 
را آزاد و ادوات شکنجه را جهت در معرض 

دید مردم قرار دادن از آنجا خارج کنند.
چریک ها که شمار آنان تا 8ـ  9 نفر 
افزایش یافت و دو تَن از آنان برادر بودند 
پس از معرفی خود به سردبیر به طبقه 
ندازی آغاز شد.  هشتم رفتند و تیرا
همچنانکه پیش بینی شده بود ماموران 
فرمانداری نظامی و محافظان بازداشتگاه 
ساواك )کمیته( برای پاسخ به تیراندازی 
آنان به پشت بام های بانک سپه، ساختمان 
شهربانی، پستخانه، بانک کشاورزی و 
سرانجام پشت بام مسافرخانه و عمارات 
واقع در ضلع جنوبی خیابان سپه و صد 
قدمی ساختمان روزنامه آمدند. چریک 
ها عالوه بر تیراندازی به سوی ساختمان 
شهربانی، شلیک به خیابان ورزش و 
ساختمان بزرگ واقع در کوچه جنوب 
موسسه اطالعات را که قبال سفارت اتریش 
در آنجا بود آغاز کردند و پی در پی برایشان 
مهمات )فشنگ( وارد می شد. آنان در پاسخ 
به این سئوال که چرا به خیابان ورزش و 
ساختمانی جنوبی تیراندازی می کنید 

22 بهمن 1357 ساختمان موسسه مطبوعاتی اطالعات میدان جنگ بود و اگر به 
جلسه تبادل نظر سردبیر فراخوانده نشده بودم زنده نمانده بودم
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گفتند که دسته ای از ما در خیابان جنوبی 
پارك شهر موضع گرفته  است تا به ساختمان 
)کاخ( دادگستری و بازداشتگاه واقع در زیر 
این کاخ حمله کند زندانیان را که بعضا برای 
دزدیدن یک آفتابه بازداشت هستند و یا چک 
بدون محل )برگشتی( صدتومانی داده اند تا 
غذا برای فرزندانشان تهیه کنند آزاد سازند و 
نیز بایگانی پرونده ها را که برای اشخاص بدون 
پارتی تشکیل شده اند و پیشینه آنهارا خراب 

نشان می دهند آتش بزنند.
مطالب چاپ اول روزنامه در این شرایط 
سخت تکمیل شد. ساعت حدود 2 بعد از ظهر 
بود که صالحیار دبیران میزها را برای تبادل نظر 
فراخواند. اطاق جلسه پنجره به  بالکن شمالی 
داشت و ترس از اصابت گلوله سبب شد که 
جلسه تبادل نظر در قسمت بدون پنجره سالن  
که میز عکس در آنجا قرار داشت تشکیل شود. 
میز اخبار بین الملل در ضلع جنوب شرقی 
سالن و در کنار یک پنجره بزرگ قرار داشت. 
من پیش از رفتن به جلسه تبادل نظر، علی مؤید 
بهارلو مترجم اخبار به زبان فرانسه را که پشت 

به پنجره و در سمت چپ من می نشست و نیز 
پرویز ایرانزاد مترجم اخبار انگلیسی را به طبقه 
باالترـ  اطاق تله پرینترها فرستادم تا همانجا و 
ایستاده، اخبار وارده را بخوانند و اگر موضوع 
مهمی بود تلفنی اطالع دهند. در قسمت پایین 
تر، میز نعمت ناظری و حسن پویان مترجمان 
اخبار انگلیسی و نیز دو روزنامه نگار افغاِن 
پناهنده شده به ایران نشسته بودند که آنان 
هم مترجم مقاالت نشریات از زبان انگلیسی 

برای ما بودند.
در جلسه تبادل نظر، هنوز صالحیار لب به 
سخن نگشوده بود که صدای اصابت گلوله و 
شکستن پنجره از طبقه سوم بگوش رسید و 
اندکی بعد، یک چریک خون آلود از آن طبقه 
به طبقه چهارم آمد و گفت که تیر خورده 
ولی هنوز می تواند فعال باشد ولی الزم است 
که موضوع را به برادرش که در طبقه هشتم 
تیراندازی می کند خبر دهیم. چریک مجروح 
سپس خونریزان به بالکن ضلع شمالی )مقابل 
ساختمان پستخانه و مسافرخانه رفت( و به 
تیراندازی ادامه داد که اطاق خبر زیر بارانی از 

گلوله قرار گرفت. چریک مجروح دوباره گلوله 
خورد، کشته شد و همانجا در خون خود غلطید 
و ... و به این ترتیب ادامه جلسه تبادل نظر به 
ساعت 3 و 4 بعد ازظهر موکول شد و دبیران به 

میزهای خود بازگشتند.
من پس از بازگشت به میز اخبار بین الملل، 
دیدم که یک گلوله پنجره مجاور صندلی 
مرا سوراخ کرده است. اگر بهارلو به اطاق تله 
پرینترها و من به جلسه تبادل نظر نرفته بودیم 
هر دو با آن گلوله کشته شده بودیم. گلوله که از 
باالی صندلی من و صندلی بهارلو گذشته بود 

هر دوی ما را می کشت.
قرارشد که پنجرِه سوراخ شده به همان 
صورت باقی بماند و بازدید کنندگان از مؤسسه 
آن را ببینند که باقی مانده بود و در دهه 1370 
که دو سه بار به تحریریه روزنامه سر زدم 
همچنان به همان صورت بود و شنیدم که تا 
زمان انتقال موسسه مطبوعاتی اطالعات به 
محل تازه خود در منطقه میردامادـ  خیابان 
نفت جنوبی، در همان وضعیت نگهداری 

شده بود.

ادامه از صفحه 12
...که باید تابعیت ایرانی دارندگان گذرنامه 
خارجی را ابطال کنیم، آیا درست است؟. 
پس از لحظاتی سکوت، یک مرد شیکپوش 
60ـ  65 ساله رو به آن بانو کرد و گفت: آن 
طور که شما گفتید، آن نماینده یک نفر بود 
و حرفی زد. این، کار آسانی نیست. 37 سال و 
چند ماه پیش که قانون اساسی را می نوشتند 
من کار آموز قضایی بودم  و با دفتر مشترك 
4 وکیل هم که سه نفرشان مذهبی و نزدیک 
به روحانیون ارشد بودند همکاری داشتم. در 
باره اصل 41 قانون اساسی که درباره تابعیت 
است از اینان نظر خواسته بودندـ  آن هم کتبا 
و من پاسخ آنان را به مجلس خبرگان بردم و به 
آیت اهلل بهشتی دادم. پاسخ در یک پوشه بود و 
نه پاکت سربسته. قبال هم در جریان بحث آن 
حقوقدانان قرار داشتم. نظر آنان این بود که 
ابطال تابعیت ناقض اعالمیه حقوق بشر است 
که تبعید = اخراج فرد را از کشوری که در آنجا 
به دنیا آمده ممنوع کرده است، ابطال تابعیت 

یعنی اخراج از زادگاه. اعالمیه حقوق بشر 
حتی تاکید دارد که زاده یک کشور می تواند 
بدون گذرنامه به آنجا بازگردد. یک سرزمینـ  
آب و خاكـ  متعلق به مردم آن استـ  مردمی 
که صدها و هزاران سال خودشان و نیاکانشان 
در آنجا بودند، برایش زحمت کشیدند و احیانا 
جانبازی کردند. عللی باعث داشتن گذرنامه 
کشور دیگر می شود، باید علل را حذف کرد نه 
معلول را. چون اصرار بود که آن اصل تصویب 
شود، این حقوقدانان نظر داده بودند که اصل 
41 به گونه ای اصالح عبارتی شود که اجرای 
آن نیاز به وضع قانون اجرایی و انواع آیین نامه 
و اّما و مگر و اخطار و مهلت داشته باشد و حق 
اعتراض به دادگاه، یعنی که تعلیق به محال.

این شخص گفت که در حال حاضر موضوع 
لغو تابعیت صدای اعتراض 5ـ  6 میلیون ایرانی 
مهاجر را بلند می کند و همچنین دهها میلیون 
بستگان آنان را در داخل کشور و دولت های 
معاند از این فرصت استفاده می کنند، همان 
طور که جیمی کارتر پس از چند مالقات با 

دانشجویان عضو کنفدراسیون و مشاهده یک 
تظاهرات در واشنگتن، حمایت خود از شاه را 
متوقف ساخت. به عالوه، من شماری از بستگان 

مقامات و معاریف را ساکن خارج دیده ام.
در این لحظه مسافران برای سوار شدن به 
هواپیما فراخوانده شدند. پرواز تا لُس آنجلس 
حدود 15 ساعت بود. در نزدیکی مقصد 
ناگهان خبری به مسافران ایرانی داده شد که 
همان ساعت یک قاضی دادگاه هاوایی اجرای 
بخشنامه دوم و تعدیل شده دانالد ترامپ را 
متوقف ساخته است. این خبر را یک مسافر 
ایرانی از تابلت و یا سلفون خود به دست آورده 

بود که به گوش همه رسید و شاد شدند.
در فرودگاه لُس آنجلس که مأموران مربوط 
از دیرزمان با وضعیت ایرانیان و سوغاتی های 
آنان آشنا هستند مطلقا مسئله ای نبود و 
کارها سریعا انجام شد. مسافران ایرانی 
مخصوصا از رفتار یک مأمور که نام او را 
واندرپروت یا واندرپلوت تلفظ می کردند 

ابراز رضایت می کردند.

از تهران تا لُس آنجلس در اسفند 1395 )مارس 2017(ـ  آنچه که دیده، گفته و شنیده شد
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دوربین

یک مخاطب با فرستادن این عکس نوشته است:»چرا 
باید در کشور 38 میلیونی و 90 ساله عراق که طبق 
آخرین آمار )منتشره در 31 دسامبر 2016ـ  4 ماه 
پیش( هر روز 4 میلیون و 685 هزار بشکه تولید نفت 
داشته و نزدیک به پنج میلیارد دالر درآمد ماهانه از 
صادرات نفت باید این چنین گدای خیابانی داشته 

باشد؟. روزگاری عراق یک کشور ُمرّفه و اَمن بود.«.
این مخاطب که ننوشته است این عکس چه وقت 
گرفته شده و چگونه آن را به دست آورده افزوده 
است:»قطعا با مشاهده این عکس این سئوال از ذهن 
مي گذرد: ... پس درآمد هنگفت عراق از نفت خود و 

... چه مي شود؟!.«.

گدایی در کشور نفت!

نهم اپریل 2017  )دهم فرودین(  دکتر دیوید دائو که از شیکاگو عازم 
لوئیز ویل بود بر صندلی خود در یک هواپیمای وابسته به شرکت یونایتد 
نشسته بود که رئیس خدمه هواپیما از بلندگو اعالم کرد که 4 کارمند 
شرکت باید به  لوئیز ویل بروند و از 4 مسافر درخواست می شود که 
جای خود را به آنان بدهند و با پرواز دیگری به مقصد بروند . 3 مسافر 

داوطلب شدند  که صندلی خود را ترک کنند .
خدمه هواپیما از دکتر دائو خواستند که او نیز با  پرواز دیگری برود. 
دکتر دائو گفت که باید در ساعت معین در بیمارستان باشد. بیمار او آنجا 
خواهد بود.خدمه هواپیما خواستند که   او را   به هر ترتیب پیاده کنند 
و چون زیر بار نرفت از پلیس فرودگاه کمک خواستند. پلیس فرودگاه 
وارد هواپیما شد و  تالش کرد  دکتر دائو را کشان کشان پایین ببرد که 

سر او  به صندلی اصابت کرد و مجروح و بیهوش شد.
در این میان یک مسافر هواپیما با دوربین تلفن همراه خود از این جریان 
عکس گرفت. وی این عکس ها و جریان حادثه را  به رسانه ها منعکس 
کرد و تیتر اول آنها شد بگونه ای که رییس جمهور آمریکا از شرکت 
هوایی انتقاد کرد. این شرکت به تازگی چند شرکت هوایی دیگر را 
خرید ه  و بزرگ شده است.به رغم عذرخواهی مدیر شرکت،   وکیل 

قضایی دکتر دائو علیه شرکت یونایتد به دادگاه شکایت کرده است.

15 اپریل به مناسبت صد و پنجمین زادروز  کیم ایل سونگ  رهبر پیشین کره شمالی 
در این کشور مراسم جشن و رژه برپا بود که در این مراسم دو نوع تازه  موشک دوربرد 
کره شمالی شرکت داده شده بود )عکس  پایین( که یک نوع از این موشک ویژه 
پرتاب از زیر دریایی است . گفته شده است که این نوع موشک ها قادر به رسیدن به 
هدف در فاصله بیش از 7 هزار مایل هستند. رسانه های آمریکا این عمل کره شمالی 
را دهن کجی به دولت خود  وانمودکردند به ویژه که ترامپ،  رییس جمهور ی آمریکا 
از ریس جمهوری چین که با وی در فلوریدا مالقات کرده بود خواسته بود که کره 
شمالی را  از این کارها  منع کند. برخی مطبوعات اروپا نوشته بودند که ممکن است 
آمریکا به کره شمالی تعرض نظامی کند که برخی مقامات کره جنوبی و آمریکا گفته 
اند اگر به کره شمالی حمله شود این کشور قادر است نه تنها کره جنوی و ژاپن بلکه 

به بخش های از آمریکا آسیب وارد سازد.

