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سرمقاله

اظهارنظر رسانه های غرب درباره مسائلی که نفتدارشدن ایران برایش پدید آورده 
است، به مناسبت صدساله شدن استخراج آن در ماه می 2008

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

keihanizadeh@gmail.com.

به مناسبت گذشت صد سال از 
رسيدن نخستين چاه در ايران به 
نفت )در منطقه مسجد سليمان(، در 
آخرين هفته ماه می 2008 و به ويژه 
در بيست و هفتم اين ماه اظهارنظرها 
و مطالبی در مطبوعات اروپا و آمريکا 

انتشار يافته بود.
    ماحصل اين مطالب اين بود که 
اين چاه با رسيدن به نفت، دشواري 
هايی هم براي ايرانيان به همراه آورد، 
ازجمله نوع ديگری از فساد دولتی و 
مبارزه پنهان و آشگار برای کسب 
مقام و قدرت و بعضا با هدف به جيب 
زدن بخشی از پاندها و دالرهای 
نفتی. بازی های نيمه اول دهه 1930 
با هدف تجديد )در حقيقت تمديد( 
قرارداد نفتی با کمپانی انگليسی 
مربوط، اواخر دهه بعد موضوع ملی 
کردن آن، ترور يک نخست وزير 
و براندازی نخست وزير ديگر در 
آگوست 1953 و در پی يک تحريم 

حدودا سی ماهه و .... باال رفتن بهای 
نفت خام در دهه 1970 و بويژه 
از اکتبر 1973 وضعيتی به وجود 
آورد که انقالب شد که نتيجه اش 
تغيير نظام حکومتی ايران بود. باز 
هم، باالرفتن بهای نفت خام از نيمه 
دوم دهه يکم قرن 21 درآمد ايران 
را ساالنه به 70 تا صد ميليارد دالر 
رسانيد، ولی ضعف مديريت دولتی و 
بويژه در امور پول و تجارت مانع از آن 
شده است که ايران بتواند از اين درآمد 
استفاده بهينه بََرد. به رغم اين درآمد، 
مهاجرت از ايران رو به گسترش بوده 
و اين مهاجران مدعی شده اند که 
دسترسی به دالرهای نفتی در انحصار 
اشخاص و شرکت های مشّخصی 
است. باالرفتن درآمد نفت در اين 
دهه ]اواخر دهه نخست قرن 21[، 
ويژه خواری )رانت( را در جمهوری 
اسالمی ايران رايج کرده و باعث 
تحريک خصومت و کينه آنانکه به 

اين پول و درآمد دسترسی ندارند 
شده است و اين کينه و دشمنی ميان 
مهاجران ايرانی در کشورهای ديگر 
هم ديده می شود و مهاجران بی بهره 
از اين ارزهای نفتی به خط و نشان 

کشيدن ادامه می دهند.
ين مطالب و  ز ا     در برخی ا
تفسيرها، تاريخچه نفت، خوزستان 
و لشکرکشی پهلوی يکم و سقوط 
شيخ خزعل به ميان آمده بود و 
نويسندگان مطالب نوشته بودند 
که هنوز تاريخنگاران اين معّما را 
حل نکرده اند که چه سياست و 
عاملی باعث شد که دولت لندن به 
رضاشاه چراغ سبز دهد که برود به 
کار شيخ خزعل که انگليسی ها اورا 
شيخ محمره و سرداراقدس خطاب 
می کردند پايان دهد. دولت ايران 
در آن زمان هنوز کامال از مسائل 
داخلی ناشی از ضعف قاجاريه خارج 

نشده بود. 
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نامه تأمل برانگیز یک مخاطب از واگذاری پمپ بنزین دولتی خیابان دماوند و اختصاصی شدن آنـ  اموال 
دولت متعلق به همه اتباع کشور است و ...

يک مخاطب ما  ضمن ارسال سه عکس 
از جايگاه قديمی فروش بنزين در خيابان 
دماوندـ  معروف به پمپ بنزين قاسم آباد 
نوشته است:  من از کودکی در محله وحيديه 
)شرق تهران(، در کوچه ای منشعب از 
خيابان نظام آباد زندگی می کردم. تا کالس 
پنجم ابتدايی، در آن محله )ناحيه 9 آموزش 
و پرورش تهران( در دبستانی که نام شما 
)نوشيروان کيهانی زاده( بر تابلوی سردر آن 
بود و در نزديکی باشگاه ورزشی ديهيم قرار 
داشت تحصيل می کردم. در آن زمان، دوره 
تحصالت ابتدايی، 5 ساله شده بود و امتحان 
نهايی اين کالس، سراسری بود و درصد قبولی 
در آن شاخص اهميت مدرسه مربوط بود. يک 
روز، مدير مدرسه به کالس ما )کالس پنجم( 
آمد و خطاب به دانش آموزان گفت که به 
خاطر نام مدرسه هم که شده بايد با معدل 
خوب قبول شويم. صاحِب نام مدرسه يک 
نويسنده مطالب فرهنگی، از معاريف و عضو 
انتخابی شورای آموزش و پرورش است. بايد 
درصد قبولی ما در امتحان نهايی خيلی باال 

باشد.
 پدرم مکانيسَين )مکانيک( اتومبيل بود و 
تقريبا هر روزـ  سوار بر دوچرخه به گاراژ محل 
کار او می رفتم. مدرسه ما نيمه وقت بود )يک 
هفته؛ صبح و يک هفته؛ بعد از ظهر( و من 
فرصت رفتن پيش پدر را داشتم. در نزديکی 
گاراِژ محل کار پدرم، يک جايگاه دولتی 
فروش بنزين بود که هنوز هم فّعال است و 
پدرم می گفت که پيش از تولّد من ساخته 
شده است و شايد در دوران حکومت مصدق 

و يا يکیـ  دو سال پس از او.
من 54 ساله ام و از 24 سال پيش و چند 
سال پس از گرفتن ليسانس علوم سياسی از 
دانشگاه، در آمريکا زندگی می کنم و هر چند 
سال يک بار، سری هم به ايران می زنم. هر بار 
که به ايران می روم به محله وحيديه سر می 
زنم تا يادی تازه شود. پدرم پيش از فوت، خانه 
اش را فروخته بود که اينک آپارتمان سازی 

شده و »دبستان دولتی نوشيروان کيهانی 
زاده« هم ديگر وجود ندارد و از ساختمان 
دولتی آن استفاده ديگری می شود اما، هنوز 
بعضی از همکالسی ها و همسايگان سابق 

همانجا هستند و ديدار تازه می کنيم.
اين بارـ  ژانويه 2017 )بهمن 1395( 
که به ايران رفته بودم، با تعجب ديدم که 
تابلوی جايگاه بنزين قاسم آباد عوض شده و 
تابلوی تازه حکايت می کند که اين جايگاه 
قديمِی دولتی، خصوصی و طبق نوشته 
تابلو؛ »اختصاصی« شده است. تعجب کردم 
و قضيه را از دوستان و همکالسی های دوران 
دانشگاه پرسيدم گفتند که شنيده اند دولت 
برخی از ساختمان های قديمی اش ازجمله 
جايگاه بنزين و مدرسه را واگذار کرده است!. 
پرسيدم که آيا اين واگذاری ها قبال به تصويب 
مجلس رسيده است؟، و اگر رسيده باشدـ  
البته با ذکر نام هر محل و مشخصات آن و 
ذکر داليل مربوط در مصّوبه مجلس، بايد 
طبق قاعده ]قانون[ معامالت دولتی، آگهی 
مزايده منتشر کنند تا عالقه مندان شرکت 
کنند و به باالترين پيشنهاد، داده شود. اموال 
دولت متعلق به همه مردم است و نمايندگان 
مردم هم به آسانی با فروش و يا واگذاری 
اموال دولتی موافقت نخواهند کرد. هنوز 

احکام حجت االسالم صادق خلخالی قاضی 
دادگاه انقالب در ماههای نخست فراموش 
نشده است. گفتند که اطالع بيشتری ندارند. 
همين پاسخ سبب شد که قضيه را برايتان 
بنويسم تا رسانه ای کنيد که فراموش نشود و 
ارباب تحقيق و پژوهش در فرصت مناسب آن 
را دنبال کنند. تابلوی پمپ بنزين قاسم آباد 
که حکايت از واگذاری می کند. سه عکس از 
آنـ  با تابلوی تازه، از زوايای مختلف گرفتم 

که برايتان ارسال می کنم.
 از يکی از دوستان پرسيدم که آيا کسی 
در اين زمينه به روزنامه ها نامه نوشته بود؟، 
گفت که بيشتر ساکنان تهران و کالن شهرها 
از روستا و شهرک ها آمده اند و توی اين 
نخ ها نيستند و سر خود را با اين کارها به درد 
نمی آورند. روزنامه هارا هم که بوی جناحی 

