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سرمقاله

پاسخ به چند پیام  درباره به حالت اول درآوردن آثار تاریخی که بر اثر 
عوارضی آسیب ببینند

در چند پيام كه ناشر این مجله  
دریافت داشت سئوال شده بود كه 
آیا به حالت اول درآوردن آثار تاریخی 
كه بر اثر عوارضی آسيب ببينند  عمل 

درستي است یا نه؟.     
    به نظر ما، آثار باستاني را باید به 
همان صورتي كه هستند و در آن 
قرار مي گيرند حفظ كرد. مردم مي 
خواهند همان مصالح را حتي اگر 
روي هم انباشت شده باشند ببينند 
و گذشته در آنان تداعي شود. بوي 
قدیم و زحمات و مهارت و هنري كه 
براي ساخت ابنيه بكار رفته حس 
كنند، بنابراین ، بازسازي آثار تاریخي 
عملي قابل قبول نمي تواند باشد. باید 
آنها را به همان صورت حفظ كرد. هر 
دوباره سازي به قدمت آنها آسيب مي 
زند و به جاي اصل، بنایي تازه به دست 
مي دهد. به جاي دوباره سازي، باید با 
تعبيه چارچوب آهني، شيشه اي و 

ابزار هاي حفاظتي دیگر از تخریب 
بيشتر و از ميان رفتن بقایا جلوگيري 
شود. مردم مي دانند كه ابنيه بر 
اثر مرور زمان و حوادث طبيعي و 
رویدادهایي نظير جنگ ویران مي 
شوند، لذا همان ویرانه ها برایشان 
جالب است و براي این كه بتوانند اصل 
بنا را مجسم كنند، تصویر و نقشه آن 
را روي تابلو بزرگي ترسيم مي كنند 
و با اشاره به تاریخچه بنا و حوادثي 
كه بر آن گذشته در كنار بنا در تاالر 
پذیرایي از بازدید كنندگان قرار 
مي دهند و بروشورهاي متعدد درباره 
اش به چاپ مي رسانند و توزیع مي 
كنند. اگر ما تخت جمشيد را كه در 
جهان منحصر به فرد است از نو بسازیم 
كه دیگر آن تخت جمشيد دو هزار و 
پانصد ساله نخواهد بود. در مورد ارگ 
بم كه تا اوایل قرن جاري به صورت 
سربازخانه از آن استفاده مي شد باید 

توجه داشت كه یك عمارت خشت و 
گلي بوده و از خشت خام ساخته شده 
است. نظير آن در استان كرمان، بازهم 
وجود دارد. براي مثال؛ اگر در نيم راه 
بم به كرمان به شهر كوچك » راین 
« واقع در دامنه كوه هزار سفر كنيد 
قلعه اي به همان صورت خواهيد دید . 
در كنار قلعه ) ارگ ( راین، قلعه قدیمي 
تري هم دیده مي شود كه ویرانه اي 
بيش نيست. قدمت تاریخي » راین « 
بيش از بم است. اگر قرار باشد ارگ 
بم با هزینه سنگين و در حالي كه 
سالخوردگان وطن ما هنوز از باز 
نشستگي عمومي برخوردار نشده 
اند دوباره سازي شود، بهتر است 
نخست این كار را ازبازسازي! قلعه 
اردشير ساساني در داخل شهر كرمان 
كه قطعا مي دانيم از عمر آن دست كم 
1700 سال مي گذرد و بر فراز تپه اي 

قرار گرفته است آغاز كرد و ....
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

بدون داشتن رسانه هاي حرفه اي و خوب هيچ مسئله اي در ايران حل نخواهد شد
صله كه  ا م و سخ به چند پيا ر پا د
ارسال كنندگان از  ناشر این مجله خواسته 
بودند راه حل مسائل را ارائه دهد؛ باید گفت 
كه راه حل هر مسئله را متخّصصان با تجربه 
)كارشناسان( كه حسن نّيت داشته و دلسوز 
باشند باید نشان دهند. ولي در رابطه با ایران، 
در اینجا دو نكته عمومي را مي توان بيان 
داشت. یكي این كه بدون داشتن رسانه هایي 
كه اصول این حرفه را رعایت كنند و با هدف 
روزنامه نگاری به وجود آمده باشند، هيچ 
مسئله اي ]در ایران[ حل نخواهد شد، زیرا 
رسانه ها هستند كه مسائل را كشف و نظرات 
اصحاب نظر را اعالم مي كنند و دنباله كار را تا 
یافتن راه حل رها نمي سازند و براي فكر و كار 
خوب نظرخواهی و تبليغ مي كنند. به عالوه 
باید در كشور دستگاهی هم باشد تا به مردم 
بگوید پشت یك نشریه به كجا تكيه دارد و 
هدف از انتشار آن چيست و چه وابستگی 
هایی دارد. باید یك رسانهـ  از هر دست، چاپی 
و یا گفتاری و دیداریـ  كه مطالب سایر رسانه 
ها را نقد كند و خدمتی است به مخاطبان به 
وجود آید. نكته دیگر این است كه از دبستان 
باید به نوجوان آموخته شود كه برنامه ها، 
مسائل و حتي كار روزانه اش را بر پایه تقّدم 