دهن کجی کره شمالی به آمریکا

دوربین های  سیلفن )تلفن همراه( 
 بار دیگر به  انعکاس یک مسئله 

عمومی کمک کردند

روزنامک-شماره36)فروردینماه1396(



هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

فرهنگی( بکار برده می شود و درباره کارها و نظرات 
افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت و هدف 
از آن آمــوزش عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی 
ها، سرمشــق گرفتن و نيز پيشــگيری از اشــتباه با 
درس گرفتن از اشتباه دیگران و گذشتگان است. 
در تاریخ نــگاری ژورناليســتی بایــد یک مبــدأـ  روز، 
هفته و ماهـ  در دست داشــت و نوشتن مطلب را از آن 
آغاز کــرد بنابراین، مطالبــی که در زیر آمده اســت 
ارتبــاط بــا فروردین) مارس و اپریل( داشــته اســت.
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این ماه در گذر تاریخ

دوازدهم فروردین 1358 )1979 
میالدی و امسال مصادف با یکم اپریل( 
اعالمیه رسمیت یافتن نظام جمهوري 
اسالمي در ایران، که به امضاي آیة اهلل 
روح اهلل خمیني  )امام ره( انتشار یافته و 
در روزنامه هاي تهران به چاپ رسیده بود 
با این جمالت آغاز مي شد: »جمهوري 
اسالمي را اعالم مي کنم. شما با راي قاطع 
خود به جمهوري اسالمي؛ حکومت عدل 
الهي را اعالم کردید، حکومتي که در آن 
اقشار ملت به یک چشم دیده مي شوند و 
نور عدالت الهي برهمه و همه به یک طور 
مي تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه 
کس به یکسان مي بارد. مبارك باد برشما 
که در آن اختالف نژاد مطرح نیست و همه 

برادر و برابرند.«.
     اعالمیه چنین ادامه مي یافت:

    »مبارك باد بر شما روزي که در آن، 
تمام اقشار ملت به حقوق حقه مي رسد. 
کشور از دست چپاولگران و غارت پیشگان 
نجات یافت. مقدرات خودرا به دست 
گیرید. مجال به فرصت طلبان ندهید. 

نگذارید نفتخواران و مفتخواران به 
صفوف فشرده شما رخنه کنند.«.

     در این اعالمیه اساسی که به 
صورت یک سند در تاریخ ایران 
باقي خواهد ماند و به آن استناد 
خواهد شد همچنین آمده بود 
که »12 فروردین« که روز تحقق 

حکومت اهلل است از بزرگترین اعیاد 
مذهبي و ملي ما است و ملت ما باید این 

روز را جشن بگیرد و زنده نگهدارد.
    طبق اصول و قواعد متداول ]استاندارد 
جهانی[، این اعالمیه که پایه و زیربنای 
جمهوری اسالمی و حکم به اجرا درآمدن 
این نظام است باید سرلوحه برنامه و کار 
مقامات جمهوری اسالمی باشد و مفاد آن 
با دّقت تمام به اجرا درآید و در رعایت آن 
یک لحظه غفلت نشود. به عبارت دیگر؛ در 
جمهوری اسالمی نباید نفتخوار، مفتخوار 
و فرصت طلبی تحمل، و تبعیض مشاهده 
شود و از آنجا که طبق این اعالمیه افراد 
ملت باید به یک چشم دیده شوند، لذا در 
جمهوری اسالمی ایران نباید طبقه خواص 
و آقازاده و از این قبیل وجود داشته باشد و 
از امتیازهایی برخوردار شوند. باید اصول 
قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب 
دی ماه 1358 )دسامبر 1979( که در 
چارچوب اعالمیه 12 فروردین تدوین شده 
اند مطلقا نقض و یا نادیده گرفته نشوند. 
باید دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 

ایران دارای یک دادگاه قانون اساسی 
باشد. اصل 30 قانون اساسی حکم به 
رایگان بودن آموزش و پروش می دهد که 
در نظام پادشاهی از سال 1353 )1974 
میالدی( چنین بود و مطلقا رایگان و 
یکنواخت. ولی اینک می بینیم که ایران 
دارای هزاران مدرسه پولی حتی در دوره 
تعلیمات عمومی شده است. اصل 44 
بدون رفراندم، در مواردی تغییر مسیر 
داده و .... در اعالمیه دوازدهم فروردین، 
اطالق حکومت عدل الهی به »جمهوری 
اسالمی ایران« موضوعی است بسیار مهم 
که باید گوش و چشم مقامات دولت به آن 
باشد، زیرا که مسئولیت اجرا با ایشان است.  
رفراندم مربوط به تغییر نظام حکومتی، 
روزهاي دهم و یازدهم فروردین برگزار 
شده بود. احمد صدر حاج سیدجوادي 
وزیر کشور وقت )دولت موقت به نخست 
وزیري مهدي بازرگان( نیز 12 فروردین 
1358 اعالمیه جداگانه اي منتشر ساخته 
بود. طبق اعالمیه دولت موقت، در رفراندم 
20 میلیون و 288 هزار تن )98 و دو دهم 
درصد آراء( به حذف سلطنت و 
برقراري نظامي اسالمي »بله« و 
241 هزار تن »نه« گفته بودند. 
احمد صدر حاج سیدجوادي 11 
فروردین 1392 )31 مارس 2013( 

در 96 سالگي درگذشت.

سالروز صدور اعالمیه مهم رسمیت یافتن نظام جمهوري اسالمي و  در این اعالمیه، 
تاکید بر برادر و برابر بودن ایرانیان و محو اثر نفتخوار، مفتخوار و فرصت طلب

صفحه اول چاپ دوم  شماره 12 فروردین 1358 روزنامه اطالعات 

روزنامک-شماره36)فروردینماه1396(



آن دسته از »کشورـ  شهر« هاي یوناني که 
از سوي فیلیپ دوم پادشاه مقدونیه تهدید 
مي شدند در مارس 342 پیش از میالد 
)اسفندماه( براي رفع خطر از خود به اردشیر 
سوم شاه وقت ایرانزمین ار دودمان هخامنشي 
متوسل شدند و اردشیر در این زمینه به پادشاه 
مقدونیه اخطار داد و ضمن آن تهدید کرد که 
اگر به این شهرهاي کوچک که خطري براي 
او ندارند و حاکمّیت و استقالل دارند تعّرض 
نظامي بََرد، در این جنگ نابرابر، ایران به دفاع 

از این شهرها که حق دارند راه خود را بروند 
خواهد پرداخت و معتّرض را تنبیه خواهد 

کرد.
 این تهدید موثر واقع شد و فیلیپ دوم تا 
اردشیر سوم در قید حیات بود از تصّرف بقیه 
این »کشورـ  شهرها« خودداري کرد. فیلیپ 
دوم )پدر اسکندر( قبل از مارس 342 پیش 
از میالد چند شهر یوناني را متصرف شده بود.
به باور موّرخان، این اخطار اردشیر سوم، 
در دوران جدید و معاصر از سوی اَبَرقدرت ها 

اقتباس و اُلگو شده است. »تاریخ« نشان داده 
است که اَبَرقدرت ها پی در پی جای خودرا به 
دیگری داده اند. برای مثال؛ در قرون جدید 
یک دوره را زمان برتری اسپانیا، دوره دیگر 
را زمان برتری انگلستان و ... نوشته اند. فساد 
داخلی، بوروکراسی و ضعف مدیریّت ها عامل 
عقب رفتن و در مواردی اضمحالل یک قدرت 
شده است و وضعیت و رفتار رئیس دولت در 
این پیشرفت و پسرفت، نقش اساسی داشته 

است.

اخطار تاریخي اردشیر سوم به پادشاه مقدونیه مبني بر دفاع ایران از کشورهاي ضعیف که 
در دوران جدید و معاصر الگوی ابرقدرت ها شده است

Flavius Anastasius آناستاسیوس 

یکم )431ـ  518 میالدی(  که از سال 502 
تا 505 میالدي با امپراتوري ایران جنگید 
و شکست خورد یازدهم اپریل سال 491 
میالدي امپراتور روم شرقي شده بود و تا 
9 جوالی 518 در این مقام بود. نام قبلي او 
»فالویوس« بود. آناستاسیوس قصد تصرف 
دو منطقه استراتژیک َدرعا )داراس در 
سوریه( و تَل َعَفر )در عراق شمال غربي امروز 
و درچهل مایلي مرز سوریه( را کرده بود تا در 
آنجا دو دژ بسازد و نیرو مستقر کند. به عالوه، 
به منطقه آِمد )دیاربکر( لشکر فرستاده بود 
که قباد ساساني سه سپاه از سه جانب به 

سوي قلمرو روم فرستاد.
 یک سپاه از این سه سپاه نیروهاي رومي را 
در ُکردستان امروز ترکیه شکست داد و شهر 
»آِمدـ  دیار بکر« را پس گرفت. ]رومي ها این 
شهر را »آمیدا«، ارمنیان »آمید« و ایرانیان 
»آِمد« تلفظ مي کردند که امروز »دیاربکر« 

خوانده مي شود و ُکردنشین است.[.
    سپاه دیگر در جهت ]مسیر[ تراکیه به 
حرکت درآمد. ]تراکیه = تراس منطقه اي 
است اروپایي در شمال دریاي مرمره و اینک 
در چند قطعه و هر قطعه جداگانه متعلق به 
ترکیه، بلغارستان و یونان.[، و سپاه سوم بعدا 

شهر تئودوسیوپولیس را تصرف کرد.
 در پي این شکستها، دولت قسطنطنیه 
)روم شرقی( حاضر به پرداخت غرامت به 
ایران شد و میان دو امپراتوري در سال 
506 میالدي یک پیمان صلح امضاء شد 
که هفت سال رعایت مي شد. این پیمان 
به قباد ساساني فرصت داد تا اقوام ساکن 
شرق آسیاي میانه که عزم مهاجرت به 
قلمرو ایران را کرده بودند به اروپاي جنوب 

شرقي براند.
 این رانده شدگان به نوبه خود در شرق 
اروپا و بالکان اسالوها و بلغارها را تحت فشار 
قراردادند و آناستاسیوس از بیم حرکت 
این اسالوها و بلغارها به سوي منطقه 
قسطنطنیه )استانبول(، در سر راه آنان 

یک دیوار طوالني )میان مرمره و دریاي 
سیاه( کشید که به دیوار آناستاسیوس  

Anastasius Wall معروف است.

    ساسانیان نسبت به مهاجرت مردماني از 
تبار و فرهنگ دیگر به ایرانزمین حّساسیت 
زیاد از خود نشان مي دادند. به نظر برخي از 
موّرخان، این تفکر هنوز در میان ُکردهاي 
ترکیه، عراق و سوریه وجود دارد. اینان 
تنها پس از جنگ مالزگرد در سال 1071 
میالدي که به پیروزي آلپ ارسالن انجامید، 
اجبارا اجازه دادند که سلجوقیان در برخي از 
مناطقشان سکونت کنند و از آن زمان است 
که ترکمانان در مناطق کردنشین از جمله 

سلیمانیه و تل عفر و ... ساکن شده اند.
     یک اقدام آناستاسیوس یکم که باقي 
مانده و جهاني شده است تدوین ضابطه 
»قطعیت اقدام هاي مأموران دولت پس 
از صدور حکم دادگاه« است که جهانگیر 
شده است. طبق این ضابطه )که به تصمیم 
آناستاسیوس تدوین شده است(؛ هر تصمیم 
و اقدام ماموران دولت در صورتي که مورد 
اعتراض قرار گیرد، هنگامي قطعیت مي 
یابد که دادگاه صالحه به آن رسیدگي کند 
و حکم بدهد. آناستاسیوس یکم 27 سال 

حکومت کرد.

امپراتور آناستاسیوس یكم به َدرعا )سوریه امروز( و َتل َعَفر )عراق امروز( طمع کرد و از 
ایران شكست خورد و ...