می دهند کسی نمی خَرد که بخواند.
دوستم درست می گفت، چند روز 
پيش اسامی داوطلبان نامزدی پنجمين 
انتخابات شورای تهران، تجريش و شهرری 
را در وبسايت يک خبرگزاری خواندم، اسامی 
نامأنوس بود و عمدتا مرّکب )بيش از يک 
کلمه( که در قديم و زمان پيدايش شناسنامه، 
اين قِسم نام خانوادگی به روستائيان داده 

می شد.
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

عکس دریافتی از مخاطب نشان می دهد که جایگاه دولتی فروش بنزین در خیابان دماوند معروف به پُمِپ 
قاسم آباد اختصاصی )غیر دولتی( شده است!
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412 سال از انتشار  نخستین روزنامه می گذرد

پاسخ به پرسش مربوط به نقائص روزنامه هاي ایران

پاسخ:
نخستين روزنامه چاپي جهان که داراي اخبار 
عمومي و متنوع بود در نخستين هفته ژوئن سال 
1605 در شهر استراسبورگ فرانسه )در آن زمان 
متعلق به آلمان( آغاز بکار کرد و نامش ارتباط 

)ريليشنRelation( بود.
     سالهاست که ورلد اسوشييشن آو نيوزپيپرز

  World Association0f Newspapers

)اختصارا »وانWAN«( در هفته تولد »ريليشن« 
کنوانسيون خود را در شهر استراسبورگ تشکيل 
مي دهد. جهان در پايان سال ميالدي 2004 
داراي شش هزار و 580 روزنامه يوميه با تيراژ کل 
395 ميليون )تيراژ متوسط هر روزنامه 70 هزار 

نسخه فروش( بود.

 شمار روزنامه هاي چاپي از اين سال رو به 
کاهش گذارده و آنالين شده اند. 

شمار روزنامه های تهران بيش از هر شهر ديگر 
در جهان است که سوبسيد دولتی می شوند. 
بيشتر اين روزنامه ها در چند سال اخير انتشار 
رند تا  ند و ظاهر جناحی )حزبی( دا  يافته ا

حرفه ای.

به باور ما  پاسخ اين است که ايران، هيچگاه 
روزنامه کامل به مفهوم واقعي کلمه نداشته است. 
تا شهريور 1320 که روزنامه هاي ايران دولتي نگار 
بودند و از اصول و روشهاي درست روزنامه نگاري هم 
آگاهي نداشتند. بعد از شهريور 1320 تا پايان جنگ 
دوم که ايران تحت اشغال نظامي و مقررات زمان 
جنگ بود و سپس کشمکش جناحهاي سياسي 
آغاز شد و در دوران حکومت دکتر مصدق هم که 
مطبوعات آزادي عمل داشتند مسئله نفت آنها را به 
خود مشغول کرده بود. پس از براندازي 28 امرداد 
وضعيت تازه اي حکمفرما شد و سختگيري تا نيمه 
دوم سال 1356 که شاه در ديدار از واشنگتن تحقير 
شد هر روز بيشتر مي شد. در اين دوره، ايران روزنامه 
نگار خوب داشت ولي دستشان بسته بود. لذا حادثه 
نويسي، ورزشي نويسي، هنري نويسي و ترجمه از 
منابع خارجي به ويژه از زبان انگليسي در اين زمينه 
ها رونق يافت. از اواخر سال 1356 روزنامه هاي ايران 
با اينکه به چند خانواده و افرادي معّين تعلق داشتند 
که به خاطر حفظ سرمايه خود احتياط را از دست 
نمي دادند به تدريج آزادي عمل به دست آوردند و 
همين آزادي به پيروزي انقالب کمک بسيار کرد. اگر 
اين روزنامه ها تظاهرات قم را در صفحات اول خود 
منتشر نکرده بودند که تبريزي ها بپا نمي خاستند 
و انتشار تظاهرات تبريز باعث تشويق اصفهاني ها، 
شيرازي ها، کرماني ها و مشهدي به بپاخيزي شد 
و ... و محدويت اين آزادي از ارديبهشت ماه 1358 
)سه ماه پس از انقالب( با مداخله گروههاي مختلف 
)نه دولت موقت به رياست مهدي بازرگان( آغاز شد 
و به اخراج تدريجي دستهـ  دسته روزنامه نگاران 

منجر و به مصادره و تعطيل شدن برخي از روزنامه ها 
انجاميد. آغاز جنگ عراق و ايران در شهريور 1359 
ّجو تازه اي را به وجود آورد و قانون سال 1364 
مطبوعات که در چنين ّجوي تدوين شده بود اين 
وضعيت را تثبيت کرد و عمال عده اي از اتباع ايران 
از داشتن نشريه محروم شدند. در دهه 1370 دولت 
هم روزنامه نگار شد و دولتي نويسي بار ديگر از سر 
گرفته شد و از آن پس، دولتي نويسي )اخبار فعاليت 
هاي سه قوه حکومتي و اظهارات مقامات آنها( به 

صورت يک عادت درآمده است.
    براي مثال: اگر خبرنگاران که هر روز نرخ ارز 
و سکه را بدون سابقه نويسي و کسب نظر آگاهان 
منتشر مي کنند در زير آن مقايسه اين نرخ با 10 
سال، 20 سال و 50 سال پيش را هم بنويسند، و 
اضافه کنند که درآمد نفت کمتر نشده جمعيت 
کشور هم که نسبت به سال 1357 بيش از دو برابر 
نشده و بسياري هم مهاجرت کرده اند، پس چرا 
بايد بهاي دالر که در سراسر جهان پايين مي رود 
در ايران )سال 2005 = 1384( 130 برابر آن سال 
)1357 = 1978( شده باشد کمک به حل مسئله 
مي کند. يا اينکه اگر هنگام ثبت نام مدارس به جاي 
نقل خشک و خالي اطالعيه هاي وزارت مربوط، در 
کنار آن بنويسند که پولي شدن مدارس خالف قانون 
اساسي و قانون تعليمات اجباري و تصميمات سال 
1353 است، کار خرابتر نمي شود. يا چنانچه در زير 
خبر خصوصي شدن اداره امور بيمارستانهاي صد 
ساله دولتي که به نقل از منابع رسمي درج مي کنند 
اشاره به قول هايي که پس از انقالب درباره درمان 
رايگان داده شده و در روزنامه هاي سالهاي 1358 و 

1359 به چاپ رسيده بود اشاره کنند مسائل درمان 
پيچيده تر نمي شود. يا اينکه اگر بروند ببينند بر سر 
اراضي دولتي که دولت موقت به ديپلمه هاي بيکار 
بخشيد چه آمده است؛ بذل و بخشش اراضي ملي 
)متعلق به جامعه( پايان خواهد يافت، و همين طور 
مسئله گمرکات، سيگار فروش بودن دولت )انحصار 
دخانيات( و .... اينها را »سابقه خبر« مي گويند و 
نوشتنشان در روزنامه نگاري حرفه اي اجباري است 
و به يادآوري و به حل مسائل کشور کمک مي کند. تا 
مسائل علني و شکافته نشود، تأملي در کار نخواهد 
بود و راه حلي به دست نخواهد آمد. چرا روزنامه هاي 
ايران بمانند جرايد ساير کشورهاي داراي صفحات 
مقاالت و نظرات ديگران )مخاطبان( نيستند؟. چرا 
روزنامه ها به مانند سابق )پيش از انقالب( نمي روند 
هر ماه از محاضر ازدواج بپرسند که باالترين َمهر زنان 
در آن ماه چه ميزان بوده است تا جامعه متوجه شود و 
کنترل کند که اين همه زنداني ناشي از به اجراي ثبت 
سپردن َمهر نداشته باشد و صدها چراي ديگر. کار 
خبرنگار نشستن در تحريريه و تلفن کردن به منابع 
رسمي و گرفتن خبرهاي قرار داده شده در اينترنت 
و دريافت »اي ميل« هاي خبري و فاکس نيست، 
بايد در خيابانها و در ميان مردم باشد، به همان گونه 
که ما بوديم. اينها اشاره کوچکي است به چند مورد 
کمبودهاي حرفه اي روزنامه هاي ايرانـ  کشوري که 
هنوز يک نظام روزنامه نگاري جامع ندارد، آيين نامه 
اي که بگويد روزنامه نگار کدام است و چه شرايطي 
بايد داشته باشد، روزنامه حزبي و حرفه اي چيست 
و چه فرقي بايد باهم داشته باشند و ... و مانع کمک 

مالي دولت به روزنامه و روزنامه نگار شود و .... 