و اولویت موارد، ردیف بندي و انجام آنها را از 
ضروري ترین موارد شروع كند كه متاسفانه ما 
به آن عادت نكرده ایم. براي مثال: دیروز )22 
خرداد 1384( گزارش یك روزنامه تهران از 
طرح پرهزینه »كارت هوشمند بهداشتي« 
كه در آمریكا هم وجود ندارد حكایت داشت! 
كه احتماال یك پيمانكار پيگير آن است. آیا 
در وضعيتي كه امر درمان! فعال در آن قرار 
دارد؛ تهيه چنين كارتي در اولویت است؟. 
اگر مسائل درماني را بر حسب اولّویت طبقه 
بندي كنيم، كارت هوشمند )كامپيوتري 
و دارای بارُكد( در ردیف های آخر قرار مي 
گيرد. كار روزنامه دنبال كردن چنين مسائل 
است و كشف كند كه چه كسي این طرح را 
داده و چرا؟ و با اتكاء به حمایت كدام مقام؟. 
همين داستان دنباله دار شماره ملي، صدور 
كارت مربوط و بوروكراسی های متعاقب آن 
ازجمله تغيير چند سال به چند سال آن، 
كه یك روزنامه ننوشت كه چنين كاري را 
روزولتـ  رئيس جمهوري آمریكا در دوران 
ركود بزرگ و جنگ جهانی دومـ  ابتكار كرد، 
تنها براي این منظور كه دارندگان شماره 9 
رقمي آن كه نامش »شماره تامين اجتماعي 
ـ سوشل سكيوریتی: بازنشستگی و پرداخت 

ماليات و عوارض و ...« است مشخص باشند. 
در آمریكا، اداره اي به همين نام آن شماره را 
صادر مي كند و در طول 7 دهه، كارت كاغذی 
)نه پالستيكی و كامپيوتریزه و دارای بارُكد( 
حاوی آن شماره هم تغيير داده نشده است و 
به تدریج در بعضي ایالتها از همين شماره براي 
گواهينامه رانندگي و پرونده دانشجویي و ... 
استفاده می شود. در آمریكا، شناسنامه به آن 
گونه كه در ایران دیده مي شود وجود ندارد. 
افراد داراي گواهي تولّد هستند كه نه داراي 
عكس است و نه كسي حق گرفتن فتو كپي از 
آن و ارائه اش به این و آن را دارد. بيمارستاِن 
محل تولّد آن را صادر می كند. روزنامه هاي 
تهران ننوشته بودند كه چرا اتباع ایران هم باید 
آن را داشته باشندو تنها به چاپ اطالعيه هاي 
روابط عمومي وزارت كشور )اداره آمار( اكتفا 
كرده بودند كه از نظر روزنامه نگاري اصيل 
كافي نيست. سابقه و تاریخچه هم باید درج 
شود و نيز نظر مخاطبان. انتشار نظرات مردم 
و افشاء واقعّيت ها و نيز كژی ها است كه به 
ژورناليسم عنوان قوه چهارم دمكراسیـ  قوه 
ناظر بر اَعمال سه قوه دیگر و چشم، گوش و 
زبان مردم بودن را داده است كه باید منفك از 

سه قوه دیگر باشد. 
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گشتی در رویدادهای ماه

نشست های سه گانه رياض با شرکت ترامپ و اظهارات
 و اتهامات وارده به جمهوری اسالمی ايران نشانه ای از بازشدن فصل تازه ای