Anastasius 1
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روزی که ِسیمور ِهرش روزنامه نگار اینوستیگیتیو،  طرح کاخ سفید به بمباران ایران و 
ازجمله با موشك کروز را افشاء کرد   

در پي درز کردن گزارش »سیمور 
هرش Seymour Hersh « پیش از 
انتشار، که متن کامل آن 17 اپریل 2006 
در مجله »نیویورکر« منتشر شد، مبني 
بر طرح کاخ سفید به بمباران ایران و 
ازجمله با موشک کروز، و اظهار نظرهاي 
مقامات مختلف درباره آن؛ باردیگر 
»ایران« دهم و یازدهم اپریل 2006 
خبر صفحات اول روزنامه هاي آمریکا 
شده بود. مقاله سیمور هرش یک هفته 
پیش از انتشار در نشریه مربوط، به دست 
خبرگزاري ها افتاده بود!. جورج بوش در 
طول حکومت خود بارها دولت جمهوري 
اسالمي ایران را تهدید کرده بود که این 
تهدیدها همان وقت مورد تفسیرهاي 
گوناگون قرارگرفته بود. برخي از مفسران 
این تهدیدها را طرح کارشناسان روابط 
عمومي کاخ سفید )تهدید روانيـ  فشار 
بر اعصاب( به منظور تغییر جهت سیاست 
هاي ایران و یا تغییر نظر رای دهندگان 
ایرانی خوانده بودند. آخرین تهدید از این 
دست در نطق دهم اپریل 2008 جورج 

دبلیو بوش آمده بود.
    براي نمونه؛ یک روزنامه آمریکایي 
تمامي قسمت باالي صفحه اول شماره 
ا با عکس  پریل 2006 خودر دهم ا
بازیگران اصلي صحنه، به انتشار این 
خبر اختصاص داده بود که کلیشه آن در 

زیر آمده است:

همین روزنامه تیتر باالي صفحه آخر 

خود را هم به ایران اختصاص داده بود 
که کلیشه آن نیز در زیر درج شده است. 
ترجمه تیتر از این قرار است: ُمباَرك 
)رئیس جمهوری وقت مصر( گفته است 
که شیعیان )در عراق و سایر کشورها( به 
ایران وفادار هستند. این اظهار مبارك 
ري به ُسّني هاي جهان عرب  هشدا
تلقي شده بود تا گوش بزنگ باشند )به 

واشنگتن روی آورند( و ....

مرور زمان نشان داده است که این 
تهدیدهاي  قبیل تهدیدهاي غرب )
زبانيـ  رسانه اي و دیپلماتیک( پس از 
جورج دبلیو بوش هم ادامه داشته و از 
آغاز سال 2012 تشدید، و گستردگي 
تحریم اقتصادي نیز بر آن اضافه شده 
است. یک مصوبه قبلی تحریم اقتصادي 
ایران در سال 1995 به امضاي ویلیام 
)بیل( کلینتون رئیس جمهوری وقت 
رسیده بود. درگیري دو دولت آمریکا 
و ایران از نوامبر 1979 )زمان تصرف 
سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری 
کارکنان آمریکایی آن به مدت 444 
روز( آغاز و روابط دیپلماتیک في مابین 
از بهار 1980 قطع شده است. جیمي 
کارتر آغازگر درگیري آمریکا با ایران 
بود. با وجود این درگیري و خصومت 
طوالنی، در این فاصله دولت آمریکا با 
مهاجرت صدها هزار ایراني به آن کشور و 
دادن تابعیت به آنان موافقت کرده است. 
این مهاجرت از آغاز قرن 21 گسترش 
چشمگیر یافته است. پراوداي آنالین 
چندي پیش این گسترش مهاجرت، به 
رغم ادامه قطع مناسبات و تشدید تحریم 

هارا یک مّعما خوانده بود.

ر  نگا مه  نا ز و ر ش  ِهر ر  ِسیمو [
اینوستیگیتیو آمریکایی هشتم اپریل 

1937 در شیکاگو به دنیا آمده، در 
دانشگاه در رشته تاریخ تحصیل کرده و 
پس از دیدن دوره های روزنامه نگاری، 
کار در این حرفه را از سال 1959 از 
حادثه نویسیـ  اخبار پلیسیـ  آغاز و 
سپس به تهیه خبر برای یونایتدپرس و 
اسوشییتدپرس پرداخته و پس از کسب 
مهارت در تهیه و نوشتن انواع خبر، به 
نوشتن تفسیر و گزارش های تحقیقی 
برای هفته نامه »ستون« روی آورده و 
آنگاه در لباس روزنامه نگار فری لَنس 

وارد کار اینوستیگیتیو شده است. 
وی هرکجا که رویدادی بزرگ و 
پیچیده در کار بوده در محل حاضر 
شده و دست به تحقیق ژورنالیستی 
زده ازجمله در ویتنامـ  در جریان 
جنگ. افشاگری های او معروف است 
ازجمله افشای سازش محرمانه آمریکا با 
پاکستان، طرح حمله موشکی به ایران و 
... که پس از افشاگری او، اجرای طرح ها 
و سازش ها رنگ عوض کرده و یا اجرای 

آنها متوقف شده است.
 سیمور در پی هر کشف و یا سفر 
ژورنالیستی، عالوه بر نوشتن مطلب 
برای روزنامه و مجله، در آن زمینه کتاب 
تألیف کرده که الگوی سایر روزنامه 
نگاران قرار گرفته است. برخی از تألیفات 
او، چند جلد شده اند. او تاکنون چندین 
نامه نگاری گرفته است.  یزه روز جا
سیمور ثابت کرده است که یک روزنامه 
نگار حرفه ای یک عاشق بی قرار انسان و 

فدایی بشریت است.[.

Seymour Hersh
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25 مارس سال 441 میالدي )پنجم 
فروردین( یزدگرد دومـ  شاه ساساني ایران 
و پسر بهرام پنجم )بهرام گور( به امپراتوري 
روم که پس از ناپدید شدن بهرام، در مرزهاي 
شمال غربي امپراتوری ایران دست به تمرکز 
نیرو زده بود و تحریکات مرزی مي کرد اعالن 
جنگ داد. بهرام پنجم در جریان شکار گور 
ناپدید شده بود و برای مدتي، ایران بدون 

رئیس کشور بود. 
ظاهرا بهرام هنگام تعقیب گور در باتالق 
فرو رفته و ناپدید شده بود. پس از بي نتیجه 
ماندن جستجو براي یافتن او و یا جسدش، 
بزرگان ایران پسرش را به نام یزدگرد دوم 
که یک متعّصب مذهبي بود جانشین او 
کردند که اندرزهاي موبد موبدان )روحاني 
ارشد آیین زرتشت( را بي چون و چرا به اجرا 

در مي آورد.  
تعّصب مذهبی یزدگر دوم سبب شد 
که لئونـ  پاپ وقت، برضد آیین هایي که 
از ایران برخاسته و در اروپا گسترش یافته 
بودند ازجمله اندیشه مانوي دست به اقدام 

بزند.     در پي اعالن جنگ یزدگرد دوم به 
رومیان و بسیج نیرو، امپراتور وقت روم از در 
سازش وارد شد، از تالش نفوذ در ارمنستان 
ـ متحد همیشگی ایرانـ  دست برداشت و 
یزدگرد دوم فرصت یافت به عقب راندن 
هپتالها Hephthalites )گروه دوم از هون 
های مهاجم( که از مرزهاي شمالي منطقه 
فرارود گذشته و تا تخارستان )دامنه شمال 
غربی کوههای ِهندوُکش( پیش آمده بودند 

هّمت بگمارد.
 به خواست موبد موبدان که عقیده داشت 
هپتالها )هپتال های وقت( اخالقیات را 
 Sodomy رعایت نمی کنند، از تقبیح
خودداری کرده اند و باید از مرزهاي ایران 
فاصله زیاد داشته باشند، یزدگرد دوم سالها 
در نواحي شمال شرقی کشور سرگرم 
جنگ با این قوم برخاسته از مرزهای شمال 
شرقی چین بود. شکست کامل هپتالها 
که بعدا با کوشان ها )حاکمان ایرانی تبار 
مناطق شمال شرقی افغانستان امروز و 
نواحی شمال غربی هندوستان ازجمله 

کشمیر( متحد شده بودند در سده بعد 
)دوران خسروانوشیروان( صورت گرفت. 
آنان بر خالف هون های گروه اول که به 
اروپا رفتند و کشور هونگری )مجارستان( را 
ساختند مطیع دولت ساسانیان ایران شدند 
و با دست برداشتن از برخی عادات و رفتار و 
اصالح روابط اجتماعی خود، در مناطقی از 
بلخ و ُکندوز تا جنوب شرقی افغانستان امروز 

ساکن شدند.
 ِهپتالها را »هون سپید« هم نوشته 
 Hoa - اند. چینیان هپتال ها را »هوآـ  یَدا
Yada « می خواندند و عرب »هیاطله« 

می گوید. دائرة المعارف بریتانیا نوشته 
است که پولیاندری Polyandryدر میان 
هپتالهای وقت )16 قرن پیش( که در آن 
زمان توجه به پاکیزگی بدن هم نداشتند 
رایج بود. پولیاندری )ممنوع نبودن ازدواج 
یک زن در یک زمان با بیش از یک مرد و در 
برخی نقاط با چند برادر( هنوز در مناطقی از 
هیماالیا دیده می شود و طبق برخی آمارها، 

در 28 منطقه.

ایران دوران ساسانیان و مسئله ِهپتال ها که ازدواج یك زن با بیش از یك مرد )پولیاندری( 
میان آنان منعی نداشت

ششم اپریل سال 514 پیش از میالد مسیح 
و 17 روز پس از نوروز آن سال، بوغابیش 
)بگابیش( ژنرال پارسي با 81 هزار سرباز عبور 
از دریاي مرمره را آغاز کرد تا در اروپاي جنوب 
شرقي اقوام غیر متمدن را از نزدیکي قلمرو 
ایران براند. داریوشـ  شاه وقتـ  در آن زمان در 
شمال شرقي ایرانزمین بود و بوغابیش را مامور 
آن سوي مرزهاي شمال غربي کشور کرده بود. 
ششم اپریل را مورخان معاصر با کمک تقویم 

نگاران به دست آورده اند.
     مورخان یونان باستان در نوشته هاي خود 
به توصیف رسته هاي سپاه بوغابیش پرداخته 
و به تخصصي بودن واحدها که برایشان تازگي 
داشت توجه ویژه کرده بودند. این مورخان در 
شرح پیادگان نیزه دار ارتش وقت ایران نوشته 

اند که سربازان پیاده ایران داراي لباس بلند 
و متحدالشکل هستند و تیردان سربازان این 
رسته در پشت شانه آنان قراردارد. این توصیف 
با مجسمه های سربازان که اوایل قرن 20 در 
اکتشافات باستانشناسي شوش به دست آمده 
است مطابقت کامل دارد و نشانه پیشرفته بودن 

ایران 25 قرن پیش است.
     ژنرال بوغابیش در این لشکر کشي، در مدتي 
کمتر از دو سال مناطقي را در اروپا که در شمال 
دریاي اژه )اراضي میان دریای سیاه و جمهوري 
مقدونیه امروز( واقع اند تصرف کرد و اقوام 
غیرمتمدن را به آن سوي دانوب راند. به عالوه، 
مناطقي را در دلتاي دانوب و نواحی شمال آن 
)روماني امروز( بر قلمرو ایران اضافه کرد و به 

پیشروی به سوی اوکراین امروز ادامه داد و ....

عبور ارتش ایران از دریای مرمره برای فتح اروپای جنوب 
شرقی در 2هزار و 531 سال پیش

تصویر یک سرباز پیاده ایراِن 25 قرن پیش 

)آثار باستانی شوش(
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»اسپنسر پرسوال  « نخست وزیر 50 
ساله انگلستان و پدر شش پسر و شش 
دختر یازدهم ماه می 1812 در تاالر انتظار 
مجلس نمایندگان این کشور به دست یک 
مرد ورشکسته به نام »جان بلینگام « کشته 
شد. جان که بر اثر بدي اوضاع اقتصادي که 
نتیجه درگیري انگلستان با ناپلئون در جنگها 
و نیز تحریم اقتصادي انگلستان از سوي 
فرانسه و دوستان فرانسه بود، سرمایه خود را 
از دست داده و ورشکست شده بود براي دادن 
عریضه به نخست وزیر به مجلس رفته بود که 
در آنجا به قتل پرسوال دست زد. با این که 
عده اي شهادت داده بودند که جان به علت 
ورشکستگي دچار حالت خشم و حواس پرتي 
شده بود، دادگاه توجه نکرد و وي اعدام شد. 
دهها سال بعد، نوه پرسوال که تاریخ خوانده 
بود بیوگرافي پدربزرگ را نوشت که باقي 

مانده است.

پرسوال )1762ـ  1812( بود که پس از 
خواندن گزارش ِسرجان َملُکم  درباره ایران 
وقت و ایرانیان، در مورد ایران و آسیای جنوبی 
و ُکل منطقه سیاست تازه ای در پیش گرفت 
و از ِسرجان ملکم خواست که بازهم به ایران 
برود و با فتحعلی شاه قاجار مالقات و مذاکره 
و زمینه را برای عقد یک قرارداد دوستی 
فراهم کند و همچنین بکوشد که دربار ایران 
یک نماینده به لندن بفرستد که چنین 

شد. حاج میرزا ابوالحسن شیرازی انتخاب 
شد تا به عنوان نماینده ایران به لندن برود. 
فرستادگان انگلستان به نام سفیران جورج 
سوم از همین زمان و برپایه یافته های ِسرجان 
ملکم با هدایای گرانبها و چشمگیر برای شاه و 
درباریان به تهران می رفتند. پرسوالی بود که 
»ِسر گور اوزلی« را ماموریت ایران داد. در آن 
زمان روسیه و انگلستان از دشمنان مشترك 
ناپلئون بناپارت بودند و سر گور اوزلی با بازی 
های خود، قرارداد پایان جنگ ایران و روسیه را 
به سود روس ها تنظیم کرد. بازی های همین 
نمایندگان بود که دربار بی اطالع ایران از 
اوضاع جهان، افسران انگلیسی را جانشین 
افسران فرانسوی به ریاست ژنرال گاردان کرد. 
در یک مورد یک افسر انگلیسی و در جریان 
جنگ ایران و روسیه، در نزدیکی اََرس با سوء 
نّیت توپخانه ایران را بگونه ای راهنمایی کرد 

که یکان های خودی را گلوله باران کند.