یک مخاطب مجله با ارسال ایمیل پرسیده است که نخستین روزنامه به مفهوم و شکل امروز در چه زمانی و در کجا 
انتشار یافته است؟

یک مخاطب  پرسیده است که چند نمونه از نقائص کار روزنامه های ایران را مطرح کنیم ، شاید  که   آن نواقص را  برطرف کنند
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مشاهدات ناشر روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل

ساعت 11 بامداد هشتم ماه می 
2017 )امسال( در ميدان فردوسی 
تهران از تاکسی پياده شدم تا بروم 
خيابان فردوسیـ  چند قدم پايين تر 
از ميدان، دست چپـ  و ببينم و بدانم 
که به چه ترتيب ساختمان آموزشگاه 
عالی مخابرات وابسته به وزارت پست 
و تلگراف و تلفن در دهه 1330 و 
ساختمان مجاور آنـ  محل استقرار 

نگليسیِ   ن ا با کالس های ز
انجمن فرهنگی ايران و بريتانيا 
تبديل به ساختمانهای چندين 
طبقه تجاری شده است، مالک و 
يا مالکان پيشين و مالک کنونی 
و چگونگی دست به دست شدن. 
در هر دو ساختمان قديمی، مدت 
کوتاهی دانشجو بودم و تبديل 
ساختمانها که بتازگی صورت 
گرفته است حس کنجکاوی 
مرا برانگيخته بود. ساختمان 
آموزشگاه مخابرات در آن زمان 
ريخت تاريخی داشت و يک بنای 
قديمی با معماری زمان خود بود.

 وقتی به آنجا رسيدم، کسی 
ين  ر ا ينکه د عی جز ا طال ا

ساختمانها صّرافی و مراکز تبديل پول 
داير شده نداشت که بدهد. به ميدان 
فردوسی بازگشتم ديدم که دهها بلکه 
صدها توريست خارجی جمع شده و 
از مجسمه فردوسی عکس می گيرند 
و شماری از آنان نيز وارد دو صّرافی 
معروف واقع در ميدان و در طرفين 
مدخل خيابان فردوسیـ  صرافی 
پايتخت و صرافی ايرانـ  شده اند تا 

»يورو« بدهند و »ريال« بگيرند. به اين 
خيل توريست ها که زنانشان چارقد 
بر سر داشتند نگاه می کردم که ديدم 
از ميان آنان يک مرد تنومند و نسبتا 
سالخورده، پی در پی دستش را به 
سوی مجسمه فردوسی دراز می کند، 
تکان می دهد و سپس همان دست 
را می بوسيد. خواستم، سبب را از او 
بپرسم که وارد »صّرافی پايتخت« شد 
و روی صندلی نشست و منتظر 
نوبت برای تبديل پول خود شد. 
در کنارش نشستم و  به زبان 
انگليسی تعجب خودرا از حواله 
دادن بوسه به مجسمه فردوسی 
با او در ميان گذاشتم. اتفاقا 
انگليسی می دانستـ  انگليسی 

لهجه بريتانيايی.
ست و  يکی ا گفت که بلژ
مدّرس بازنشسته تاريخ و انسان 
شناسی. آرزوی او اين بود که 
پس از بازنشسته شدن، سری 
به ايران بزند و از سند داريوش 
بزرگ که برای نخستين بار در 
جهان، ساتراپی )ايالتـ  استان( با 
ذکر شماره به وجود آورده و شرح 

گفت و شنودی بسیار جالب و تأمل برانگیز با یک توریست بلژیکی در تهران در ماه 
می 2017 که تخت جمشید را »واشنگتن عهد باستان« می خواند و ... از گذشته ایران 
و اینکه سربازان ایرانی چه قهرمانی هایی که برای دفاع از ایروان کرده بودند سخن 

گفت و نیز نامگذاری سورن بر پسران ارمنی و ...

مجسمه فردوسی در میدان فردوسی )تهران(

روزنامک- شماره37 ) اردیبهشت ماه1396(



آنهارا بر کوه نوشته که تا ابديت باقی بماند 
و ايرانيان مرزهای خودرا فراموش نکنند، 
از آرامگاه فردوسی که از لّذت زندگانی 
گذشت، تحقيق کرد و مکتوب خواند تا 
زبان نياکان و گذشته ميهن را به صورت 
نظم درآورد که شعر بيشتر از نثر باقی می 
مانَد و مرور می شود، همچنين از آرامگاه 
سيروس )کوروش بزرگ( که 25 قرن پيش 
راه حل مسائل جهان و مشکالت انسان را 
بدست داد و نيز از واشنگتن ِ عهد باستان 
ديدن کنم و عکس بگيرمـ  جايی که بر 
دنيای شناخته شده قديم حکومت می کرد 
و يا نفوذ داشت. او گفت که قبال از يونان، 
ايتاليا )روم(، مصر و ترکيه ديدن کرده که 
در همه آنها آثاری از ايران و در يونان، مصر 

و ترکيه جای پای آن وجود دارد.
پرسيدم که منظورش از »واشنگتنِ  
عهد باستان« کجاست، گفت پرس پوليس 
)تخت جمشيدـ  پاسارگاد(. به همين گونه 
که امروزه از واشنگتن به عنوان کانون 
اقتدار نام می برند در عهد باستان هم از 
پرس پوليس. با اين تفاوت که در پِرس 
پوليس عهد باستان بازيگر سياسی، البی 
گر کمپانی ها، منفعت جوی شخصی و 
مداخله گر در کار دولت وجود نداشت. 
ايرانيان با داشتن اين گذشته تابناک بايد 
بر خود ببالند. ای کاش که من هم در ايران 

به دنيا آمده بودم.
 اين مدّرس بازنشسته بلژيکی گفت که 
برنامه های بعدی او به رغم ناامنی، ديدار 
از عراق، افغانستان و اگر ُعمر مجال دهد 
از شهرهای ايران قديم در آسيای ميانه؛ 
خجند، بخارا، سمرقند و ... است. او گفت 
که نگران رسيدن داعشی ها به طاق کسری 
و تخريب آن است که در برنامه ايشان 
است. ايرانيان بايد همه تالش خودرا بکار 
برند تا اين طاق که مظهر قدرت و وسعت 
فرهنگی آنان است باقی بماند. در جهان 
عرب بسياری هستند که نمی خواهند اين 
بنا باقی بماندـ  بنايی که بنی اميه و خلفای 
عباسی جرأت تخريب آن را نداشتند. بی 
ميل نيستم که از يروان ِ ارمنستان )ايروان( 
هم ديدار کنم که دولت های ايران در طول 
تاريخ حاضر می شدند هر امتيازی را 
بدهند تا اين شهر در کنار آنها باشد ازجمله 
بغداد را در سازش سال 1746 با عثمانی 
ـ اميدوارم که سال  رسيدن به سازش را 

درست گفته باشم.
 او سپس رو به من کرد و گفت: آيا می 
دانی که در تاريخ جنگ ها در چند جا از 
قهرمانی های سربازان ايران نام برده اند؟، 
که دوتای آن در دفاع از شهر يروان )ايروان( 
بود، يک بار در سال 1635 در برابر تعّرض 
عثمانی و بار ديگر در 1827 در برابر تعرض 

روس ها که اين بار، ايرانيان قهرمانی های 
بيشتری از خود نشان دادند، برويد تاريخ 
جنگ ها را ببينيد. ديدن اين شهر برای 
ايرانيان بايد جالب باشد. البته ارمنی ها 
هم در طول 25 قرن برای ايران جنگ 
های بسيار کردند و هميشه يک سپاه ايران 
را ارمنيان تشکيل می دادند. در جنگ 
کارهه )حّران( سورنا ژنرال ايرانی، سپاه 
ارمنی نيروی خودرا مأمور ايستادگی در 
برابر واحدهای قلب ارتش روم کرد و خود 
با واحد نيروی ويژه سراغ شخص کراسوس 
رفت و اورا از پای درآورد. از آن زمان است 
که ارمنيان بيش از ايرانيان، نام سوِرن 
)سورنا( را بر پسران خود می گذارند. من 
اينهارا 32 سال تدريس کرده ام و همه را 

بياد دارم.
خواستم پرسش ديگری کنم که نوبت 
تبديل پول به او رسيد و سپس مدير تور با 
بلندگو همه را خواست که به سوی اتوبوس 
ها بشتابند تا به برنامه بعدی برسند و به 
اين ترتيب، گفت و شنيد ما بپايان رسيد 
که بسيار جالب بود با تعبيرهای جالب 
تر، ازجمله کانون قدرت جهان باستان 
)واشنگتن عهد قديم(، تعيين مناطق و 
مرزهای ايران و درج در کوه، فرضيه جهان 
بدون جنگ، نگرانی از تخريب طاق کسری 

و قهرمانی در دفاع از ايروان.

خبری که در زير آمده است در شماره 
28 ارديبهشت 1390 )18 ماه می 2011( 
روزنامه حکومتی کيهان چاپ تهران درج 

شده بود.
    

    قشمـ  خبرنگار کيهان: فرودگاه قديمی 
قشم که به لحاظ موقع راهبردي و تجاري 
در بهترين ناحيه اين جزيره واقع شده است 
در يک معامله حّراج مانند ]بحث برانگيز[ 

به فروش رفت.
    اين فرودگاه بيش از 19 هکتار وسعت 
دارد که کار ساختن آن در سال 1354 

هجری خورشيدی آغاز شد و در سال 
1356 ]1977 ميالدي[به بهره برداري 
رسيد. اين فرودگاه با برج مراقبت و سالن 
انتظار مسافران نه تنها اهميت تجاری بلکه 
به دليل واقع شدن در محلی مناسب، دارای 
ويژگی خاص نظامی و استراتژيک است. 
شهروندان سالها از اين فرودگاه براي سفر 
هوايی استفاده مي کردند که پس از ايجاد 
منطقه آزاد در سال 1369 و احداث يک 
فرودگاه تازه در 50 کيلومتري شهر قشم 
ـ در ناحيه ديرستانـ  از آن تنها در مواقع 

بحران و اضطرار بهره برداري مي شد.