 در تاريخ آسيای غربی دارد  و...
برخی از تحّوالت و رویدادهاِی روز نه 
تنها برگ )ورق( تازه ای بر تاریخ می افزایند 
بلكه فصل و در مواردی دوره نوینی را در 
تاریخ می گشایند. نتایج انتخابات ریاست 
جمهور در ایران به سود حسن روحانی به 
رغم انتقادها و افشاگری های چند رسانه 
نيمه رسمی ازجمله كيهان، خبرگزاری 
فارس و خبرگزاری تسنيم )گویا نزدیك 
به سپاه پاسداران( از عملكرد دولت او و 
وزیران كابينه اش، دیدارهای دانالد ترامپ از 
آسيای غربی و اروپا، اجتماع بی سابقه سران 
و نمایندگان 55 كشور كه اكثریت جمعيت 
آنها را مسلمانان تشكيل می دهند در شهر 
ریاض با حضور او، اظهارات ترامپ و ملك 
َسلمان بر ضد جمهوری اسالمی ایران در 
این اجتماع و پخش مستقيم آنها از تلویزیون، 
ائتالف در شرف ایجاد دولت های اسالمی 
بر ضد افراط گرایی )Extremism( ، عقب 
نكشيدن ترامپ از كمك به ُكردها به رغم 
مخالفت پابرجای تركيه و وعده های ترامپ 
به اسرائيل و تاكيد ادامه حمایت های آمریكا 
از آن، می رود تا فصل تازه ای را در تاریخ بسيار 
كهن منطقه كه گهواره تمدن خوانده شده 

است باز كند.
ترامپ در حالی به این دیدارها دست زد 
كه در داخل كشور با دو دستگی كم سابقه 
ای رو به رو بوده است و طيف بزرگی از رسانه 
های این فدراسيون، آتشبيار این دو دستگی 
هستند كه اگر ادامه یابد یك جنگ سرد 
داخلی خواهد بود كه زیانی كمتر از جنگ 
گرم داخلی دهه 1860 نخواهد داشت. 
دیده نشده است كه رسانه های یك كشور 
ـ رسانه هایی كه مدعی غير اختصاصی و 
غير حزبی بودن هستند چنين ضدیتی با 

رئيس كشور خود كنند، كشوری كه به دليل 
ابرقدرت بودن با دشمنان و رقبای متعدد 
رو به رو است. قانون اساسی آمریكا »آزادی 
بيان« را تضمين كرده است ولی قاعدتا بيان 
افراد و به نام خودشان، نه در قالب خبر كه 
باید مطلق باشد و نه انتخاب فقط مطالب 
منفی برای انتشار و پخش. به این ترتيب، 
چنين رسانه ها از تعریف »حرفه ای بودن« و 
اطالع رسانی طبق تعاریف ژورناليسم خارج، 
و حزبی و اختصاصی خواهند بود. همه می 
دانند كه بيشتر رسانه های آمریكا در كنترل 
كمپانی های خارج از این حرفه قرار گرفته 
اند تا منافع این كمپانی ها به مخاطره نيافتد. 
قانون اساسی آمریكا باز بودن دست »پِرس« 
را تضمين كرده است و هنوز رادیوـ  تلویزیون 
را مشمول »پِرس« نكرده اند كه همانا رسانِه 
چاپی است. به عالوه، دولت باید با كمك 
دستگاه قضایی از تلقين شدن و مغزشویی 
اتباع جلوگيری كند. فلسفه  وجود دولت 

یعنی همه گونه حراست از اتباع.
***

نتایج انتخابات 29 اردیبهشت 1396 ایران 
و اشاراتی به عبارات مربوط از قانونی اساسی 
جمهوری اسالمی برای آگاهی از اختيارات 
رئيس جمهور )رئيس قوه اجرایی( در این 

نظام حكومتی:

رای گيری عمومی برای انتخاب رئيس 
جمهور )دوازدهمين دوره( جمعه 29 
اردیبهشت 1396 برگزار شد و وزارت كشور 
روز بعد نتایج آراء چهار نامزد این انتخابات را 

به این شرح اعالم داشت:
ـ حسن روحانی: 23 ميليون و 549 هزار 

و 616 رای.

ـ سيد ابراهيم رئيسی )رئيس الساداتی(: 
15 ميليون و 786 هزار و 449 رای.

ـ سيد مصطفی آقاميرسليم )ميرسليم(: 
478 هزار و 215 رای.

ـ سيد مصطفی هاشمی طبا: 215 هزار 
و 450 رای.