قتل نخست وزیر انگلستان در پارلمان این کشورـ  از زمان این نخست وزیر بود که 
مداخالت دولت لندن در ایران آغاز شد

Spencer Perceval

  Robert Walpole رابرت والپول
نخست وزیر انگلستان از 1721 تا 1742، 
در اپریل 1739 و 15 روز پس از ورود نادرشاه 
به شهر دهلی، طرح بسط نفوذ و استقرار در 
سراسر هندوستان را برای مدتی نامشخص 
)که دهها سال طول کشید( به تعویق 
انداخت. وی )متولد 1676 و متوفی در 
1745( در دهه دوم نخست وزیری خود 
اجرای دو طرح گسترش خارجی )سلطه 
دولت لندن( را َمّد نظر داشت؛ استقرار در 
سراسر هندوستان و حذف رقیبان اروپایی 
از جمله پرتغال و هلند از آن شبه قاره و کسب 
برتری بر اسپانیا در آمریکای التین. با افتادن 
دهلی به دست شاه ایران در نوروز 1739 و 
شکست انگلستان در جنگ کارتاِجنا )شمال 
غربی کلمبیای امروز و نزدیک به پاناما در 

کارائیب(، اجرای طرح نخست به تعویق 
افتاد و طرح دوم شکست کامل خورد. اندرز 
سیاسی والپول این بوده است که نباید امکان 
داده شود که ایرانی تبارها )از فرات تا سند 
و از سیحون تا قفقاز شمالی( گردهم آیند 

و ژنرال نادر دیگری به وجود آورند. همین 
اندرز سبب شد که انگلیسی ها افغانستان 
و بلوچستان را از ایران جدا کنند و مناطق 
جنوبی و غربی خلیج فارس را از نفوذ دولت 
ایران بیرون آورند و دست روس ها را برای 
تصرف قفقاز و منطقه فرارود باز بگذارند و 
شاه قاجاریه را وادار به دادن سلیمانیه به 
عثمانی و گذشتن از دعاوی ایران بر بصره 

و شرق دجله کنند و ....
والپول بیش از هر نخست وزیر دیگر بر 
انگلستان حکومت کرد. نادر در 1739 از 
دهلی عازم داغستان )قفقاز شمالی( شد تا 
لِزگی ها که برادر اوـ  ابراهیم خانـ  فرماندار 
قفقاز شمالی را کشته بودند گوشمالی دهد. 
وی در سر راه، چند گردنکش را در بخارا و 

سمرقند از میان بُرد.

اندرز والپول: ایرانیان نباید نادرشاه دیگری به وجود آورند

رابرت والپول

keihanizadeh@gmail.com
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14 اپریل سال 1909 و ده ماه و 18 روز پس 
از رسیدن نخستین چاه در مسجد سلیمان 
]خوزستان[ به نفت، شرکت نفت انگلستان 
و ایران )آنگلوـ  پرژیان اویل کامپانی( برپایه 
امتیازنامه »دارسی« تاسیس و در لندن به 
ثبت داده شد. نخستین چاه 26 ماه می 
1908 در عمق 400 متری به نفت رسیده 

بود و متعاقب آن دو چاه دیگر.
 »ویلیام ناکس دارسي« از اشراف زادگان 
انگلیسي که از 17 سالگي با خانواده اش براي 
مدتي دراسترالیا زندگي و به استخراج طال 
از کوه »مورگن« سرگرم بود پس از بازگشت 
و ادامه زندگي در لندن متوجه وجود نفت 
در ایران شده بود. پیش از او ژولیوس رویتر 
)موسس خبرگزاري رویتر= رویترز( با 

مطالعه یادداشتهاي یک زمین شناس 
فرانسوي که قبال از ایران دیدن کرده بود به 
فکر گرفتن امتیاز اکتشاف و استخراج آن از 
دولت تهران افتاده بود ولي موفق نشده بود.

بوی نفت نخستین چاه مسجد سلیمان 
بود که دولت لندن را متوجه عراق و 
سرزمین های مجاور آن کرد و هشت سال 
بعد )سال 1917( از فرصت جنگ جهانی 
اول استفاده کرد و عراق و مناطق عربی 
)امروزه صاحب نفت(را تصرف و تصاحب 
کرد و در این مناطق دست به کشورسازی 
زد.  دولت لندن با همین هدف در اپریل 
1941 به عراق بازگشت و در بهار سال 
2003 به بهانه ائتالف با آمریکا در منطقه 
بصره مستقر شد و .... ]نفت باکو که از دریای 
مازندران باال می آمد از عهد باستان شناخته 
شده بود. نپتا = نفت یک واژه پارسی باستان 
است که روس ها با کسره ن، نِفت تلفظ 

می کنند.[.

109 سال پیش بوی نفت خاومیانه از ایران برخاست

دارسی

جیمي کارتر رئیس جمهوري وقت 
آمریکا از حزب دمکرات هفتم اپریل 1980 
همه مناسبات آن دولت با ایران را که هنوز 
ادامه دارد قطع و ویزاهاي ایرانیان براي ورود 
به آمریکا حتي کارتهاي سبز ایرانیاني را که 
در خارج از آمریکا بودند لغو کرد و دستور داد 
که تا اطالع ثانوي به ایرانیان ویزاي ورود به 
آمریکا داده نشود و دستوِر ندادن ویزا تا 
نزدیک به یک سال به قوت خود باقي بود. 
وخامت بحران روابط واشنگتن و تهران در 
37 سال گذشته هر سال بیشتر شده است.

 درست همزمان با قطع مناسبات آمریکا 
با ایران در اپریل 1980، مدیریت وقت 
روزنامه اطالعات که مصادره و به بنیاد 
مستضعفان داده شده بود دهها روزنامه 
نگار و عمدتا ارشد این روزنامه قدیمی 
را به صورت منتظر خدمت برکنار کردـ  
بدون پرداخت غرامت اخراج، و از دست 
کمیسیون های حل اختالف کارفرما و 
کارگر هم کاری برای کسب علت اخراج 
و تامین غرامت برنیامد و وضعیت 37 سال 
است که به همین صورت باقی مانده است 

و این، در حالي است که در سال هاي اخیر 
به هر تبعه ایران هرماه دهها هزار تومان 
پول جیبيـ  کمک هزینه = یارانهـ  داده 

مي شود!.
شنیده شده است که مدیر اعزامی به 
موسسه مطبوعاتی اطالعات از سوی بنیاد 
مستضعفان که روزنامه نگاران قدیمی 
این موسسه را اخراج کرد، از سالها پیش 
در کالیفرنیا زندگی می کند. مؤسسه 
مطبوعاتی اطالعات بعدا وابسته به دفتری 

رهبری شده است.

همزمان بودن قطع روابط آمریكا با ایران
 و اخراج فله ای روزنامه نگاران از کار قلم!

27 مارس سال 922 میالدي )در آن سال مصادف با ششم نوروز( 
حسین ابن منصور معروف به »حاّلج« صوفي، انقالبي، نویسنده، 
شاعر و آموزگار ایراني به تصمیم وزیر المقتدر عباسي خلیفه وقت 
با شقاوت تمام اعدام شد. حالج که در سال 858 میالدي در والیت 
طور بیضاء از ایالت فارس به دنیا آمده بود و 64 سال از عمرش گذشته 
بود در بغداد کشته شد. وي برضد مالکان بزرگ و هرگونه استثمار، و 
به نوعي خواهان برابري اقتصادي - اجتماعي مردم، و ایجاد جامعه 

بدون طبقه و تبعیض بود.

حالج دست به سفر هاي متعدد و طوالني زده و از دریاي سرخ تا 
خلیج بنگال را دیدن کرده و همه جا به آموزش افکار خود پرداخته 
بود. او درباره افکار بودا، ماني و فالسفه یونان باستان و نیز اندیشه هاي 
سوسیالیستي مزدك تحقیق و مطالعه کرده بود. حالج بر خالف سایر 
اندیشمندان معاصر خود و قرون وسطا، تفکراتش را به میان توده ها 
برده بود و به همین سبب دشمني مقامات وقت را نسبت به خود که 
از روشن شدن توده ها و وقوف آنان بر اهمیت و حقوق خود هراس 

داشتند برانگیخته بود.

روزي که حاّلج، یک ایرانی انقالبي اعدام شد
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سالروز اعدام هویداـ  ماجراي عبرت آموز جسد او که 
روی دست پزشكی قانونی مانده بود

 هفدهم فروردین 1358 امیرعباس هویدا 59 ساله که در دهه های 1340 و 1350 
سیزده سال نخست وزیر ایران بود در پایان دومین دور محاکمه اش به اعدام محکوم شد 
و ُحکم قاضی شرع دادگاه انقالب، دقایقي پس از صدور در محوطه زندان قصر درباره او به 
اجرا درآمد و تیرباران شد و جسدش به تاالر معاینه در پزشکي قانوني جهت صدور پروانه 
دفن و تحویل آن به بستگان انتقال یافت. ولی تا چند روز هیچیک از دوستان و بستگان 
هویدا براي تحویل گرفتن جسد 
او و تدفین مراجعه نکرده بود! و این 
وضعیت سبب شده بود که مسئول 
پزشکی قانونی تهران به روزنامه 
ها خبردهد که جسد امیرعباس 
هویدا روی دست آن سازمان مانده 
و حتی یک نفر برای انتقال جسد 
به گورستان مراجعه نکرده است. 
این واقعیت عبرت آموز در گزارش 

روزنامه هاي وقت آمده بود.

خراسان بزرگتر ناگهان ترکستان روسیه شد!
22 فروردین 1300 هجري )11 اپریل 1921( و 50 روز پس از کودتاي ژنرال 
رضاخان پهلوي و برخاستن بوی ناسیونالیسم ایرانی، دولت مسکو با عجله تمامي 
نواحي وابسته به امپراتوري روسیه در منطقه »فرارود« ازجمله نواحي تاجیک نشین 
و پارسي زبان این منطقه را »ترکستان و در افواه، معروف به ترکستان روسیه« اعالم 
کرد. در دوران حکومت هاي اسالمي دمشق و بغداد، آن منطقه به عالوه افغانستان 
شمالي و غربي امروز و خراسان ایران کاّل »خراسان« خوانده مي شد که شهرهاي مهم 
آن عبارت بودند از خجند )مسقط الراس قوم آرین = آریایي ها(، سمرقند، بخارا، مرو، 
بلخ، توس )مشهد(، هرات، خوارزم و نیشابور. ]در نیمه قرن بیستم، در آمریکا کتابي 
تحت عنوان »خراسان« تالیف شده است که جزئیات تاریخ و جغرافیاي خراسان 
بزرگتر را شرح داده است. این کتاب در دانشگاههایي که »رشته مطالعات خاورمیانه« 

دارند تدریس مي شود.[.
 در دهه هاي بعد و در چارچوب جماهیریه شوروي، این منطقه با ترسیم خطوط! و 
بدون توجه به واقعیت هاي تاریخي، به چند جمهوري تقسیم شد. در آن تقسیم بندیهاي 
بُلِشویکي، شهرهاي پارسي نشین بخارا و سمرقند به جاي تاجیکستان، به ازبکستان و 
»َمرو« به ترکمنستان داده شدند!. اوایل دهه 1990 هرکدام از این جمهوري ها با همان 
مرزبندي اعالم استقالل کردند که از این زمان در این منطقه برخي معارضات نژادي و 

فرهنگي مشاهده شده است و بعضا خونین.
روس ها در نیمه دوم قرن نوزدهم وابستگي هاي منطقه فرارود )آسیاي میانه( را که به 
صورت »خان نشین« بود با ایران قطع کردند و ضمن سازش با دولت لندن، رود جیحون 
)آمودریا( را در آن ناحیه، خط فاصل مناطق نفوذ انگلستان و روسیه قراردادند. روس ها 

آخرین منطقه اي را که از ایران جدا کردند، سرخس و اشک آباد )نسا( بود.

دولت تهران 16 اپریل 1912 و 18 روز 
پس از به توپ بسته شدن مرقد امام رضا 
)ع( در شهر مشهد،  قضیه را رسما اعالم! 
و اشاره کرد که در این تیراندازی )گلوله 
باران شدن(، به ساختمان مرقد آسیب 
وارد آمده و دست کم دویست تن و عمدتا 

زائر کشته شدند. 
در اعالمیه آمده بود که در این میان، 

به خزانه مرقد نیز دستبرد زده شده بود!.