    فروش بسيار ارزان اين فرودگاه، آن هم 
بدون درج آگهي مزايده ]که الزمه معامالت 
دولتی است[ ناخرسندی شهروندان ساکن 
قشم را برانگيخته و از مسئوالن دولتی و 
سازمان بازرسي کل کشور )قوه قضاييه( 
خواستار بررسی چگونگی اين معامله و 

کشف حقايق شده اند.
    گفته مي شود فروش زمين اين فرودگاه 
به قيمت هر متر 90 هزار تومان! در حالي 
صورت گرفته که زمين هاي مجاور آن 
متري بيش از يک ميليون تومان معامله 

مي شود. 

اشاره ها و سرنخ هاي روز براي بررسي پژوهشگران
فروش زمین فرودگاه دولتی به کمتر از یک دهم بهای روز!
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دوربین

بانوی عراقی که 3 فرزند خود را  در یک انفجار  در این کشور در ماه می 2004 
از دست داده بود ،  دیوانه وار شیون  می کند.

در عراق،
 در اردیبهشت 1383

ملکه زیبایي و باند قاچاق مواد مخّدر
انجی والنسیا Angie Sanclemente Valencia ملکه زیبایی سال 2000 کشور کلمبیا 26 ماه می 2010 در آرژانتین به 
اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. وی متهم است که برای ترافیک مواد مخدر باندی از زنان زیبا تشکیل داده بود. انجی 
از طریق این زنان، کوکائین محصول کلمبیا را به مکزیک و از آنجا به سایر نقاط جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا منتقل 

می کرد. قبال نیز ملکه زیبایی مکزیک به عنوان همدست قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شده بود.

روزنامک- شماره37 ) اردیبهشت ماه1396(



هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

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

7

این ماه در گذر تاریخ

بيست و نهم ماه می 1453 ميالدی، 
سالگرد ورود جهان به دوران تاريخي 
»عهد جديد« است. تاريخنگاران اين 
روز را پايان قرون وسطا قرار داده اند. 
در اين روز در سال 1453 محمد دوم 
معروف به »فاتح« شهر قسطنطنيه 
Constantinople را پس از 
53 روز محاصره تصرف کرد، آن را به 
اسالمبول )استانبول( تغيير نام داد و از 
آن پس امپراتوری عثمانی برجای روم 

شرقی نشست و 466 سال ُعمر کرد. 
پس از اين پيروزي، عثماني ها محمد 
دوم را »فاتح« لقب دادند و خودش هم 
چندين عنوان بر نامش اضافه کرد از 
جمله؛ خليفه مسلمين، قيصر روم، 

سلطان آناتولي و خان تُرکان عثماني.
محمد فاتح بر زبان فارسي مسلط 
بود و از همان زمان بسياري از واژه هاي 
فارسي وارد تُرکي عثماني شده است. 
محمد فاتح ُحّکام محلي را لقب پادشاه 
داد که بعدا اين واژه به »پاشا« تبديل 
شد. در زمان او بسياري از مکاتبات به 

زبان فارسي صورت مي گرفت.    
 مورخان شکست روم شرقی در 
نبرد 26 آگوست 1071 مالزگردـ  
از سلجوقيان  را آغاز تدريجی پايان 

امپراتوری روم شرقی نوشته اند )که 
در سال 1453 به دست محمد دوم از 
نوه زادگان عثماِن ُغز از ميان رفت(. به 
نوشته اين مورخان، نبرد مالزگرد دولت 
روم شرقی )قسطنطنيه( را مقروض و 
ورشکست کرد و اين وضعيت پيامدهای 
اجتماعی و سياسی متعدد داشت و 
با تضعيف مرزبانی روم شرقی دسته 
های مهاجر و عمدتا اقوام تُرکيک که در 
سده های قبل از جنوب غربی سيبری 
به غرب وارد شده بودند به قلمرو آن 
نفوذ کردند و .... ورود مغوالن به ايران 
در قرن سيزدهم سبب شد که چند 
طايفه ديگر از تُرکان ُغز )اوغوز( که 
سلجوقيان از اين دسته بودند از ايران 
به آناتولی بروند و متحد حکمرانان 
سلجوقی اين منطقه شوند که هرکدام 

به نام »غازی« برناحيه ای حکومت 
داشتند. »ارطغرل« يکی از سرکردگان 
ُغز بود که با 400 مرد مسلح از ايران به 
آناتولی رفته بود و ناحيه کوچکی در 
جنوب مرمره را به دست آورده بود. پسر 
او ُعثمان که بر وسعت ناحيه متصرفی 
افزود دودمان عثمانی )1299ـ  1923( 
را به وجود آورد که پس از انهدام دولت 
بيزانس امپراتوری بزرگی را در آسيای 
غربی، آفريقای شمالی و اروپای جنوبی 
بوجود آوردند و تا وين )پايتخت اتريش( 
پيش رفتند و خودرا جانشين خليفه 
اسالم اعالم کردند. قدرت های اروپايی 
که با ايجاد امپراتوری عثمانی منافع 
خودرا در مخاطره ديدند ميان اين 
دولت مدعی خالفت اسالمی و ايران 
شيعه مذهب جنگـ  به نوشته برخی 
از مورخان اروپايی؛ جنگ ُسّنی و شيعه 
ـ به راه انداختند بويژه بر سر مناطقی 
که امروزه کشور عراق را تشکيل داده 
اند. امپراتوری عثمانی که در جريان 
جنگ جهانی اول متحد آلمان بود 
شکست خورد و در پايان اين جنگ 
)سال 1918( عمال از ميان رفت و چند 
سال بعد جمهوری ترکيه برجايش 

نشست.

سقوط قسطنطنیه )استانبول(، پایان قرون وسطي، تغییر مسیر تاریخ و آغاز قرون 
جدیدـ  جنگ ُسّنی و شیعه که آتشبیار آن قدرت های اروپایی بودند

سلطان محمد فاتح

روزنامک- شماره37 ) اردیبهشت ماه1396(



حزب کنگره هند )حزب حاکم پيشين( در 
ماه می 1885 تاسيس شد و »دينشاه پارسی« 
از مؤسسان ارشد آنـ  يک ايرانی تبار ِ زرتشتی 
بود. فيروزشاه مهتاـ  پارسی ديگرـ  به تاسيس 
اين حزب که بعدا پرچم جنبش استقالل 
هند را برافراشت وسيعا کمک کرد، ازجمله 

کمک مالی.
 از دهه 1940 لَعل جواهر نِهرو مرد شماره 
يک اين حزب شد که حزبی پاپيوليستی و 
سوسيال دمکرات بشمار آمده است. اينديرا 
دختر نهروـ  بانوی يک ايرانی تبار به نام فيروز 
گاندیـ   و سالها نخست وزير هند در زمان خود 

رهبر حزب کنگره بود. 
 تاريخ نگاران از بازماندگان نهرو به عنوان 
»پارسيـ  هندي« ياد کرده و نوشته اند که 
نام خانوادگی اينديرا ارتباط به مهاتما گاندی 
ندارد و از نام خانوادگی فيروز )پيروز( گاندی 

گرفته شده است.

14 ماه می 1952 )24 ارديبهشت 1331( 
دولت آمريکا »هنری آلفرد بايرود« ژنرال 
پيشين و معاون وزارت امورخارجه اين کشور 
در امور خاورميانه و آسيای جنوبی را برای 
مذاکره با مصدق و تالش برای حل مسالمت 

آميز مسئله نفت به ايران فرستاد.
 روزنامه های تهران نوشته بودند که بايرود 
از جانب َهری ترومن رئيس جمهوری وقت 
آمريکا به مصدق اطمينان داده است که 
واشنگتن در قضيه نفت تحت تاثير تلقينات 
لندن قرار نخواهد گرفت. ]بايرودـ  متولد در 
1913 و متوفی در 1993ـ  بعدا سفير آمريکا 
در مصر، افغانستان و پاکستان شد. نظرات او 
درباره مسئله اعراب و اسرائيل مهم و جالب 
اعالم شده و اين نظرات از زمان کارتر به اين 
سوی مورد توجه و راه حل مسئله قرارگرفته 

است.[.