بر اساس اعالم مسئوالن ستاد انتخابات 
جمهوری اسالمی ایران؛ 56 ميليون و 410 
هزار و 236 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند.
در این دور از انتخابات، 63 هزار و 429 
شعبه اخذ رأی آماده شده بود. اخذ رأی، 
ساعت 8 بامداد 29 اردیبهشت ماه آغاز و با 
تمدید، تا نيمه شب جمعه )29 اردیبهشت( 

ادامه داشت.
برای شركت در انتخابات ریاست جمهور، 
صدها تَن ازجمله محمود احمدی نژاد رئيس 
جمهور پيشين )دو دوره( داوطلب شده بودند 
كه شورای نگهبان شش تَن از این داوطلبان 
را به عنوان واجدین ِ شرایط اصل 115 قانون 
اساسی برگزید و اعالم داشت كه دو تن از آنانـ  
قاليباف و جهانگيریـ  پيش از انجام انتخابات 

كنار رفتند.
از آنجا كه حسن روحانی )حجت االسالم( 
بيش از نيمی از كل آراء )اكثریت( را بدست 
آورده بود، رئيس جمهور دولت دوازدهم  
خواهد بود و دورِ دوِم  بودن در این مقام را پس 
از تنفيذ ُحكم او توسط مقام رهبری و ادای 
سوگند در مجلس كه پاسدار مذهب رسمی، 
نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی 
باشد و خودرا َوقف خدمت به مردم، اعتالی 
كشور، ترویج دین و اخالق، پشتيبانی از حق، 
گسترش عدالت، رعایت ُحرَمت اشخاص 
و استقالل سياسی، اقتصادی و فرهنگی 
كشور كند از مردادماه 96 آغاز خواهد كرد. 
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طبق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، رئيس جمهور، پس از مقام رهبری، عالی 
ترین مقام رسمی كشور و مسئول اجرای قانون 
اساسی خواهد بود و ریاست قوه مجریه را جز در 
اموری كه مستقيما به رهبری مربوط می شود 
برعهده خواهد داشت. طبق بند دهم  اصل یكصد 
و دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ 
مقام رهبری می تواند رئيس جمهور را با در نظر 

گرفتن مصالح كشور، پس از حكم دیوان عالی به 
تخلّف وی از وظایف قانونی و یا رای مجلس به 
عدم كفایت عزل كند. طبق اصل یكصد و دهم، 
تعيين سياست های ُكلّی نظام جمهوری اسالمی 
ایران و نظارت بر حسن اجرای سياست های ُكلّی، 
فرماندهی ُكل نيروهای مسلح، اعالن جنگ و صلح 
و بسيج نيروها، عزل و نصب رئيس قوه قضائيه، 
رئيس ستاد مشترک، فرمانده كل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی، فرماندهان نيروهای نظامی و 
انتظامی و عفو و تخفيف مجازات محكومين از 
اختيارات و وظایف مقام رهبری )والیت امر( است.
در اینجا نگاهی به نتایج انتخابات رئيس قوه 
مجریه جمهوری اسالمی ایران )مقام دوم در 
كشور( الزم می آید تا كار پژوهشگران آسان گردد. 
نتایج در جدول قرار داده شده است تا آرشيو كردن 

و مراجعه به آن آسان باشد:

شمار آراء نفر دوم    شمار  آراء   رئيس جمهور )برنده انتخابات(  دوره    

سيد احمد مدنی  كرمانی                                                                                                  10753752 سيد ابوالحسن بنی صدر   اول  

658498 عباس شيبانی   12770050 محمدعلی رجایی   دوم  

338294 علی اكبر پرورش   15905987 سيد علی خامنه ای   سوم  

1402953 سيد محمود كاشانی   12205012 سيد علی خامنه ای   چهارم  

635165 عباس شيبانی   15550528 اكبر هاشمی رفسنجانی   پنجم  

4026789 احمد توكلی   10566499 اكبر هاشمی رفسنجانی   ششم  

7242859 علی اكبر ناطق نوری   20078178 سيد محمد خاتمی   هفتم  

4636372 احمد توكلی   21654320 سيد محمد خاتمی   هشتم  

10046701 اكبر هاشمی رفسنجانی   17284782 محمود احمدی نژاد   نهم  

13338121 ميرحسين موسوی   24592793 محمود احمدی نژاد   دهم  

6077292 محمدباقر قاليباف   18613329 حسن روحانی   یازدهم  

15786449 سيد ابراهيم رئيسی   23549616 حسن روحانی   دوازدهم  

2242327

اعالم نتایج انتخابات جمهوری اسالمی ایران 
از سوی وزارت كشور در روز شنبه بيستم ماه می 
2017 همزمان بود با دیدار ترامپ با سران دولت 
های عربی عضو شورای همكاری خليج فارس در 
شهر ریاض و پيش از آن مذاكرات دوجانبه سران 
آمریكا و سعودی در این شهر و انعقاد قراردادهای 
معامالتی به ارزش جمعا حدود چهارصد ميليارد 
دالر ازجمله فروش 110 ميليارد دالر اسلحه به 
دولت سعودی و در پی این دو، اجتماع سران و 
نمایندگان دولت های اسالمی از برونی ]كشوری 
در غرب مالزیا[ تا شمال و غرب قاره آفریقا كه 
بی سابقه خوانده شده است و سخن از یك 
ائتالف ضد افراط گرایی و تروریسم، و اظهارات 