تیراندازی به مرقد امام هشتم شیعیان 
اثنی عشری دهم فروردین 1291 )در آن 
سال، مصادف 30 مارس1912( از سوی 
نیروهاي نظامی روسیه به فرماندهي 
سرهنگ روکوف صورت گرفته بود. 
مه  شنا ز سیه طبق سا و ن ر میا نظا
آگوست 1907 سن پترزبورگ )روسیه 
و انگلستان( در منطقه نفوذ آن دولت در 
ایران از جمله شهر مشهد مستقر شده 

بودند.
 پیش از رویداد مشهد، قزاق های روس 
در تبریز و چند شهر دیگرمنطقه نفوذی 
خود در ایران نیز دست به خشونت زده و 
در تبریز یک روحاني و چند تن دیگر را به 

دار آویخته بودند.
 روس ها به رغم امضای سازشنامه سن 
پترزبورگ )پایتخت وقت روسیه( و تعیین 
مرزهای نفوذی دو امپراتوری، دست از 
رقابت استعماری با دولت لندن برنداشته 
و با سوء ظن کامل حرکت بعدی انگلیسی 

هارا زیر نظر داشتند. 
هر دو دولت استعماری و هرکدام از 
ظن خود نسبت به خراسان نظر داشتند 
ـ نظری برضد تمامیت ایران. به عالوه، 
روس ها نسبت به مشروطیت ایران سوء 
ظن داشتند و علنا آن را دستپخت 
انگلستانـ  رقیب استعماري خودـ  

مي خواندند.

روزی که روس ها مرقد 
امام هشتم شیعیان را با 
توپ گلوله باران کردند

جسد هویدا در پزشکي قانوني تهران
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 »Andy Rooneyاندي روني«
که پنجم نوامبر 2011 در نود و یک 
سالگي و پس از 7 دهه روزنامه نگاري 
در گذشت قبالـ  یکشنبه شب 11 
جوالی 2004ـ  در برنامه خود در 

تلویزیون سي بي اس گفته بود:
   »رئیس جمهوری فردي است که 
یک جامعه، دست کم براي چهار سال 
سرنوشت خودرا به او مي سپارد و این، 
کار کوچکي نیست. چرا مقّرر نداشته 
اند که شرط نامزد شدن براي احراز 
این مقام بسیار مهم، قبول شدن در 
آزمایش هوش، معاینه جسم و روان و 

امتحان معلومات عمومي باشد؟.
 اگر یک رئیس جمهوری مقدمات 
اقتصاد، حقوق و جامعه شناسي، و نیز 
تاریخ و جغرافیا نداند گزارشهایي را 
که به او مي دهند و عموما با توجه به 

ضیق وقت او خالصه تهیه مي شود به 
وضوح درك نمي کند و تصمیماتي که 
مي گیرد ممکن است نتیجه مطلوب 
نداشته باشد. دمکراسي فقط آوردن 
اکثریت آراء نیست. باید افرادي را به 
مردم براي دادن راي معرفي کرد که 

از لحاظ جسم و روان و هوش کامل 
ه  باشند و مقدمات و دست کم را
مطالعه هر کاري را بدانند. به عالوه، 
یک نامزد ریاست جمهوري از همان 
آغاز کمپین باید بگوید که چه کساني 
را به همکاري انتخاب مي کند ازجمله 
وزیران امورخارجه، دفاع، خزانه داري، 
بازرگاني و مشاوران امنیت ملي و 
.... به این ترتیب؛ راي دهندگان با 
چشم بازتر و اطمینان بیشتر به پاي 
صندوقهاي راي خواهند رفت. نامزدها 
به جاي کوبیدن و تخریب یکدیگر در 
طول کمپین، باید جزئیات برنامه هاي 
خودرا اعالم و از این برنامه ها که در عین 
حال مي توانند »تز« باشند دفاع کنند 
تا مردم با چشم بازتر و امید بیشتر به 
آینده بنگرند و بدانند که در 4 سال بعد 

چه پیشرفت هایي خواهند داشت. «.

نظر» اندي روني« روزنامه نگار آمریکایي درباره چه ِکسي باید نامزد مقام ریاست 
جمهوري شود؟

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

Andy Rooney

1912ـ   دکتر گوردون رایت )
2000( تاریخ دان آمریکایی و استاد 
این درس که در سال 1975 نقش 
»مورال« را در جریان بررسی علل و 
نتایج رویدادها و تطّور تاریخ پیشنهاد 
کرد و این »تز« معروف به مورال 
سایِنس به نام او است، ضمن بررسی و 
بحث درباره فروپاشی نظام کمونیستی 
روسیه و تغییر شکل انقالب چین، 
گفته است که طبق بررسی های اوـ  در 
طول تاریخـ  نتایج کودتاها و انقالب ها 
در درازمدت منفی بوده است. وی برای 
اثبات این نظر، از تاریخ اروپا که استاد 
درس آن بود و نیز تاریخ خاورمیانه، 
آسیای جنوبی و آفریقا چندین مثال 

آورده بود.

دکتر رایت با اشاره به یک مورد 
دیگر از نقش »مورال«،  وـ  برای مثال 
ـ گفته بود که اگر شاه ایران )پهلوی 
دوم( بیماری سرطان خودرا از ایرانیان 
پنهان نکرده بود، مخالفت با او به 
خیابانها کشانده نمی شد و مخالفان 
منتظر فوت او و آمدن جانشینش می 
شدند که چون جوان بود با مشاوران 
متعدد کار می کرد که این، خود نوعی 
رهبری گروهی است و به دمکراسی 

کامل می انجامد.
 در سه سال منتهی به سال انقالب 
ایران، همه دولت ها بویژه قدرت ها از 
بیماری شاه و احتمال زنده ماندنش 
»تنها تا پنج سال و نه بیشتر« آگاه 
بودند جز ملت ایران. قدرت های 

جهانی با اطالع از بیماری درمان 
م برای خود  ، هرکدا ه پذیر شا نا
 سرگرم طرح سیاست و برنامه شده

 بودند. 
اشتباه دیگر شاه این بود که پس 
از ریختن مردم به خیابانها، پارلمان 
را منحل و انتخابات آزاد برگزار نکرد 
تا مردم حرف خودرا با دادن رای در 
حوزه های انتخاباتی بزنند. با این دو 
اشتباه که همانا رفتار و عمل یک فرد 
ـ شخص حاکمـ  بود، خودش رفت و 

نظام سلطنتی هم به دنبال او.
دکتر رایت از آن دسته از تاریخدانان 
آمریکایی بود که با جنگ ویتنام که 
در آنجا، آمریکا منافع حیاتی نداشت 

مخالفت کرده بود.

2 اشتباه شاه از دیدگاه تاریخدان آمریکایِی صاحب فرضیه نقش »مورال«
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برپایه مطالب چهار تألیف »فرانسیس 
گالتون Francis Galton  « پژوهشگر 
نشناسي قرون نوزدهم و بیستم و  نسا ا
فرضیه هاي او، گردهمایي مشترك مارس 
1925 آنتروپولوژیست ها )انسانشناسان(، 
ن  سا ر شنا د و تبا ا نژ یوجنیسیست ها )
Eugenicists ( و روانشناسان اروپایي بر 

فرضیه »رجعت به اصل« صّحه گذارد.
     دکتر گالتون انگلیسي )متولد منطقه 
بیرمنگام در 16 فوریه 1822 و متوفي در 
نویه 1911( نخستین پژوهشگري  17 ژا
بوده است که فرضیه »رگرشن تورد ظ  مین  
Regression Toward the mean « را 

به دست آورده است.
     دکتر گالتون که در پزشکي و شناخت روان 
و خصلت ها )منش( تحصیل و سپس به اکناف 
جهان مسافرت و درباره جغرافیاي انساني، جوامع 
بشري و نیز وضعیت اقلیمي )آب و هوا( وسیعا 
مطالعه کرده بود، نخست تفاوت اثر انگشت انسان 
ها را به دست داد که به پدر »انگشت نگاري« 
معروف شده است. وي سپس روش مطالعه در 
توارث خصلت ها از جمله به ارث بردن هوش، 
تعّقل و انضباط را تنظیم کرد و قواعد آن را نوشت 
و تاکید کرد که روانشناسي افراد تا حّدي زیاد به 
ذات و تبارشان ارتباط دارد و این قسمت از یافت 
هاي خود را در سال 1869 در کتاب »توارث نبوغ 
Hereditary Genius  « منتشر ساخت که از 

همان زمان، گفته مي شود که فرزندان نوابغـ  اگر 
از آموزش و پرورِش درست و الزم برخوردار شوند 
ـ از نبوغ والدین و نیاکان خود برخوردار مي شوند.
     انتشار این کتاب و تفسیر فرضیه هاي گالتون 
درباره توارث نبوغ، سبب شد که تا دهها سال، در 
جریان همسرگزیني توجه به وضعیت دماغي 
و هوش و َمنش هاي تباري و نژادي دو طرف 
مورد توجه خاص قرارگیرد که در چند دهه 
اخیر و به ویژه در تلقیح مصنوعي ]اصطالحا؛ 
جنین آزمایشگاهیـ  لوله آزمایشی[ باردیگر به 
آن توجه مي شود و نطفه نوابغ و افراد باهوش و با 
استعداد خریدار بیشتري دارد و گرانتر است ]و 
نیز از افراد داراي اندام و قیافه زیبا[.    گالتون که 
با چارلز داروین نسبت خانوادگي داشت پس از 

یک بررسي دقیق، همه جانبه و طوالني پیرامون 
دانشمندان و اندیشمندان انگلستان، در سال 
 Their nature 1874 کتاب »نیچر و نورچر
Nurture &  )طبیعت = ذات، و پرورش(« را 

منتشر ساخت و در آن ثابت کرد: هنگامي توارث 
نبوغ و َمنش مي تواند ثمر دهد که فرد از پرورش 
و آموزش متناسب و کامل برخورد شود. به عبارت 
دیگر؛ نبوغ ذاتي نیاز به شکوفا شدن دارد و این 
شکوفایي جز از طریق پرورش و آموزش ]پرورش 
مقدم بر آموزش[ تقریبا میسر نخواهد بود و اگر 
پرورش، نادرست باشد، فردي که از تبار خوبان 
است، نبوغ خود را در راههاي ناصواب بکار خود 

بُرد و »نابغه انجام کار بَد« خواهد شد.
    فرانسیس گالتون به تحقیقات خود ادامه داد 
ص در زمینه دانش  و در سال 1883 کتاب » تفحُّ
انسان و چگونگي تکامل آن« را منتشر ساخت 
و رسانه هاي گروهي )کتاب، نشریات، تریبونها، 
تصویر و ... و امروزه؛ رادیوـ تلویزیون ها( را الزمه 
و ابزار این تکامل بیان داشت و تاکید بر سالمت 
آنها کرد، و سپس در سال 1888 کتاب »اندازه 
گیري دانش و توان اندیشیدن و هوش افراد« 
را به دست داد.    تالیفات دکتر گالتون منحصر 
به همین چهار کتاب نبوده است؛ وي جمعا 
340 رساله، مقاله و کتاب نوشته است. گالتون 
فرضیه هایش را در میان آرین هاي آسیا )هند 
و ایراني ها( و اروپا )آلماني ها و ...( تجربه کرده 
است. او در مورد دسته اي از آرین هاي هندي، 
معروف به »مارات هي Marat - hi  « که عمدتا 
ساکن »مهاراشترا« هستند گفته است که این 
قوم خصال نیاکان خود در طول هزاران سال را 
ازدست نداده و همچنان دالور، وفادار به یکدیگر، 

خودکفا، منضبط، داراي تفّکر نظامي، سپاهیگر، 
مقاوم و نترس، بي ریا و در قبال دوستان و بستگان 
»خوش نّیت و مددکار« هستند. وي مثال هاي 
دیگري از ایندوـ  سي تي ان )هند و سیستاني = 
تاجیک ها و پارسیان خاوري شامل کشمیري ها، 
افغان ها، ایراني تبارهاي آسیاي میانه و بلوچ ها(، 
پارسیان جنوبي و غربي )ساکنان ایران امروزـ 
ایران کوچک شده(، ُکردها، اَرمنیان و ژرمن ها 
دارد.     پس از گالتون، دانشمندان دیگر و از جمله 
کارل پیرسون Carl Pearson  مطالعات و 

تحقیقات وي را دنبال کرده اند.
    فرضیه هاي گالتون وسیعا تفسیر و تعبیر، و 
بکار برده شده اند، مخصوصا در گزینش همسر. 
طبق تفاسیر فرضیه هاي گالتون در زمینه توارث 
نبوغ و منش، پارسیان )آرین هاي ایراني از جمله 
تاجیک ها، ُکردها و بلوچ هاـ  ایرانزمینی ها( 
ذاتا مردماني باهوش، مستعد، مهربان، وفادار، 
سخاوتمند، خویشتندار، میهندوست، داراي 
وجدان بیدار، عالقه مند به یکدیگر و بستگان 
)فامیلدوست(، خوش نّیت و اقتباسگر و پیشرو 
)ترقیخواه( هستند. سلطه مغول ها در قرون 
وسطي در منش ایرانیان، مؤثر واقع شد و آنان را 
فرمانبر، مطیع سرنوشت، خوشامدگو و آرامش 
خواه کرد که به تدریج که »علّت« ناپدید شد دارند 
به خصلت نیاکان بازگشت مي کنند )فرضیه 
گالتون(، و این بازگشت هنگامي شتاب بیشتري 
به خود خواهد گرفت که پرورش متناسب داشته 

باشند )فرضیه دیگر گالتون(.
    ××× گفته شده است که شعار دهه 1970 
ـ رساندن ایرانیان به تمدن بزرگ، براي تأمین 
همان هدف )ذکر شده در پاراگراف های باال( 
بود که پس از تبلیغ هدف، برخي از قدرت هاي 
وقت نگران شده، و وجود یک ایران نیرومند را با 
مردمي که از منش و استعداد عالي برخوردار 
باشند مغایر سیاست ها و منافع خود در منطقه 
پنداشته بودند. طبق همین گفته و شنیده ها، 
»تصّور« این قدرت ها براین پایه قرار داشت که 
چنین ایراني مي تواند منطقا قطعات جدا شده 
ایرانزمین را به هم پیوند دهد، قدرت شود و حامي 
ملل منطقه که بسیاري از آنها کوچک و ناتوان 

هستند قرارگیرد و ....