    مصدق در پی گفت و گو با بايرود اعالم کرد 
که نفت يک کاال است و آن را به هر مشتری 
)خريدار( که پيدا شود خواهد فروخت. به 
عالوه، دادگاه بين المللی الهه را که دولت لندن 
به آن مراجعه کرده صالح برای رسيدگی نمی 

داند زيراکه عمل ملّی کردن نفت موضوعی 
داخلی ايران است و قانون شده است و دادگاه 
بين المللی نمی تواند برضد اراده يک ملت وارد 
عمل شود. او به الهه خواهد رفتـ  ولی تنها 
برای استفاده از تريبون دادگاه بين المللی برای 
زدن حرف های خود در دفاع از حقوق ايرانيان. 
شهر الهه همچنين محيط مناسبی است برای 

ايراد نطق و مصاحبه و زدن حرف حق.
    اظهارات مصدق درباره فروش نفت به هر 
خريدار به اجرا درآمد و ششم خرداد )27 می 
1952( کشتی ُرزماری برای حمل نفت در يک 
بندرگاه ايران پهلو گرفت ولی در جريان حمل 
آن به اروپا در مدخل دريای سرخ به دام يک 
کشتی جنگی انگليسی افتاد و محموله نفت آن 
در بندر عدن تخليه شد و ايران خودرا با مسئله 
تحريم نفت از آن طريق )توقيف نفتکش ها در 

درياها( رو به رو ديد و ....

دینشاه پارسی و تاسیس حزب کنگره هند

اطمینان دولت ترومن )آمریکا( به مصدق

ُکپی تیتر اول صفحه آخر شماره نهم خرداد 1360 روزنامه اطالعات برای ماندن در تاریخ و 
یادآوری 
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چند ماه پس از مرگ »َحّجاج« حاکم اموي 
کرمان و فارس که ماموريّت پشتيباني از حمله 
نظامي به مازندران و تصرف اين منطقه از ايران 
را داشت که هنوز به تسخير عرب در نيامده 
بود، يزيد ابن مهلب که از سوي دمشق مامور 
اين کار شده بود 31 ماه مي سال 714 ميالدي 
به تنهايي دست به حمله زد که از مازندراني ها 
شکست خورد و عقب نشيني کرد. ابن مهلب 
دو سال بعد دو واحد کوهستاني بر نيروي خود 
اضافه کرد و از سه نطقه به مازندران حمله 
بُرد که بازهم شکست خورد و با دادن تلفات 
سنگين عقب نشيني کرد و با اين دو تجربه 
در صدد جمع آوري نيرو براي حمله نظامي 

ديگري بود که در جريان يک توطئه داخلي 
به قتل رسيد. 

    مازندراني ها و گيالني ها بعدا، خود 
داوطلبانه مسلماِن شيعه مذهب شدند و 
فشار نظامي اعراب در کار نبود. قبال گروهي 
از مازندراني هاي نگران سلطه عرب که در 
دوران ساسانيان افسران ارتش ايران را تأمين 
مي کردند و به اسپهبدان معروف بودند دست 

به مهاجرت از ايران زده بودند.
     خاندان اسپهبدان و گروهي ديگر از 
ايرانيان پس از انقراض ساسانيان براي اين 
که به دست عرب نيافتند عزم مهاجرت به 
هند کرده بودند. اين ايرانيان در سال 716 

ميالدي به گجرات هند رسيدند و شهر 
سنجان )سنگان( را در اين منطقه ايجاد 
کردند. ]براي اطالع از جزئيات، به کتاب 
قصه سنجان، چاپ بمبئي مراجعه شود[. 
اين ايرانيان مهاجر، در هند به »پارسيان« 
معروف شده اند که پس از گذشت 13 قرن 
همچنان به ايران و فرهنگ ايراني وفادار مانده 
اند. پارسيان هند در قرن گذشته به صنعتي و 
تکنولوژيک شدن و کسب استقالل هند کمک 
موثر کردند و شوهر بانو اينديرا يک پارسي به 
نام پيروز گاندي بود که پسرش راجيو نخست 
وزير هند شد و بيوه او سونيا هم اکنون يک 

مقام حزبی دارد.

روزنامه هايي که در شماره هاي 15 ماه 
مي 2004 خود از بازگشت خانواده نهرو به 
قدرت خبر داده بودند از فرزندان و نوه هاي بانو 
گاندي دختر نهرو به عنوان »پارسيـ  هندي« 
ياد کرده و نوشته بودند: شوهر اينديرا، فيروز 
گاندي، يک پارسي بود که نياکان او پس از 
افتادن ايران به دست عرب به هند مهاجرت 

کرده بودند.
    سونيا عروس اينديرا که در حزب کنگره 
مقام اول را به دست آورده  و هنوز در اين 
مقام است يک بانوي متولد ايتالياست. اود 
در دسامبر 1949 به دنيا آمده است. راجيو 
گاندی شوهر سونيا )پسر اينديرا و نوه نهرو( 

در 1991 در يک انفجار انتحاري کشته شد.

ژوئن 652 ميالديـ  ده سال پس از جنگ 
نهاوند،  قارن)کارن(  يکي از ژنرالهاي ارتش ايران 
در آن جنگـ  در مقاومت ديگري از پاي در آمد. 
در جنگ نهاوند، سپاهيان ايران از عرب مسلمان 
شکست خوردند. علت شکست به رغم ظرفيت 
نظامی باالتر، فساد دولتی و مبارزه بزرگان و 

ژنرالها بر سر کسب قدرت و گسترش فاصله فقير 
و غنی در جامعه ايران بود که از زمان خسروپرويز 

به وجود آمده بود.
قارن براي ادامه مقاومت در برابر گسترش 
سلطه تازيان، از نهاوند به هرات رفته بود و سپاهي 
از مردم هرات، فراه و ُکهستان ]ساتراپی باستانی 

آريا[ براي جنگ با عرب فراهم ساخته بود و 
چون در پيشاپيش اين سپاه حرکت مي کرد در 
نخستين تماس دو نيرو هدف يک تير قرارگرفت 
و کشته شد و سپاه بدون سردار او به ارگ هرات 
عقب نشيني کرد.       در اين جنگ، فرماندهي 

نيروهاي عرب را »ابن خازم« برعهده داشت.

شکست عرب ها از مازندراني هاـ  شیعه شدن داوطلبانه مردم شمال ایرانـ  اشاره اي به 
مهاجرِت ایرانیاِن نگران سلطه عرب، از میهن

بازگشِت  بازماندگان »پارسي - هندي« ایندیرا گاندي به قدرت

مقاومت ژنرال ایراني در برابر گسترش سلطه عرب

سونیا گاندی
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چند روز پس از انتشار آمار جمعيت تهران در 
ارديبهشت 1318، دولت وقت ضوابط محدود 
کردن مهاجرت از روستاها و شهرهاي کوچک 
به شهرهای بزرگتر بويژه تهران را تدوين و اجرای 
آن را ابالغ کرد و از مطبوعات خواست که مردم 
را از مضار مهاجرت به شهرهای بزرگتر و تبديل 
کشور از توليدی به خدماتی و تضعيف کشاورزی 

و دامداری آگاه سازند.     اجرای اين ضوابط پس 
اشغال نظامی ايران در شهريور 1320 عمال 
متوقف شد. رعايت محدوده 25 ساله تهران 
هم پس از انقالب سال 1357 عمال منتفی شد 
و جمعيت تهران از 12 ميليون تجاوز کرده و 

آسيب پذيری ها افزايش يافته است.
    طبق گزارش وزارت کشور در ارديبهشت 

1318، جمعيت شهر تهران بر پايه سرشماري 
اوايل همان ماه، 531 هزار تن اعالم شده بود. 
مقايسه اين آمار با ارقام سرشماري دهه 1370 
نشان داد که در اين فاصله جمعيت تهران 15 
برابر شده بود و اينک تقريبا 25 برابر. تهران 
در دامنه کوه و روي کمربند زمين لرزه قرار 

گرفته است.

درباره مسئله جمعیت تهرانـ  دو بار ضابطه محدود شدن، ولي...

19 ماه مي 1935 سرهنگ تي. اي. 
لورنس )شاو( معروف به لورنس عربستان 
در 46 سالگي جان سپرد. وي چند روز 
پيش از آن در »دورست« انگلستان بر اثر 
افتادن از موتوسيکلت دچار ضربه مغزي 
شده بود. وينستون چرچيل پس از آگاه 
شدن از مرگ سرهنگ لورنس گفته 
بود: از دست رفتن لورنس به امپراتوري 
انگلستان چنان آسيبي زده است که تا 
سالها جبران نخواهد شد. من اميدوار بودم 
که در روزهاي بحراني که دارند دوباره در 
افق آشگار مي شوند، لورنس را در کنارمان 
مي ديدم. از مغز بزرگ او خيلي کارها بر 
مي آمد. او از چهره هاي بزرگ امپراتوري 

ما بود.
     چرچيل مي دانست که لورنس در 
جريان جنگ جهاني اول با چه مهارتي 
اعراب را به دام استعمار انگلستان انداخت، 
دامي که به نظر مي رسد هنوز کامال 
برچيده نشده است و اعراب هنوز با همان 
آتشي که لورنس برافروخته مي سوزند. 
در نيمه جنگ جهاني اول، پس از توافق 
15 مي 1916 انگلستان و فرانسه )معروف 
به قرارداد محرمانه سايکسـ  پيکوت که 
لنين پس از پيروزي انقالب روسيه آن را 
فاش ساخت و باعث آبروريزي انگلستان 
و فرانسه شد( بر سر اداره سرزمين هاي 
عربي امپراتوري عثماني و تقسيم آنها 
ميان خود در صورت شکست عثماني در 
جنگ، لورنس که در قاهره افسر اطالعاتي 