ضد جمهوری اسالمی ملك سلمان و پرزیدنت 
ترامپ كه تأمل برانگيز تلقی شده است و در 
این ميان رقص ُسنَّتی ترامپ با شركت پادشاه 
سعودی معروف به رقص با شمشير و نيز حضور 
بانوی ترامپ در مجامع و مجالس بدون حجاب 
)پوشش گيسوان( كه انعطاف پذیر بودن سعودی 

ها خوانده شده است.
ملك سلمان در سخنرانی خود در برابر سران 
و نمایندگان كشورهای اسالمی كه مستقيما 
در چند كشور و ازجمله آمریكا )فاكس نيوز( 
از تلویزیون پخش شد اتهاماتی به جمهوری 
اسالمی ایران وارد ساخت كه تِكست انگليسی 
آن قسمت از اظهارات او كه درباره ایران بود در 

زیر كليشه شده است تا سند تاریخ باشد:
وی همچنين گفت كه در زمان سلطنت شاه 

چنين وضعيتی نبود و روابط دوستانه بود.
ترامپ نيز در سخنرانی نزدیك به یك ساعته 
خود اتهامات مشابه ای به جمهوری اسالمی ایران 
وارد ساخت و گفت كه این دولت چند دهه است 
كه از لبنان تا عراق و یمن كمك مالی، تسليحاتی 
و آموزش به ميليشيا، تروریست ها و گروههای 
افراطی می كند كه آتش برخوردهای فرقه ای 
را شعله ور كرده و منطقه دچار  هرج و مرج شده 
است. متن آن قسمت از سخنان ترامپ كه 
درباره ایران است در زیر به عنوان سند  كليشه 

شده است: 
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ترامپ قبال و پس از اعالم آزمایش موشكی 
وقت ایران، در تویتر خود نوشته بود كه اینان با 
آتش بازی می كنند. اوباما با آنان خوب بود ولی 

من نيستم.
حجت االسالم حسن روحانی در واكنش 
خود به این اظهارات، اجتماع ریاض را نمایشی و 
بی ارزش خواند و گفت كه برای آزمایش موشك 
منتظر ]اجازه[ آمریكا نمی مانيم. حسين 
شریعتمداری مدیر روزنامه حكومتی كيهان 
)وابسته به دفتر رهبری( در این زمينه گفت: 
"روحانی در اولين روز انتخاب خود، سایه جنگ 

را از آمریكا هدیه گرفت!.".
ترامپ كه پس از تَرک كشور سعودیـ  
دوشنبه یكم خرداد 1396 وارد اسرائيل شد، 
گفت كه جمهوری اسالمی ایران باید فورا 
حمایت مالی و نظامی از »تروریست ها و شبه 
نظاميانـ  حزب اهلل لبنان، حوثی های یمن و 
شيعيان عراق« را متوقف كند و تاكيد كرد كه 
آمریكا اجازه نمی دهد ایران هرگز به سالح 
هسته ای دست پيدا كند. در عربستان خيلی از 
رهبران كشورهای اسالمی به من قول دادند كه 
در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی كمك كنند. 
رئيس جمهوری آمریكا همچنين در مصاحبه 
مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسرائيل در 
شهر اورشليم گفت كه رهبران كشورهای عرب 

نگران داعش و جاه طلبی های جمهوری اسالمی 
ایران هستند. ما می خواهيم اسرائيل صلح دائمی 
داشته باشد، ما فقط متحد نيستيم بلكه دوست 

هستيم.
نتانياهو نخست وزیر اسرائيل در این مصاحبه 
مطبوعاتی مشترک گفت كه ترامپ نخستين 
رئيس جمهوری آمریكاست كه از دیوار نُدبِه 
)وسترن والـ  در اورشليم( دیدار كرد و ما را از این 
بابت شاد ساخت. قبال رئيس جمهوری اسرائيل 
در دیدار با ترامپ از او خواسته بود كه تالش كند 

ایران از سوریه خارج شود و این دولت )جمهوری 
اسالمی( تأمين بودجه، آموزش و تجهيزات 

تروریست ها و شبه نظاميان را متوقف كند.
تفسير این تحوالت از احتمال درگيری  
دیگری ميان شيعه و ُسّنی حكایت می كند . 
درگيری شيعه و ُسّنی در دوران صفویه كه شيعه 
اثنی عشری، مذهب رسمی ایران اعالم شد  رو به 
ا فزایش گذاشت  و اروپائيان كه با دولت عثمانی 
)خليفه ُسنی ها( دشمن بودند تا توانستند ایران 

را تحریك به جنگ با عثمانی كردند.