خصال، هوش و استعداد ایرانیان برپایه فرضیه هاي »فرانسیس گالتون« -
نگاهی به فرضیه های گالتون در توارِث منش، نبوغ، هوش و انضباط

پشت جلد کتابي درباره کارهاي 
Francis Galton با عکس او
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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

صادق هدایت نویسنده نامدار 9 
اپریل 1951 )19 فروردین 1330( در 
48 سالگی در پاریس خودکشي کرد. 
وی 28 بهمن 1281 )17 فوریه 1903( 
در تهران و در خانواده ای از بزرگان وقت 
به دنیا آمده بود. صادق در عین حال از 
روشنفکران وقت بشمار می آمد. وی 
در تهران و فرانسه تحصیل کرده بود. او 
برای فراگرفتن پارسی ساسانی با هدف 
به فارسی نوین درآوردن آثار آن عصر 

به هند رفته بود. »کارنامک اردشیر 
بابکان« یکی از این کارهای اوست. 
معروف ترین داستاهای صادق هدایت 
عبارتند از: بوف کور، رنده بگور، سه 
قطره خون، سایه روشن، َوغ َوغ ساهاب 
و .... نمایشنامه »پروین دختر ساسان« 
نوشته صادق هدایت شهرت بسیار 
دارد. وی همچنین آثار چند نویسنده 
و فیلسوف بزرگ ازجمله چخوف را 

ترجمه کرده است.

روزی که صادق هدایت نویسنده بنام خودکشی کرد

صادق هدایت

نظامي گنجوي )ابو محمد الیاس( 
که در مارس 1209 میالدي )به نوشته 
بسیاري از مورخان 12 مارس برابر 21 
اسفند( دیده ازجهان فروبست شاعري 
داستانسرا و متخصص مثنوي داستاني 
بود. لیلي و مجنون، خسرو و شیرین، 
هفت پیکر و اسکندرنامه از جمله آثار 

این شاعر نامدار ایرانی هستند .
وي که شهرت از شهر گنجه قفقاز 
برده است مردي گوشه گیر بود که 
امیران زمان خود را مدح نگفت. نظامي 
مدح شاهان، امیران و مقامات وقت را 
گفتن، دروغ و چاپلوسي و نوعي گناه 

مي دانست. 

وی در این زمینه گفته است:
چو نتوان راستي را درج کردن 

دروغي را چه ]چرا[ باید خرج کردن
این شعر گنجوی که به انگلیسی و 
زبانهای اروپایی دیگر ترجمه شده در 
مقدمه کتابهای درسی »خبرنویسی« 
درج شده و با استناد به آن به کسانی که 
بعدا »خبرنویس« می شوند گوشزد می 
شود که اگر نتوانند حقیقت یک رویداد 
را بنویسند بهتر است که از آن بگذرند 
تا مطلب نادرست و ناقص بنویسند و 
بخورد مخاطب دهند که به قلم آنان 
اعتماد کرده است. مخاطب خریدار 
خبر است و نباید به او کم فروشی و 

بُنُجل فروشی کرد و در وی تغییر هدف 
به وجود آورد. این موضوع در نخستین 
دوره آموزش روزنامه نگاری ایران 
)سال 1335( مطرح شد که من یکی از 

شاگردان این دوره بودم.
     نظامي از زادگاه خود شهر َگنِجه، جز یک 
سفر به تبریز خارج نشد. داستانهاي دوران 
ساسانیان زمینه ساز »نظامي« در تنظیم 
خسرو و شیرین و هفت پیکر )بهرام نامه( بوده 
اند. براي این که بعدا به نظامی ایراد گرفته 
نشود که چرا درباره اسکندر که میهنش را 
اشغال نظامي کرد سخن گفته است، وی او را 
در کتاب خود به عنوان یک حکیم و مردي 

دانا توصیف کرده، نه یک فاتح نظامی.

تاجیکیان )پارسي زبانان ایرانی تبار( در نیمه 
یکم اپریل 2007 آهنگساز بزرگ خودرا ازدست 
دادند که آهنگهاي او از کشمیر تا ُکردستان 
سوریه و میان فارسي زبانان سایر کشورها 

هواداران فراوان دارد.
جنازه »طلبشاه سّتار« 22 فروردین )11 
اپریل 2007( با یک تشییع بي سابقه در 
گورستان مشاهیر )نامداران( در شهر دوشنبه 

مدفون شد. وي درعین حال رئیس هنرستان 
دولتي تاجیکستان بود. معروفترین آثار این 
آهنگساز که هنگام مرگ از حمله قلبي، 54 ساله 
بود »پیام زرتشت«، اپراي »رستم و سهراب«، 
»صوت نوروزي« و ... بود. ستار بر غزلهاي حافظ 
و جامي و سایر شعراي ایرانزمین آهنگهاي 
متعدد سروده است. ستار در منطقه گلریز 

تاجیکستان به دنیا آمده بود.

نظامي گنجوي، شاعري که مدح نگفت و یک بیت از اشعار او، وارد درس روزنامه نگاری شده 
استـ  بحث در این باره در نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری ایران

طلبشاه سّتار

سالروز درگذشت سازنده آهنگ های »پیام زرتشت«، »رستم و سهراب« و »صوت نوروزی«
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تالیف دکتر نوشیروان کیهانی زاده
نوروز و آیین هاي باشکوه آن، مسیري 
سه هزار ساله را پیموده تا به ما رسیده است. 
»نوروز« کهنسالترین آیین ملي در جهان 
است که جاودانه مانده و یکي از عوامل 
تداوم فرهنگ ایرانیان و مردمی است که در 
محدوده امپراتوری پیشین پارسیان زندگی 
می کنند. چند دهه است که مورخان معاصر، 
کشورهایی را که نوروز جشن ملی آنان 
است »منطقه نوروز« نوشته اند از آناتولی تا 
دره سند، بخشی از هند و مناطق پامیر و از 

آسیای میانه و قفقاز تا خلیج فارس.
    برگزاري آیین های نوروزی در عصر 
حاضر با سه هزار سال پیش تفاوت چشمگیر 
نکرده و به همین دلیل، عامل وحدت 
فرهنگي ساکنان »منطقه نوروز« به شمار 
مي رود که آن را در هرگوشه از جهان که 
باشند، یکسان برگزار مي کنند و بزرگ مي 
دارند. اندیشمندان، »نوروز« را مظهر پایدار 
هویت و ناسیونالیسم ایراني خوانده اند که 
مورخان در قوه محّرکه این ناسیونالیسم 
تردید ندارند؛ زیرا که در طول تاریخ نیروي 
عظیم و کارآیي هاي فراوان آن را مشاهده 

کرده اند.
     »نوروز« روز ملي و جشن همه کساني 
است که در فالت ایران )ایران زمین(ـ  
خود و یا نیاکانشان به دنیا آمده اند و تاریخ 
و فرهنگ مشترك دارند، و نیز ساکنان 
سرزمینهایي که در طول قرون و اعصار، 

امپراتوري پارسیان را تشکیل داده بودند.
     در قرن نوزدهم امپراتوري ایران براثر 
توطئه هاي استعمارگران اروپایي تجزیه 
شده، اما فرهنگ مشترك و مدنّیت قوم 

ایراني باقي مانده و نوروز همچنان روز ملي 
همه آنان است.    از آغاز سده 21 تالش هاي 
چشمگیر و تازه اي به منظور تحکیم رشته 
هاي فرهنگي و خویشاوندي )مهر، همدلي، 
انس و الفت( ساکنان منطقه نوروز صورت 
مي گیرد که اصحاب نظر آن را یک پدیده 
تازه جهاني دانسته اند، زیرا که مناسبات 
کشورها تاکنون در زمینه هاي مادیـ  
اقتصادي، سیاسي و نظامي بوده است 
که باعث برانگیخته شدن رقابت دیگران، 
یارگیري سیاسيـ  نظامي و مسابقه هاي 

نامطلوب شده است.
     در بسیاري از آثار گذشته نگاران، از 
جمله در تاریخ طبري، شاهنامه فردوسي و 
آثار بیروني، نوروز به جمشیدـ  شاه افسانه اي 
و در تألیفات دیگر به کیومرث نسبت داده 
شده و آن را به دلیل آغاز بهار، برابر شدن 
روز و شب و از سر گرفته شدن درخشش 
خورشید و اعتدال طبیعت، بهترین روز در 

سال دانسته اند.
     به نوشته برخي از مورخین بر پایه افسانه 
ها، سه هزار سال پیش در چنین روزي، 
جمشید از کاخ خود درجنوب دریاچه 
ارومیه )منطقه باستاني حسنلو( بیرون 
آمد و عمیقاً تحت تأثیر آفتاب درخشان، 
و خّرمي و طراوت محیط قرارگرفت و آن 
روز را »نوروز«ـ  روز صفا، پاك شدن زمین 
از بدیها و روز سپاسگزاري از خداوند بزرگ 
نامید و خواست که از آن پس، بدون وقفه، 
هر سال دراین روز آیین ویژه اي برگزار 
شود - آییني که هنوز ادامه دارد و از گزند 
زمانه و هرگونه تحول سیاسي و اجتماعي 

مصون مانده است.
     الزم است بدانیم که مهاجرت آرین ها 
به صورت سه دسته مادها، پارسها، پارتها به 

سرزمین ایران درقرن هشتم پیش از میالد 
تکمیل شد. این گروه از آرین ها از گروهي که 
به اروپا رفتند، جدا شده بودند که موّرخان 
آنان را آرین هاي جنوبي مي خوانند. مادها 
در منطقه ري )تهران امروز( به سمت 
شمال غربي و غرب تا مرز ایالم و ازجمله 
آثرپاتیکان )آذربایجان( و ُکردستان مستقر 
شدند و بعدا حکومتي به پایتختي همدان 
در آن منطقه تأسیس کردند که به احتمال 
زیاد جمشید از میان آنان برخاسته بود. زیرا، 
پارسها در جنوب و جنوب شرقي »ري« تا 
سواحل خلیج فارس و بیشتر افغانستان و 
بلوچستان امروز اسکان گرفته بودند و پارتها 
در شرق دریاي مازندران و جنوب سیردریا، 

کوروش بزرگ نوروز را یک آیین رسمي اعالم کرد

نوروز: پیدایش آن
 و برخي از رویدادهایي که در طول تاریخ در این روز و یا 

به این مناسبت روي داده است

روزنامک-شماره36)فروردینماه1396(



بزرگان ایران و مقامات رسمي ازطریق این پلکان به تاالر پذیرایي تخت جمشید براي 
شرکت در مراسم رسمي نوروز مي رفتند

از جمله خراسان بزرگ، دامغان، خوارزم و گرگان 
- تپورستان )مازندران( و نواحي اطراف استقرار 

یافته بودند.
     ترویج آموزش هاي زرتشتـ  تنها پیامبري 
که از میان آرینها برخاستهـ  به نوروز جنبه معنوي 
بخشید، زیرا زرتشت بر کردار، گفتار و پندار نیک 
تأکید داشت و هرعمل خالف عدالت را نفي مي 
کرد و تحّوالت تاریخ را نتیجه کشمکش بدي 
و خوبي مي دانست و مي گفت که سرانجام 
با شکست قطعي بدي؛ آرامش، صفا، شادي، 
صمیمیت و عدالت جهانیان تأمین خواهد شد. 
نوروز فرصت خوبي براي زدودن افکار بد از روح، 
پایان دادن به دشمني ها از طریق تجدید دیدارها 
و نیز شادکردن دوستان و بستگان، مخصوصاً 
سالخوردگان با دستبوسي آنان و مبادله هدیه 

بوده است.
     کوروش بزرگ بنیادگذار امپراتوري ایران 
که از مادر، »ماد« و از پدر، »پارس« بود نخستین 
حکمران ایراني بود که نوروز را عید رسمي اعالم 
داشت و در سال 534 پیش از میالد دستورالعملي 
براي اجراي مراسم دولتي آن تدوین کرد که شامل 
ترفیع نظامیان، ابالغ انتصابات تازه، سان دیدن از 
سربازان، عفو مجرمین پشیمان، ایجاد فضاي 
سبز و پاکسازي محیط زیستـ  از منازل شخصي 
گرفته تا اماکن عموميـ  بود. چهارسال پیش از 
آن، کوروش پس از تصرف بابل، نوروز را در آنجا 
جشن گرفته بود و به این سبب برخي از مورخان، 
زمان اعالم رسمي شدن نوروز به عنوان عید ملّي 
را سال 538 قبل از میالد نوشته اند. بابل در 29 
اکتبر سال 539 پیش از میالد به تصرف ایران 

درآمده بود.
     در دوران هخامنشیان، یازده روز اول فروردین 
)فرورتیشن( ویژه انجام مراسم نوروز بود. شاه در 
نخستین روز سال نو روحانیون، بزرگان، مقامات 
دولتي و فرماندهان ارشد نظامي، دانشمندان و 
نمایندگان سرزمینهاي دیگر را مي پذیرفت و 
ضمن سپاسگزاري از عنایات خداوند، گزارش 
کارهاي سال کهنه و برنامه هاي دولت براي سال 
نو و نظرات خویش را در این زمینه ها بیان مي 
کرد که نصب العین قرارگیرد و نتایج حاصله از 
اجرای این نظرات، در آستانه نوروز سال بعد اعالم 
می شد و مجریان موّفق پاداش می گرفتند. این 
آیین تا همین اواخر با جزیي تفاوت رعایت مي 
شد که دوباره دارد بتدریج ازسرگرفته مي شود. 