انگلستان بود و درباره اعراب عربستان و 
سرزمين هاي آنان اطالعات و مطالعات 
کافي داشت مامور برانگيختن شان برضد 
عثماني شد و به حجاز و نجد رفت، زيرا که 
در توافق انگلستان و فرانسه، جز سوريه و 
لبنان بقيه سرزمين هاي عربي شرق سوئز 
سهم انگلستان شده بود و نيز تثبيت آقايي 

آن بر مناطق حوزه نيل.
     لورنس موفق شد اعراب جزيره العرب 
را ترغيب به قيام مسلحانه برضد عثماني 
کند و با کمک آنان عثماني را از آنجا براند. 
وي بعدا پيش نويس نقشه خاورميانه 
از جمله تاسيس کشور اردن و انتقال 
خانواده هاشمي به آنجا و نصب اميرفيصل 
)پسر شريف حسين( به حکومت سوريه 
و ... را تهيه کرد و در مذاکرات مارس 
1921 قاهره به وينسون چرچيل وزير 
وقت مستعرات و »سر پرسي کاکس« 
معروف قبوالند از جمله انتصاب اميرفيصل 

که سوري ها او را اخراج کرده بودند به 
پادشاهي کشور عراق که اين کشور هم 
با نقشه کاکس و لورنس خلق شده بود. 
وقايع بعدي تا به امروز نتيجه همين 
تغييرات سياسيـ  جغرافيايي بوده است.

    لورنس با تحليل خيزهاي دولت 
واشنگتن از اواخر سال 1917 به بعد، مي 
دانست که اين دولت به خاورميانه نظر 
دوخته و مي خواهد از کردستان عثماني 
)عمدتا کردستان عراق امروز( آغاز کند و 
در اين زمينه نظر خودرا به دولت لندن 
منعکس کرده بود ]که در دهه يکم قرن 
21 با تصرف عراق تحقق يافت. آمريکا در 
دو دهه آخر قرن 20 با فرصتي که تعرضات 
نظامي صدام حسين و ضعف روسيه فراهم 
ساخته بود در کشور سعودي و کويت 
استقرار يافته و بحرين را پايگاه ناوگان 
مرکزي خود قرار داده و حضور در خليج 

فارس را دائمي ساخته است[.
    لورنس پس از پيدايش هيتلر نگران 
بقاء امپراتوري استعماري انگلستان شده 
بود و اصرار داشت که انگلستان براي حفظ 
قدرت خود تا مي تواند نيروي هوايي اش 
را تقويت کند و شخصا داوطلب کمک به 
انجام اين طرح شده و به نيروي هوايي 

منتقل گرديده بود. 
وي بود که دولت انگلستان را تشويق 
به برسميت شناختن استقالل کشور 
سعودي )اعالميه جده مورخ ماه مي 

1927( کرده بود و .... 

 سالگرد مرگ سرهنگ لورنس )لورنسِ عربستان( که اعراب را
به دام استعمار انگلستان افکند

سرهنگ لورنس
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 O s w a l d لد سپنگلر  ا سو ا  
Spengler فيلسوف و تاريخنگار 

آلماني که زوال غرب را پيش بيني 
کرده و تحت اين عنوان کتابي نوشته 
است29 می 1880 به دنيا آمد. وي 
که در 1936 درگذشت در رساله اي 
اثبات کرده است که انحطاط تمدن 
به زوال و فروپاشيدگي يک نظام مي 
انجامد. اسوالد در کتابي ديگر با عنوان 
سوسياليسم پروسي )آلماني( نوشته 
است که هر نظام و حتي نظامهاي 
ه  ا يد ر ء با ي بقا ليستي برا سوسيا
ناسيوناليسم به پيمايند زيراکه تقويت 
و تامين رفاه و پيشرفت يک ملت و يا 
کشور که هدف دولت آن است يعني 
خدمت به ناسيوناليسم، و يک دولت که 
براي کشور و ملت ديگر تالش نمي کند.

 H. Comte Saint Simon سن سيمون
اشراف زاده فرانسوی که برای حل 
ئل بشر فرضيه نوشت که به  مسا
ليسم سن سيمونی معروف  سوسيا
شده است 19 ماه می 1825 به دنيا 
آمد. وی استثمار در هر شکلی را عملی 
ضد انسانی می دانست و فئودال و بورژوا 
)سرمايه دار( را زائيده بی قاعدگی جامعه 
و ضعف فرهنگ و فقر تمدن و نبود نظم 
می دانست. سن سيمون که عقايد او 
توسط فرضيه پردازان سوسياليست 
ديگر ازجمله »مارکس« اقتباس شده 
است گفته است که برای زدودن فقر و 
بدبختی از يک جامعه بايد بسيج ملی 
برای توليد صورت گيرد و توليد همه را 
بی نياز می کند و فقر ناپديد می شود. 

وی معتقد و مروج اقتصاد تعاونی و 
مالکيت عمومی ابزار و منابع توليد بود. او 
می گفت که در ذات بشر است که نسبت 
به فئودال و بورژوا بدبين و بدگمان باشد 
و همين بدبينی ايجاد دشمنی طبقاتی 

می کند که نتايج وخيم خواهد داشت. 
در يک جامعه طبقاتی، طبقه توانگر 
نمی تواند بر جان و مال خود ايمن باشد.

     سن سيمون را پدر فرضيه شايسته 
ساالری می دانند زيراکه اثبات کرده 
است که ميان سعادت، رفاه و پيشرفت 
يک جامعه و شايستگی مديريت آن 
نسبت مستقيم وجود دارد. مديريت بايد 
در دست شايستگان باشد و در هر جامعه 
شمار کمی هستند که همه شايستگی 
ها و شرايط را دارا هستند و اگر چنين 
فردی يافت نشود، امور جامعه بايد 
به دست شورای شايستگان سپرده 
شود و مدير خوب فردی است دانا، بی 
نظر و مثبت گرا و به دور از آزمندی و 

خودپرستی. 

زاد روز Oswald Spengler   فیلسوف و تاریخنگار آلماني

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

Saint    Simon

پشت جلد کتاب زوال غرب با عکس سپنگلر

روزی که »َسن سیمون« فرضیه پرداز سوسیالیسم به دنیا آمدـ  نسبت مستقیم 
شایستگي مدیریت با پیشرفت و سعادت جامعه
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امروز زادروز فيلسوف آلمانی يوهان 
 Johann Gottlieb گتليب فيکته
Fichte است که 19 ماه می 1762 

به دنيا آمد و 52 سال عمر کرد. عقايد 
فيکته )فيچتهـ  فيشته( درچندين 
زمينه مطابق عقايد دکارت و کانت است. 
وی اصول تازه ای درباره احساس فردی 
)درونی( و آگاهی ها و تفاوت تفکر بر 
اين پايه به دست داده و پرهيزگاری و 
درستکاری را ستون ساخت تمدن و 

پيشرفت دانسته است.
 بخشی از دوران او مصادف بود با 
برتری فرانسه در اروپا )زمان فتوحات 
ناپلئون( و سلطه فرانسه بر ايالت های 

آلمانی بود که فيکته در سال 1808 با 
چند سخنرانی در برلين، ناسيوناليسم 
آلمانی را جان داد و از اين رو، از پدران 

اين ناسيوناليسم بشمار آورده شده 
است. او خطاب به آلمانی های زير اشغال 
نظامی فرانسه گفته بود: آلمانی)ژرمن( 
باشيد، شخصيت و خصوصيات ارثی و 
خصلت های نژادی خودرا حفظ کنيد 
تا بارديگر پيروزی را در آغوش کشيد. 
خودرا نبازيد و در برابر وضعيت تسليم 

نشويد.
 اين اصل که در جامعه شناسی آمده و 
از اصول اين علم شده است از فيکته است: 
»جامعه ای که در آن فساد و تباهی و جرم 
ملی )دولتی( وجود داشته باشد رشد 
نخواهد کرد، متمدن محسوب نخواهد شد 
و دچار تفرقه خواهد بود و تحت سلطه.«. 

 »Verner Sombartورنر زومبارت«
فيلسوف و اقتصاددان آلماني و مولف کتاب 
هاي »چرا سوسياليسم در اياالت متحده 
موفق نمي شود؟«، »زندگاني در محيط 
کاپيتالسم و در چارچوب سوسياليسم«، 
»چرا اديان الهي کاپيتاليسم را تاييد 
ند«، »اقتصاد مارکسيستي«  نکرده ا
و ... 19 ماه مي 1941 در 65 سالگي 
فوت شد. وي به همان گونه که در خود 
ديده و تجربه کرده بود؛ عقيده داشت که 
افراد چپگرا، نخست تمايل مارکسيستي 
دارند ولي به تدريج که تجربه کسب مي 
کنند و پا به سن مي گذارند اين ايده به 
سوسياليستي، سپس سوسيال دمکراسي 
و از اين مرحله به ناسيونال سوسياليستي 
تحول پيدا مي کند. وي ثابت کرده است که 

تمايالت يک چپگرا، در پايان تحول خود 
به ناسيونال سوسياليسم تا پايان عمر در او 
باقي خواهد ماند و سلب شدني نخواهد بود 
و به اين ترتيب همه راهها به ميهندوستي 

)ناسيوناليسم( ختم مي شود.