ترامپ در برابر دیوار نُدبِه در اورشلیمکلیشه اظهارات ملک سلمان درباره ایران

ترامپ در دیدار  با ملک سلمان در کشور سعودی
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در دیداری از كرمان از تالش بسيار 
مهم، مفيد و جالب دكتر جمشيد روستا 
ـ یك تاریخدان ایران آگاه شدم  كه می 
كوشد با هدف آموزش عمومی و ارتقاء 
سطح آگاهی ها، با كمك افراد نيكوكار، 
دستگاههای دولتی و دانشجویان در 
ميدان های جنگ، محل آثار تاریخی 
و رویدادهای مهم استان كرمان، ]به 
سبك اروپا و آمریكای شمالی[ ساین 
هایی قرار داده شود و بر این ساین ها، 
خالصه ای درباره سابقه محل و رویداد 
درج گردد مشابه ساین زیر كه در محل 
نبرد مهاجران استقالل طلب آمریكا با 
نيروهای انگليسی حاكم بر مهاجران در 
نهم دسامبر 1775 در شرق ویرجينيا و 

36 مایلی شهر ویليامزبِرگ حاكم نشين 
انگليسی مهاجرنشينان روی داد:

دكتر روستا مدیر و مدّرس گروه 
آموزش تاریخ در دانشگاه شهيد باهنر 
و عمدتا  )كرمان( است. تخّصص ا
رویدادهای قرون وسطی ازجمله علل 
و نتایج مهاجرت و تعّرضاِت اقوام آلتائی 
)قره ختائيان، مغوالن و ...( به سرزمين 
های غربی و جنوب غربی )... و ایران( 
وضاع  فيایی، ا است كه نقشه جغرا
اجتماعیـ  سياسی و رفتار و َمِنش 
مردم سرزمين های متصرفه را تغيير 

داده است.
دكتر روستا رساالت متعدد در زمينِه 
»ریشه حكومت عثمانيانـ  چگونگی 

و نتایج«، »سلجوقيان آناتولیـ  تركيه 
ئيانـ   مروز«، »مهاجرت قره ختا ا
زردهای تيره پوستـ  از مناطق شمالی 
چين و منچوری به فرارود و ایران خاوری 
ـ علل و نتایج«، »سلطه قره ختائيان و 
سلجوقيان بر كرمان«،  »درباره تركان 
خاتون«، »اوضاع تجاری ایران و هند 
در دوران حكومت سلجوقيان«، »قره 
ختائيانـ  نژاد، زبان و مهاجرت آنان 
به سمت غرب و ایجاد دولت در مناطق 

متصرفه« و ... نوشته است.
دكتر روستا در طول اقامت در كرمان 
دست به تكميل جغرافياِی تاریخی این 
استانـ  بزرگترین استان ایران به لحاظ 
وسعت و از باستانی ترین آنها زده ازجمله 
راهنمایی و تشویق به تعمير مقبره 
خواجه اتابك محمد در خيابان ابوحامد 

كه رو به ویرانی و گمنامی گذارده بود.
به اظهار اصحاب نظر، ابتكار ساین 
گذاری در محل آثار باستانی و محل وقوع 
رویدادهای تاریخی با هدف آموزش 
عمومی و یادآوری و ایجاد غرور و انگيزه، 
یك اقدام جالب و مهم است. مثال؛ در 
جلگه رایِنـ  محل یك نبرد بزرگ و 
پُرتلفات، ساین مربوط نصب شود با 
ذكر زمان و چگونگی و نتایج جنگ و 
در همين رایِن، در محلِ   به اصطالح 
راینی ها »قلعه كهنه« این شهرِک واقع 

تاريخ دان ، دکتر جمشيد روستا و ابتکار نصب ساين در ميدان های جنک، محل آثار 
تاريخی و رويدادهای جالب و مهم