شاه سپس پیشکش ها را دریافت مي کرد که 
نمونه آن در کنده کاریهاي تخت جمشید دیده 
مي شود. آنگاه مراسم سان و رژه برگزار مي شد 
و افسراني که قهرمان دفاع از وطن شده بودند، 
ترفیع و پاداش مي گرفتند و مقامات تازه و قضات 

نو معرفي مي شدند.
     در نوروز، مردم نخست به دیدن سالخوردگان 
خانواده، بیماران و از کارافتادگان مي رفتند و 
اداي احترام مي کردند )احترام و رعایت احوال 
سالخوردگان و نسل بازنشسته، در میان ایرانیان 
همواره نهایت اهمیت را داشته است(. سپس 
»عیدـ  دیدني« آغاز مي شد. پیش از دید و 
بازدیدها، در لحظه تحویل سال، هر فرد از خدا 
مي خواست که در سال نو روان او را پاك و آرام 
نگهدارد. این مراسم پس از 25 قرن به همین 
صورت ادامه دارد و باعث اعجاب ملل دیگر شده 

است.
     سران دولت هخامنشي در آداب و رسوم 
و قوانین سرزمین هاي غیرآریایي نشین کمتر 
مداخله مي کردند ولي در مصر که بیش از یک 
قرن )121 سال و چند ماه( یکي از ایاالت ایران به 
شمار مي رفت، آیین هاي نوروز را رواج داده بودند 
و با اعزام سفیر به حبشه )اتیوپي( از شاه انتخابي 
این کشور خواسته بودند که نوروز را به رسمیت 
بشناسد و برگزار کند، آلودن محیط زیست )آب 
و هوا و زمین( را منع ، و براي دروغ گفتن و سوء 

نّیت مجازات در نظر بگیرد.
     نوروز، هدف از گرامي داشت آن و وقایعي که 
در طول قرون و اعصار در این روز روي داده است 
در خور توجه فراوان است. اشاره به چند مورد آن 

در زیر آمده است:
پس از تکمیل ساختمان عظیم و زیباي تخت 

جمشید در پارس و گشایش آن، آیین هاي رسمي 
نوروز، با شکوه بیمانندي در آنجا برگزارمي شد. 
مراسم نخستین نوروز در تخت جمشید، دو هفته 
طول کشید. مردم عادي در تاالر صدستون و سران 
ایاالت و مقامات تراز اول در تاالرهاي دیگر این کاخ 
حضور مي یافتند. کار ساختن تخت جمشید )که 
یوناني ها آن را پرسپولیس = شهر پارس خوانده 
و نوشته اند( 51 سال طول کشید. داریوش یکم 
تصمیم به ساختن آن، در محلي نه چندان دور از 
پاسارگاد گرفت، ولي پادشاه سوم بعد از او آن را 
گشود و به این ترتیب ایران داراي دو پایتخت شد: 
شوش: پایتخت اداري و تخت جمشید: پایتخت 
سیاسي. عنوان »تخت جمشید« را قرنها بعد، عوام 
الناس به آن دادند، حال آن که این کاخ با جمشید 
افسانه اي ارتباطي نداشته است. از این کاخ که 
گویاِی تمدن و پیشرفت ایرانیان باستان است بر 
قلمرویي میان سند، دانوب، مدیترانه و صحراي 
آفریقا فرمانروایي مي شد. حسادت اسکندر 
مقدوني نسبت به این شکوه و عظمت، عامل 
عمده ویراني این کاخ به دست او شد. افراد خاندان 
سلطنت و درباریان در هر کجاي کشور که بودند 
پیش از فرا رسیدن نوروز خودرا به تخت جمشید 

مي رسانیدند و بهار را در آنجا بسر مي بُردند.
داریوش دوم به مناسبت نوروز، در سال 416 
پیش از میالد سکه زرین ویژه اي ضرب کرد که 
یک طرف آن شکل سربازي را در حال تیراندازي 
با کمان نشان مي دهد. ضرب سکه زر و سیم یک 
قرن پیش از آن، توسط داریوش یکم آغاز شده 
بود. سکه هاي داریوش بزرگ به »داریک« یا 
»َدریک« موسوم اند. باید توجه داشت که رسم 
دادن سکه به عنوان عیدي از زمان هرمز دومـ  شاه 

ساساني در سال 304 میالدي آغاز شده است.
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... و »طرح مارشال« بود که دالر را پول یکم جهان و از عوامل قدرت آمریکا کردـ  نگاهی به 
تاریخچه دالر

چهارم اپریل 1948 )15 فروردین 69 
سال پیش( هري ترومن رئیس جمهوری 
وقت آمریکا »طرح مارشال« مبني بر کمک 
اقتصادي پنج میلیارد دالري آمریکا به 16 
کشور جنگزده متمایل به واشنگتن در اروپا 
را که به تصویب کنگره )قوه مقّننه( آن کشور 
رسیده بود امضا کرد تا قانون شود. عنوان این 
طرح از نام مبتکر آن »جورج مارشال« وزیر 

امور خارجه وقت آمریکا گرفته شده است.
     اجراي این طرح که بسیار ماهرانه، و با 
دوراندیشي ویژه و محاسبات دقیق تنظیم شده 
بود باعث شد که »دالر آمریکا« پول اول جهان 
و به تدریج بین المللي و »وسیله« معامالت و 
مبادالت تجاري و یک معیار سنجش قیمت 
کاال شودـ  که پول کشورها هم نوعي »کاال« 
بشمار مي رود و مشمول قانون عرضه و تقاضا 
است که وضعیت عرضه و تقاضا، ارزش )بها( را 
تعیین می کند. با این تحول، نفوذ واشنگتن 
در کشورهاي گیرنده کمک گسترش یافت، 
پولدار شماره یک جهان لقب گرفت و قدرت 
اول غرب شدـ  در برابِر دولت مسکو که قدرت 
اول شرق بود. در آن زمان و تا دو دهه و اندي 
بعد، دالر آمریکا همچنان در استاندارد طال 
باقي بود و نمي شد که حجم آن بیش از ذخایر 
طالي آن کشور باشد. کنگره آمریکا در مارس 
1968 اجازه داد که قوه مجریه بتواند دالر را از 
استاندارد طال خارج کند و 15 آگست 1971 
ریچادرد نیکسون رئیس جمهوری وقت دالر 
این کشور را به طور کامل از استاندارد طال 
خارج ساخت. با این اقدام، دیگر نمی شود 
دالر را به بانک و یا خزانه داری آمریکا داد و 
معادل آن مطالبه طال کرد. این اقدام چهره 
معامالت جهانی پول را تغییر داده است 
ازجمله امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت 
ایران در استاندارد طال بودن ریال را لغو کرد 
که سرآغاز افزایش نقدینگی، کاهش ارزش 
ریال و باالرفتن قیمت ها بویژه مستغالت شد.

    از دهه 1950 که قدرت انگلستان و عمدتا 
در پي ملّي شدن صنعت نفت ایران و درگیري 
دکتر مصدق با آن دولت و رسواکردن جهاني 

اش رو به ضعف و افول گذارد، آمریکا جاي آن 
کشوررا به صورت محلي براي سپردن و پس 
انداز کردن ذخایر ارزي کشورها و دادن بهره 
گرفت زیراکه سپرده ها بهره قابل مالحظه 
داشته و بازپرداخت ها تضمیني است. این کار 
معموال به صورت خرید اوراق بهادار و مدت داِر 
خزانه داري آمریکا به نام »تي باند« صورت مي 
گیرد که این اصطالح در برخي از کشورها به 
»اوراق قرضه« ترجمه مي شود. براي مثال؛ 
در سال 2010 رژیم پکن و هنگ کنگ جمعا 
یک تریلیون و 48 میلیارد دالر، ژاپن هفتصد و 
65 میلیارد، سعودی و کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس 207 میلیارد، انگلستان 178 
میلیارد، تایوان 116 و سویس 90 میلیارد دالر 
از این تي باندها )اوراق قرضه( آمریکارا در دست 
داشتند و ... و در اسفند 1395 )مارس 2017( 
که بدهکاری آمریکا به 20 تریلیون دالر نزدیک 
شد گفته شد که حدود یک سوم از دارندگان 
تی باند های آمریکا )جمعا بیش از 6 تریلیون( 
خارجیان هستند و در صدر آنها ژاپن و چینـ  
هرکدام بیش از یک تریلیون دالر و درنتیجه 

نمی خواهند که ارزش دالر پایین آید.
John Willard Toland جان تالند 

 Pearlمؤلف بنام، در کتاب »پرل هاربر
Harbor « ضمن ارائه اسناد ثابت کرده 

است که روزولت از قبل، از تصمیم ژاپني ها در 
حمله به پرل هاربر آگاه بود و چون درصدد بود 
که آمریکارا از رکود اقتصادي خارج و ابرقدرت 
سازد، بهترین فرصت را براي این کار، حمله 
نظامی غافلگیرانه ژاپني ها به پرل هابر مي 
دانست و لذا تا انجام حمله چیزي نگفت و 
اقدامي نکرد و پس از آن بود که بدون مخالفت 
داخلي، آمریکا را وارد جنگ جهاني دوم کرد و 

چون به دور از صحنه هاي نبرد بود، میان دو 
اقیانوس قراردارد و موشک هم نبود آسیب 
ندید و از میان ویرانه هاي جنگ به صورت یک 
ابرقدرت سر برافراشت. اصرار چرچیل در وارد 
کردن آمریکا به صحنه جنگ در اروپا بی تاثیر 
نبود. همه تالش روساي جمهوری بعدي آمریکا 
این بوده است که »دالر آمریکا« به صورت پول 
جهاني باقی بماند و از این طریق، این دولت 
نبض اقتصاد جهان را به دست داشته باشد. 
جهانی شدن دالر آمریکا ]که از آغاز قرن 21 
رقیبان تازه یافته و دارد تهدید می شود[ از 
سال 1946 و با اجرای »طرح مارشال« برای 
نوسازی کشورهای جنگزده اروپایی ]با کمک 

مالی آمریکا[ آغاز شد.
نگاهی به تاریخچه دالر آمریکا:

22 ژوئن 1777 پول در گردش ایاالت 
متحدهِ تازه استقالل یافته آمریکا سه میلیون 
دالر تعیین و دستور ضرب سکه طال تا این 

مبلغ داده شد.
کنگره آمریکا )که در آن زمان، تنها یک 
مجلس بود( ششم جوالی سال 1785 به اتفاق 
آراء »دالر Dollar« را واحد پول آن کشور قرار 
داد. پیش از انقالب استقالل، پول انگلستان 
)لیرهـ  پاوند( در 13 مهاجر نشین انگلیسي 
آمریکاي شمالي رایج بود. در جریان انقالب و 
به سبب خصومت با دولت لندن، آمریکائیان 
سکه نقره اي اسپانیا به نام »دالر« را که در 
مکزیِک اسپانیا رایج بود وسیله داد و ستد قرار 
داده بودند و به همین دلیل نام پول ملّي خودرا 

»دالر« نهادند.
     یک سکه نقره اي از قرن چهاردهم به مدت 
سه قرن و اندي به نام »تالرThaler، دالر، تالر 
و دالر« در اروپا رایج بود که اسپانیایي ها آن 
را حفظ کردند و به مستعمرات خود در قاره 
آمریکا منتقل ساختند. اِس با خط عمودی؛ 
» $ « که عالمت بین المللی دالر است نیز از 
اسپانیانی ها اقتباس شده که پول خودرا با 
عالمت P مشخص می ساختند و این P در 
آمریکای شمالی به تدریج و در نوشتن به شکل 

$ درآمده است.
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دالر آمریکا همچنین پول رایج ده کشور و 
16 منطقه وابسته است. اکوادور، السالوادور و 
پاناما همان دالر آمریکا را به جاي پول ملي خود 