نديشه       گذشت زمان، درستي ا
زومبارت را ثابت کرده است.

     پس از زومبارت، انديشمندان نظر او را 
به اصحاب ساير ايدئولوژي ها و نيز مسلک 

هاي حاکم تعميم داده اند.
     در ماه مي 2005 به مناسبت شصت 
و چهارمين سالگرد درگذشت »ورنر 
زومبارت«، برخي از اصحاب نظر که درباره 
افکار او با رسانه ها مصاحبه کرده بودند 
ضمن اشاره به تحوالت دو دهه آخر قرن 
بيستم و نگاهي به عملکرد رهبران تازه 
چند کشور داراي نظامهاي ايدئولوژيک 
گفته بودند که پيش بيني اين فيلسوف 
تحقق يافته و ايدئولوژي هايي که پايه 
جهاني داشته اند با ناسيوناليسم هر ملت 
درآميخته و صورت ملي به خود گرفته اند. 

Fichte

Verner Sombart

زادروز فیکته که گفت  فساد و تباهی و جرم دولتی موانع رشد و مدنّیت جامعه  هستند

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

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

مهندس غالمحسن  محمودی
کارشناس رسمی دادگستری
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نيمه ماه مي 2005 سيـ  سپن 2، 
شبکه تلويزيوني بدون اعالن آمريکا ويژه 
بحث، اظهار نظر و ميزگرد، به مطرح بودن 
)جهاني شدن( نظريه »موسي عالي« 
قاضي ايراني و بيش از يک دهه معاون 
دادستان تهران اشاره کرد. اين موضوع 
در يک بحث حقوقدانان مطرح شد و يک 
استاد رشته حقوق دانشگاه جورج تاون 
)مستقر در شهر واشنگتن( به تشريح و 
اهميت اين نظريه پرداخت که موسي عالي 
)گفته شد؛ متولد يزد( آن را به مدت بيش 
از يک دهه )دهه هاي 1340 و 1350( در 

تهران به اجرا گذارده بود.
    به اظهار استاد آمريکايي، قبال از شاکيان 
که به معاون دادستان تهران ويژه ارجاع 
شکايات مراجعه مي کردند خواسته مي 
شد که آدرس دقيق طرف مقابل و اسناد 
متعدد ارائه دهند )اورا معرفي کنند و ...( که 
وقت گير و پرهزينه و براي همه آنان امکان 
پذير نبود )که کار پليسي انجام دهند( و لذا 
از خير رسيدگي )و حق خود( مي گذشتند 
و در نتيجه انگيزه جرم باقي مي ماند و 
گسترش مي يافت و مرتکب نيز ترغيب به 

ادامه آن و احيانا شبکه اي مي شد.
    موسي عالي در زماني هم که معاون 
دادستان در اداره آگاهي پليس بود به 
استناد اين اصل که دولت مسئول حفظ 
جان و مال اتباع و جلوگيري از هرگونه 
نقض حق و قانونشکني است هر شکايت 
ـ حتي مبهم را به دائره مربوط در اداره 
ينوستيگيتيو(  آگاهي پليس )پليس ا
ارجاع مي کرد تا برود و راسا تحقيق کند؛ 
حتي اگر اين کار ماهها طول بکشد. اجراي 
اين نظريه نه تنها باعث خرسندي شاکيان 
و کاهش سوء استفاده هاي قابل مالحظه 
و جرم هاي )به اصطالح آمريکاييان؛ 

جرم هاي يقه سفيدها( شد بلکه کشف ها 
و انتشار چگونگي تعقيب پليس براي 
کشف سوء استفاده ها و فريبکاري ها باعث 
شده بود کساني که درصدد اين اعمال 
بودند از اين کار منصرف و مردم )قربانيان 
احتمالي( روشن شوند و به دام نيافتند. 
انتشار اين کشفيات در رسانه هاي وقت 
سبب جهاني شدن نظريه »موسي عالي« 
شد که سالها نيز معاون دادستان تهران 
در ارجاع شکايات به مراجع مربوط جهت 
رسيدگي شده بود. موسي عالي که طبق 
اظهار آن استاد آمريکايي در دهه 1990 
)1370 هجري خورشيدي( فوت شد 
مدتي نيز بازپرس دادسراي تهران بود و از 

مشکالت مردم باخبر.
     اينک مثالی از فراموش شدن نظريه 

موسی عالی در جمهوری اسالمی:
    در نيمه اول دهه 1370 هجري 
خورشيدي در تهران يک شرکت تعاوني 
ِ ساختن خانه براي مطبوعاتي ها داير شده 
بود که بسياري از روزنامه نگاران براي خانه 
دار شدن در هشتگرد )نيمه راه کرج به 
قزوين( و عمدتا به اعتبار معروفيت فردي 
که گفته شده بود فکر تاسيس اين تعاوني 
ازوست )قبال معاون وزارتخانه و ناشر 
نشريه بود و اينک مقيمـ  احتماال پناهنده 
ـ آمريکا( مبلغي پرداخت کرده بودند که 
مسئول بعدي شرکت هم به دولت نروژ 
پناهنده شد و در آنجاست. چندي بعد نيز 
گفته شد کساني که کمتر از ششصد هزار 
تومان )پول آن زمان = 5 هزار دالر( داده 
بودند از عضويت شرکت برکنار شده اند! 
و .... سالها بعد که برکنارشدگان درصدد 
شکايت براي احقاق حق و پس گرفتن پول 
خود برآمدند )که هنگام پرداخت ارزش 
قابل مالحظه داشت( و به اداره تعاون 

استان تهران )خيابان سپهبد قره ني( از 
شعب وزارت تعاون مراجعه کردند به آنان 
گفته شد که سالهاست از آن شرکت خبري 
ندارند! و .... با اينکه محمود احمدی نژاد به 
نام پروژه ِمهر در همان هشتگرد دست به 
خانه سازی زده است، هنوز به مسئله پول 
»از دست رفته« و اميد به خانه دارشدن 
روزنامه نگاران و برخی از آنان بسيار معروف 
ـ به رغم انعکاس در رسانه هاـ  توجه نشده 
است. می دانيم که کتاب های بوريس 
پاسِترناک و سولژنيتسين بيش از تالش 
بلوک غرب، به فروپاشی شوروی و بلوک 

شرق کمک کرد.
    نظريه »موسي عالي« حالل مسائلی 
همچون مسئله خانه سازی در هشتگرد 
برای روزنامه نگاران است که رسيدگي 
عميق )از طريق آگاهي پليس( به آن وهمه 
فعاليت هاي تعاوني مطبوعاتي؛ از خانه 
سازي تا توزيع نشريات )کيوسک بازی 
در خيابانهای تهران و تبديل آنها عمال 
به فروشگاه کوچک( و ... در دو سه سال 
نخست دهه 1370، براي دولت آينده 
خالي از فايده نخواهد بود. طبق نظريه 
»موسي عالي« اين قبيل کارها، شاکي 
خصوصي الزم ندارد و به صرف اِعالم 
عمل )حتی از طريق درج در ستون نامه 
به سردبير يک روزنامه( بايد کار تعقيب 

آغاز شود.
    با »بگمـ  بگم« های اخير و انتقادها 
از سوء مديريت ها، فساد دولتی و سوء 
استفاده های خواص به مناسبت انتخابات 
پيش رو، پيش بينی شده است که به رغم 
گذاشته شدن عنوان »بداخالقی« برآنها 
ـ افشاء انحرافات 24 سال اخير که مغاير 
ارزش های اسالمی است ادامه خواهد 

يافت.

 فرضیه قضایِي قاضي ایراني »موسي عالي« که جهاني شده استـ  داستان خانه سازي براي 
مطبوعاتي ها در هشتگرد
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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

تاريخ روزنامه ها )رسانه هاي چاپي 
روزانه( در فصل ايران و در صفحه 123 
خود، ماه مي سال 1958 را زماني نوشته 
است که بزرگترين شبکه جمع آوري 
خبر و توزيع نشريه در قاره آسيا، در 
ايران تکميل و اعالم شد. اين شبکه 
به ابتکار عباس مسعودي ناشر روزنامه 
اطالعات و با تالش و پشتکارداري 
يک روزنامه نگار به نام نورالدين نوري 
ظرف چهارسال تکميل شده بود. اين 
شبکه شامل 611 نمايندگي بود. قبل 
از موسسه اطالعات، تنها روزنامه هاي 
آمريکا با سرمايه گذاري مشترک و 
ايجاد خبرگزاري اسوشيتدپرس به 
چنين پيروزي نائل آمده بودند. عباس 
مسعوديـ  سناتور وقتـ  در سال 
1954 نورالدين نوري خبرنگار پارلماني 
اين روزنامه را که مطالعات قبلي در 
اين زمينه داشت به سردبيري اخبار 
شهرستانهاي اين روزنامه منصوب 
و مامور تاسيس اين شبکه کرده بود 
و نوري با سفر به گوشه و کنار ايران، 
اين شبکه را در طول چهار سال بوجود 
آورد. عباس مسعودي قبال هم با ارسال 
روزنامه رايگان به مدارس بزرگساالن 
ايران )اکابرـ  سوادآموزي( تالش کرده 

بود که به وظيفه آموزش عمومي يک 
روزنامه عمل کرده باشد.