روزنامک- شماره38 ) خردادماه1396(



در دامنه كوه هزار ساینی نصب شود كه 
نشان دهد این قلعه، رایِنی ها را در برابر 
چند تهاجم بزرگ ازجمله تهاجم یك 
یكان نظامی اسكندر مقدونی حفظ كرده 
بود و یا در كنار معادن سنگ مرمِر سبز این 
شهرک كه بر سر راه جيرفت به كرمان و ... 
واقع شده است بر ساین نوشته شود كه از 
این معادن، مرمر سبز با شتر به هند حمل و 
در بنای تاریخی تاج محل بكار رفته و نيز در 
كنار بقایای آسياب های آبی منحصر به فرد 
این شهرک كه در دوران قدیم برای ارتش 
ایران شمشير می ساخت و اسب پرورش 
می داد، ]كه یكی ازاین  مراكز پرورش 
اسب به نام طویلِه سردار باقی مانده و هنوز 
پا برجاست[ و نيز درباره آبشار معروف آن، 
چشمه آب معدنی َگزگ ]كه اینك و پس 
از حفر چاههای عميق متعدد خشك شده 

است[، گذرگاه تاریخی ُگدار گوِدر كه ارتش 
نادر در بازگشت از هند از آنجا عبور كرد، 
درختان توت، چنارها و گردوی مشهور آن 
و سابقا صادرات شيره توت از این شهرک و 
همچنين رویداد سرقت جزوه های خطی 

قرآن مجيد از نمازخانه ُمشِرف به باغ مزار 
در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی 
ایران كه یك خبر جهانی وقت شده بود. 
گفته شده است كه این جزوه ها از زمان 
دیلميان در این نمازخانه قرارداده شده 

بودند.
 نخستين شورای شهر در تاریخ معاصر 
ایران، در دهه 1320 در این شهرک ایجاد 
شد و نيز صفه )طاق( 200 ساله خواجه 
ای ها كه الگوی ساختمانی خانواده های 
وقت با هدف حفظ وحدت فاميل شده بود 
و همچنين محل ساختن لوازم یدكی برای 
اتومبيل، توپ، تيربار و هواپيما با دست 
)چكش و سوهان( در دوران تحریم ایران 
)زمان حكومت مصدق( در این شهرک، در 
یك كارگاه بزرگ مركب از گروه آهنگران 

رایِنی به ابتكار یك آهنگر به نام هدایتی

Historian Dr. J. Roosta
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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

تلفن ها: 32263069)034(
09131406040

فاکس: 32229400)034(



هر بامدادـ  حدود ساعت 4ـ   پيش از 
رهسپار ایستگاه رادیو ایران شدن و از 
نيمه دوم سال 1350 در ساختمان جاِم 
َجم، خبرهای یك رادیو معروف اروپایی را 
گوش می كردم تا اصطالحا حاضرالذهن 
برای تنظيم اخبار بامدادی رادیو ملّی باشم 
كه خالصه آنها ساعت 6 بامداد، مشروح؛ 
ساعت 7 و دوباره خالصه ها با خبرهای تازه 
و گاهی تفسيری كوتاه به قلم خودم، ساعت 
8 پخش می شد. باید، نه دیرتر از ساعت 5 
بامداد به ساختمان رادیو می رسيدم. نام 
رادیو اروپایی را از جهت آنكه برایش تبليغ 
نشود نمی بَرم. یك گيرنده رادیویی بزرگ و 
گرانبها برای این كار در خانه داشتم كه هنوز 
هم همانجاست كه پس از وفات، در موزه 
كوچك »یادگارهای 60 و ... سال روزنامه 

نگاری« قرار خواهد گرفت. 
بامداد 16 ژوئن 1972 )خرداد 1351( از 
آن رادیو اروپایی شنيدم كه بانو »ماینهوف« 
یكی از سه مؤسس گروه مبارز »باِدرـ  
ماینهوف« چند ساعت پيش از آن )15 
ژوئن( دستگير شده است. این گروه چپگرا 
به نام ارتش سرخ آلمان، در آن كشور غوغا 
بپا كرده بود و به اقتباس از آن در چند 
كشور دیگر ازجمله ژاپن، ایتاليا و شماری 
از كشورهای آمریكای التين و آفریقا چنين 
گروههایی تشكيل شده بود و جهان داشت 
به دوران آناركيست هاـ  آنارشيست ها 
)اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20( باز می گشت. 
تاریخ نگاران را باور بر این بود كه در دو قرن 
پيش از تشكيل گروه »باِدرـ  ماینهوف«، در 
فاصله جنگ های بزرگـ  از این گروههای 
ترور تشكيل شده و باز هم تشكيل خواهد 
شد. ]كه می بينيم شده استـ  گسترده 
تر و با سالح های انتحاری و ... و هك كردن 
سایت های اینترنتی را هم در این ردیف قرار 

می دهند.[.