بکار مي برند.
     بعضي اوقات آمریکایي ها در محاوره، به 
جاي لفظ دالر، واژه »باك  Buck« را بکار مي 
برند. در دوران جنگ داخلي آمریکا بود که 
اسکناس دالر )دالر کاغذي با پشتوانه طال( 
به تدریج و عمال جاي دالر سکه اي )نقره اي 
و زّرین( را گرفت. در آمریکا، شوراي پول )که 
رئیس آن به پیشنهاد رئیس جمهوری و رای 
سنا انتخاب می شود( کنترل سیستم بانکي و 
ذخایر فدرال )کنترل دالر( را به دست دارد، و 
سیاست مالي کشور از جمله تغییر نرخ بهره را 
تنظیم و در صورت لزوم تغییر مي دهد. آمریکا 
برخالف سایر کشورها، داراي 12 بانک مرکزي 
است. چاپ اسکناس دالر توسط اداره »گراور و 
چاپ فدرال رزِرو« انجام مي گیرد که از کاغذ و 
مرکب خاص استفاده مي کند که فرمول تهیه 

آنها باید محرمانه بماند.
     دالر آمریکا  USD برخالف اسکناس سایر 
کشورها داراي یک اندازه و یک رنگ است که در 
خارج از آمریکا به »پشت سبز« معروف است. 
از سال 2005 با حفظ زمینه سبز، تغییراتی در 
رنگ برخی از قسمتهای اسکناس هاي دالر 
داده شده است که هدف، جلوگیري از جعل 
آنها بوده است. قبال اسکناس پانصد دالري 
و هزار دالري هم بود که ریچارد نیکسون از 
سال 1969 آنها را از بیم جعل، از جریان خارج 
ساخت و صد دالري اینک بزرگترین اسکناس 
آمریکاست. نیکسون عقیده داشت که دیدن 
اسکناس درشت )مثال پانصد دالري(، توّرم پول 

را در ذهن تداعي مي کند و تاثیر رواني منفي 
مي گذارد. همین نیکسون برای رهاساختن 
واشنگتن از محدودیت چاپ دالر، این پول را 
از »استاندارد طال« هم خارج ساخت و حجم 
دالر درجریان که »ذخیره ارزي« بسیاري از 
کشورها قرار گرفته شش دهه است که از میزان 
طال در آمریکا بیشتر شده و دارد بازهم بیشتر 
مي شود. همه تالش سران آمریکا دالریزاسیون 
کردن اقتصاد جهان پس از جنگ جهانی دوم 
بوده است )که از نیمه دهه پنجم قرن 20 که 
قدرتهای اقتصادی سابق به فالکت افتاده 
بودند(. این سیاست به هدف رسیده و دالر 
آمریکا پایه معامالت بین المللی ازجمله نفت، 
طال و ... و »ریزرو کورنسی« یک ذخیره جهانی 
و ستون قدرت آمریکا شده استـ  قدرتی باالتر 
از توان نظامی. قدرت دالر از دهه اول قرن 21 
چند تهدید زباني و روی کاغذی را که وارد 
مرحله »عمل« نشدند از سر گذرانیده است 
ازجمله اندرز برخي مقاله نگاران و سیاسیون 
محلي به دولتهاي متبوع به »فروش ذخایر دالر 
خود«، »جانشین ساختن دالر با پولی دیگر در 
معامالت خارجی«، عرضه آن مقدار از اوراق 
بهادار آمریکا )ترژری باوند آمریکا( را که در 
دست دارند به بازار که کاهش شدید نرخ دالر را 
به دنبال خواهد داشت و ایجاد بریکس )اتحادیه 
مالی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای 
جنوبی( عمدتا با هدف جانشین ساختن دالر 

که تاکنون موفق نبوده اند.
 بیش از دو سوم دالرهاي چاپ شده در 
آمریکا در خارج از این کشور رایج هستند. 
افزایش دالرهاي برون مرزي روز افزون است 
که در پاره اي از مناطق جهان به نظر مي رسد 

که جاي پول ملي را گرفته اند و در مناطق رو به 
رو با بحران اقتصادي، بورسي شده اند و مطابق 
سهام و طال، خرید و فروش مي شوند و .... به 
گفته برخي از کارشناسان امور پول، قدرت 
سیاسيـ  نظامي آمریکا ضامن حفظ قدرت 
دالر است و لذا واشنگتن مي کوشد این دو 
قدرت خود را حفظ کند تا دالر به عنوان پول 

بین المللي باقي بماند.
     در سال 1995 میزان دالر ]اسکناس دالر[ 
در گردش در سطح جهان 380 میلیارد بود و 
در سال 2004 هفتصد میلیارد یعني در فاصله 
9 سال تقریبا دو برابر شده است که بیش از دو 
سوم آن در خارج از آمریکاست. این، مربوط به 
اسکناس چاپ شده است و در آن، معامالت 
اعتباري به حساب نیامده است. در داخل 
آمریکا به جاي پول نقد، مردم با چک و کردیت 

کارت معامله و خرید مي کنند.
    معامالت غیر قانوني پولـ  و در اینجا دالرـ  
را »ماني الندري« گویند که در ایران به »پول 
شویي« ترجمه مي شود، که در حقیقت داراي 
این مفهوم )پول شویي( نیست. این اصطالح را 
»اَل کاپون« گانگستر رایج ساخت. وي داراي 
دهها جایگاه ماشین لباسشویي سکه اي و 
عمدتا در شهر شیکاگو بود و هنگام واریز کردن 
پول نقد به حسابهایش در بانکها  مي گفت که 
این پولها محصول »الندري = مراکز ماشین 
لباس شویی های برقي سکه ای« اوست، حال 
آن که پولها عمدتا از امور غیرقانوني به دست 
آمده بود ]معامالت قانوني با چک صورت مي 
گیرد[ و از همان زمان، رسانه هاي آمریکا 
معامالت غیر قانوني پول را »ماني الندري« 

نوشته اند.

ـ یکي از اتحادیه هاي  در رابطه با پیمان بغدادـ 
نظامي غرب پیرامون شوروي و در محاصره 
ـ دولت آمریکا 24  قراردادن این جماهیریهـ 
فروردین 1339 )13 اپریل 1960( و در جریان 
اجالس سران آن اتحادیه در تهران که پس از 
کناره گیری عراق، به ِسنتو )سازمان پیمان 
مرکزی( تغییر نام داده بود، به نیروي هوایي 
ـ 86« تحویل داد  ایران جت جنگده از نوع »افـ 
و به این ترتیب، ایران براي نخستین بار داراي 

جنگنده جت شد. جنگنده افـ  86 در سال 
1946 و درجریان رقابت های نظامی واشنگتن 
با مسکو ساخته و در سال 1949 به نیروهای 
هوایی آمریکا تحویل شده بود، زیرا که روس ها 
جنگده میگـ  15 وارد نیروی هوایی خود کرده 
بودند. این دو نوع جنگنده در جریان جنگ کره 
به مصاف هم شتافتند و در آسمان شبه جزیره 
کره به جان هم افتادند. دولت وقت ایران در سال 
1965 و پس از تشدید جنگ هند و پاکستان 

بر سر کشمیر، شماری از جنگنده های افـ  86 
خودرا به صورت محرمانه در اختیار پاکستان 

گذاشت که بیشتر آنها سرنگون شدند.
ایران از خرداد 1303 )93 سال پیش( 
داراي نیروي هوایي است. این نیرو در شهریور 
1320 به رغم تسلیم شدن نیروي زمیني )در 
نتیجه خیانت چند افسر ارشد و مرخص کردن 
سربازان وظیفه پادگانها(، تا آخرین قطره بنزین 

از آسمان وطن دفاع جانانه کرد.

 57سال پیش ایران داراي جت جنگنده شد
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زادروز زرتشت تنها پیامبری که از میان آرین ها برخاست و »کردار نیک، پندار نیک، و گفتار نیک« را
 ندا دادـ   بسیاری از اندیشمندان معاصر، آموزشهای اخالقی زرتشت را راه حل مسائل بشر

 امروز به دست داده اندـ  اشاره به تاریخچه جمع آوری اوستا
ششم فروردین )در سال 2017 مصادف 
با 26 مارس( زادروز زرتشت، تنها پیامبري 
است که از میان آرین ها برخاست و »کردار 
نیک، پندار نیک، و گفتار نیک« را ندا داد و 
ترویج کرد تا پیروان آموزش های او بویژه 
ایرانیان با این منش پرورش یابند و بارآیند. 
زرتشت هیچگاه نگفت که از جانب خدا 
)اهورامزدا( مأمور هدایت بشر شده است. 
زرتشت خود را یک آموزگاِر »خوبي ها« و 
برحذرداشتن بشر از گراییدن به »بَدي ها« 
مي نامید و مي گفت که گریز از بدي ها و 
پلیدي هاست که در بشر ایجاد احساس 
شادي و نیکبختي مي کند و این احساس تا 

ابدیّت در او باقي مي مانَد.
     تا وفات زرتشت، تقریبا همه ایرانیان که 
غالبا میترائیست بودند به َمکتب او گرویدند و 
آیین زرتشت در زمان ساسانیان دین رسمی 
ایران اعالم شد و روحانیون زرتشتي در 
دستگاه حکومتي داراي َمنزلت ویژه شدند. 
آرین ها و ازجمله ایرانیان تنها مردم جهان 

باستان بودند که بُت پرست نبودند.
     اَِوستاـ  کتاب زرتشتـ  در عین حال از 
قدیمي ترین نوشته هاي جهان و سند تمدن 
پیشرفته ایرانیان عهد باستان است. قطعات 
اَوِستا که در دوران هخامنشیان در کتابخانه 
های کاخهای سلطنتی نگهداری می شد به 
دست نظامیان اسکندر مقدونی تقریبا نابود 
شدند. از آن پس این مطالبـ  از شعر و نثر در 

ذهن موبدان، از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می 

شد.
ه  شا یکم  ش  بال  
اشکانی ایران در نوروز 
76 میالدی ازموبدان که 
به دیدار او رفته بودند با 
تاکید خواست که تا سال 
بعد )سال 77 میالدی(ـ  
ششم فروردین  و زادروز 
زرتشتـ  اوستا باید جمع 

آوری، تکمیل و به او داده شود زیرا که پیر شده 
است و ُعمری ازاو باقی نمانده و می خواهد که 
این کار در دوران حیات وی انجام شده باشد. 
بالش یکم ازسال 51 تا سال 78 میالدی 
سلطنت کرد. وی قبال نیز دستور جمع آوری 
آموزشهای زرتشت را در یک مجموعهـ  به 
مقامات دولتی مربوط ، نَه موبدانـ  داده بود.

موبدان )روحانیون زرتشتی( تا ششم 
فروردین سال 77 میالدی )یک سال پس 
از دیدار سال 76( آنچه را که جمع آوری 
کرده بودند به صورت مکتوب به بالش دادند 
و گفتند که کار تکمیل مجموعه ادامه 
خواهد داشت. اَوستا نزدیک به دو قرن بعد 
ت »تنسر  در دوران اردشیر پاپکان و به همَّ
Tansar -Tonsar « روحانی ارشد 

وقت )موبِد موبدان( تکمیل شد، شامل348 
فصل )بیش از میلیون کلمه( در 21 جلد 
کتاب. در دوران شاپور دوم )ذواالَکتاف( چند 

قطعه گمشده قبلی بر آن اضافه شد و چون 
به پارسی باستان )زبان اَوِستایی( بود بعدا بر 
آن تفسیر و راهنمایی نوشته شد که َزند )َزند 
اوستا( نامیده می شود. با هدف تسهیل رجوع 
به مطالب، خالصه اَوستا تحت عنوان »ُخرده 
اَوستا« تدوین شده است. شرح این تحوالت 
)تاریخچه اَوستا( در کتاب »دین کرد« آورده 
شده است. زرتشت در عین حال یک شاعر و 

فیلسوف بزرگ بود.
     زادروز زرتشت از دوران ساسانیان یک 
روز ملّي اعالم شد و بر ایام رسمي نوروز اضافه 
گردید. 9 دهه پیش  شوراي عالي معارف 
)شوراي عالي فرهنگ( به ریاست دهخدا، 
زادروز زرتشت را بر تعطیالت مدارس ایران 
افزود که بعدا دولت هم تعطیالت نوروزي 
ادارات را از سه روز به هفت روز افزایش داد 
زیرا که روز هفتم فروردین ماه، از عهد باستان 
روزي خوش یُمن و ویژه بستن قراردادها 
ازجمله عقد ازدواج، رسیدن به توافق ها و 

سازش و تحکیم همبستگي ها بوده است.
    بسیاری از اندیشمندان و شرق شناسان 
معاصر، آموزشهای اخالقی زرتشت را راه حل 
مسائل بشر امروز به دست داده اند زیرا که همه 
این مسائل به علّت زوال و انحطاط اخالقیات و 
تضعیف عدالت اقتصادیـ  اجتماعی به وجود 

آمده است.
آموزش های زرتشت از قرن هفدهم 
د توجه خاص و تفسیر  ر میالدی مو
ن، فالسفه و  خا ّر مو
جامعه شناسان بویژه 
لمانی  ندیشمندان آ ا
بوده است که با افتخار 
از او یادکرده اند. طبق 
سی ها و  ر یج بر نتا
آمارهای منتشره، توجه 
به آموزش های زرتشت 
از نیمه دوم قرن 20 در 
گوشه و کنار جهان رو به 

افزایش بوده است.
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