يران  ز نقاط ا     قبال در بعضي ا
نمايندگان روزنامه اطالعات را سبزي 
فروش ها و خواربارفروش ها تشکيل 
مي دادند که نورالدين نوري اين 
وظيفه را به تحصيلکردگان عالق مند 
به ژورناليسم سپرد، ازجمله دکتر 
باستاني پاريزي )استاد تاريخ( نويسنده 
روزنامه اطالعات در شهر کرمان شد. 
نوري اين شبکه را در سه دهه تا سال 
1359 )دو سال پس از انقالب( اداره 
کرد. نوري که 15 اسفند 1304 به 
دنياآمده بود و اخيرا فوت شده است 
پيشه روزنامه نگاري را از سال 1324 
و در روزنامه اطالعات آغاز و تا زمان 

انتصاب به سردبيري اخبار شهرستانها 
و ايجاد صفحات محلي در اين روزنامه 
که هر صفحه در شهرمربوط توزيع مي 
شد، در ميزهاي اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصادي و پارلماني به کار خبر اشتغال 
و سالها عنوان خبرنگار اول پارلمان ايران 
در دست داشت. نوري که در دوران 
حکومت مصدق و سالهاي پيش و پس 
از آن دوران در پارلمان ايران حضور و 
درجريان فعاليت هاي سياسي وقت 
قرارداشت مي تواند يک منبع دست 
اول براي تاريخنگاران و پژوهشگران آن 
برهه از تاريخ ايران باشد. نوري نويسنده 
و گزارشگر اين مطلب بوده است: "هرجا 
که مردمند، همانجا مجلس است". 
اين مطلب شرح يک ابتکار سياسي 
دکتر مصدق است. مصدق در زماني 
که وکيل اول تهراني ها در مجلس 
بود و سردارفاخر حکمت رئيس وقت 
مجلس با ادامه نطق او موافقت نکرده 
بود جلسه را ترک و در ميدان بهارستان 
بر شانه مردم نطق خودرا ادامه داده بود. 
)شرح حال نوري به صورت کامل در 
ميان مطالب 15 اسفند، در تاريخ آنالين 
ايرانيان به آدرسي که در زير ستون آمده 

مندرج است( 

زماني که بزرگترین شبکه سراسري خبر و توزیع در یک کشور آسیایي، در ایران
 تکمیل شد

نورالدین نوري در دهه 1970

اختراع کفش دو لنگه
به نوشته مورخان تاريخ تمدن، ساخت کفش براي پاي چپ و پاي راستـ  جداگانه، از ماه مي در سال 1310 ميالدي متداول شد 

)هفتصد و سه سال پيش در اين ماه(.
    برخي از کرونيکلها اختراغ کفش دولنگه را در روز بيستم ماه مي 1310 ميالدي درج کرده و به حساب رويدادهاي اين روز گذارده اند. 
پيش از آن، کفش هاي هردو پا مشابه هم و يا به صورت مستقيم ساخته مي شد، به گونه اي که هرلنگه را مي شد براي هر دو پا استفاده کرد. 
رويه کفش هايي که دو لنگه اش مشابه بود، عمدتا به صورت بافتني بود )گيوه( و يا تسمه اي، و تخت کفش سازها جدا از رويه سازها بودند. 

دانستنی ها
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27 می 1896 يک گردباد شديد در غرب 
ايالت ميسوری آمريکا )منطقه ای که شهر سن 
لوئی در آن واقع شده است( 255 تن را کشت و به 
پول امروز ميلياردها دالر زيان وارد ساخت. ايالت 
های مرکزی و جنوبی آمريکا به سبب موقعيت 
اقليمی دائما در معرض گردباد هستند که گاهی 
سرعت باد به بيش از دويست کيلومتر در ساعت 
می رسد و سالی نيست که در اين مناطق از اين 
تلفات و زيانها روی ندهد. شهر سن لوئی )سنت 
لوئيس( که گردباد 27 می 1896 در آنجا روی 
داد در سال 1764 توسط دو فرانسوی در محل 
تالقی دو رود »می سی سی پی« و »ميسوری« 
ساخته و نام لوئی نهم پادشاه وقت فرانسه برآن 
گذارده شده است. »ال سال« فرانسوی بعدا 
سراسر دره می سی سی پی و مناطق مرکزی 
اياالت متحده امروزـ  از شيکاگو تا نيوارلئان را 
لوئيزيانا و متعلق به فرانسه اعالم کرد. دولت 
فرانسه در پی جنگهای هفت ساله اروپا، اين 
منطقه بسيار بزرگ را به اسپانيا باخت که 
ناپلئون با تصرف اسپانيا بارديگر آن را مالک شد 
و در سال 1803 به دولت واشنگتن فروخت. از 
آنجاکه مهاجران انگليسی شرق آمريکا )اياالت 
13 گانه( از مسير سن لوئی به غرب و ساحل غربی 
کوچ می کردند، سن لوئی به دروازه عبور )گيت 
وی( معروف شد و به اين مناسبت در قرن 20 يک 
طاق بسيار مرتفع در آنجا ساخته شده است. سن 
لوئی که همچنان در معرض گردباد )تورنيدو( 
قرار دارد با حومه اش دارای 3 ميليون جمعيت 
است. واژه »تورنيدو = گردباد« در زبان انگليسی 
از کلمه »توناره« التين ]در پارسی؛ تنوره[ گرفته 

شده که اسپانيايی ها »تنورادا« می گويند.

»گردباد« از برخورد هوای سرد و خشک با 
هوای گرم و مرطوب بوجود می آيد. در آمريکا 
)اياالت متحده( جلگه پهناور ميان رشته 
کوههای راکی Rocky Mountains و 

 Appalachian رشته کوههای اپليچين
Mountainsـ  شامل چند ايالت و معروف 

به »Plains States«، منطقه ای مستعد 
پيدايش گردباد است زيراکه در آنجا هوای سرد و 
خشک آمده از کانادا با هوای گرم و مرطوب آمده 
از خليج مکزيک با هم تالقی می کنند. هرسال 
به طور متوسط 1274 گردباد و توفان هايی از اين 
دست در اين منطقه روی می دهد و تلفات و زيان 
مالی وارد می سازد. روزنامه نگاران از سال 1904 
 Tornado Alley اين منطقه را تورنيدو الی
خطاب می کنند که مصطلح شده است. از ميان 
اياالت واقع در تورنيدو الی؛ به ترتيب تکزاس 
شمالی غربی، کانزاس، ميسوری، اکالهما و 

نبراسکا گردبادخيزترند.
    در ماه می 2011 چند گردباد در »تورنيدو 
الی« آمريکا و بويژه شهر ژاپلين Joplin ايالت 
ميسوری )تلفظ آمريکايی: ِم ُزریـ  ِمزوری( 
520 کشته برجای نهاده است. شمار تلفات شهر 
ژاپلين به تنهايی 139 نفر کشته، دهها ناپديد و 
صدها مجروح بوده است. شدت توفان 22 ماه می 
2011 شهر ژاپلين حدود 200 مايل در ساعت 
)320 کيلومتر( گزارش شده است. گردباد در 
سال 1953 در اياالت متحده 519 تن را کشته 
بود. علت سنگين بودن زيانهای مالی ناشی از 
گردباد؛ چوبی بودن منازل است. ساختمانهای 

آجریـ  سيمانی آسيب کمتری ديده اند.
    بعد از ظهر دوشنبه 20 ماه مي 2013 گردباد 
)تورنيدو( ديگري شهر مور Moore در ايالت 
اکالهماي آمريکارا زير و رو کرد. در اين رويداد 
1200 خانه و دو دبستان از ميان رفت، 26 تن 
کشته و 386 نفر ديگر مجروح شدند. اين گردباد 

چهار ميليارد دالر زيان مالي وارد ساخته است.

 255 کشته تلفات گردباد سن لوئیـ  نگاهي به تاریخچه این شهرـ  گردبادهاي 
پرتلفات سال 2011 آمریکا

گردباد

تصویر یک گردباد دیگر

منطقه گردبادخیر آمریکا

مجموعه عکسهایي از خرابي هاي شهر ژاپلینـ  ساختمان آجري آسیب 
کمتري دیده استـ  عکسها از خبرگزاري چین

روزنامک- شماره37 ) اردیبهشت ماه1396(