پس از شنيدن خبر دستگيری بانو 
»ماینهوف«، بریده اخبار پيشين و نيز 
یادداشت های خودم درباره این زن و این 
گروه را از آرشيو شخصی برداشتم و 20 
دقيقه زودتر از هر روز عازم جام جم شدم. 
دستگيری این زن خبر اول آن روز ما بود. 
قبال یك بار هم به خواست یك مقام، در 
مطبوعات تهران اشاره شده بود كه اخبار 
مربوط به فعاليت های این گروه آلمانی، در 
تحریك عمليات چریك شهری در تهران و 

... مؤثر بوده است.
به این مناسبت نگاهی به زندگی، افكار و 

كارهای این زن:
Ulrike Marie Meinhof )1934ـ  
1976( كه 15 ژوئن 1972 )خرداد 1351( 
دستگير شد از مؤسسان گروه ارتش سرخ ) 
Red Army Faction ( آلمان و دستگيری 

اش با عكس و شرح احوالش خبر اول آن روز 
رسانه های جهان شده بود، زیراكه در دو سال 
پيش از دستگيری او گزارش های متعدد از 
ترورها و عمليات این گروه انتشار یافته بود. 
بانو »ماینهوف« و Andreas Baader  دو 

تن از سه مؤسس این گروه بودند.
 بانو ماینهوف متهم به ایجاد یك گروه با 
هدف ترور )توليد وحشت( و ایجاد اخالل 

در نظم، چهار مورد قتل سياسی، 54 مورد 
تالش برای قتل مخالفان عقيدتی و موارد 
متعدد آدمربایی، تخریب و دستبرد به بانك 
و ... شده بود كه پيش از صدور ُحكِم دادگاه، 
گزارش شد كه نهم ماه می 1976 )در 41 
سالگی(، ظاهرا! در زندان خودكشی كرده 
است. پدر بانو ماینهوف یك تاریخدان و 
مدیر موزه به نام دكتر ورنر ماینهوف بود و 
مادر او نيز دكترا داشت. دكتر ورنر ماینهوف 
 Ulrike Marie در سال 1940ـ  زمانی كه
شش ساله بود درگذشت و زن اوـ  دكتر 
Ingeborg Meinhof هشت سال پس 

 Renate از او و تاریخدان دیگرـ  دكتر
Riemeck نگهداری دو دختر این زن 

و شوهر را كه این دو از بيماری سرطان 
درگذشتند بر عهده گرفت.

Ulrike Marie پس از تحصيل فلسفه و 

جامعه شناسی وارد كار روزنامه نگاری شد 
و چون افكار سوسياليستی داشت و متأثر از 
وضعيت آلماِن تقسيم شدِه پس از جنگ 
جهانی دوم، مجله چپگرای konkret  را 
برای نوشتن انتخاب كرد. وی در دوران 
دانشجویی با پروفسور Sacristan فيلسوف 
ماركسيست )متولّد اسپانيا( آشنا شده، 
تحت تأثير افكار او قرارگرفت[ و به اتحادیه 
دانشجویان سوسياليست پيوسته بود و در 
تظاهرات اعتراض به آدناوئر صدراعظم وقت 
آلمان غربی كه این كشور را وارد ناتو كرده و 
اجازه استقرار سالح اتمی داده و كاپيتاليسم 
را روش اقتصاد قرار داده بود شركت می كرد 

و مقاالت اش نيز در همين زمينه بود.
Ulrike Marie در سال 1959 به حزب 

كمونيست آلمان غربی كه منحله اعالم شده 
بود پيوست. او دو سال بعد با همفكر خود 
Klaus R. Rohl ناشر مجله ُكنكِرت ازدواج 

كرد، سردبير مجله  و دارای یك دوقلو شد. 
چون اُلریكه  بر شركت خود در اعتراض ها و 

خاطره ای از زمان دستگيری بانو »ماينهوف« آلمانی از مؤسسان گروه تروريستی 
ارتش سرخ آلمان

8

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

Ulrike Marie Meinhof
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تظاهرات افزود و وارد مبارزه شد، ازدواج او بيش 
از 6 سال طول نكشيد. اُلریكه پس از آزادشدن از 
قيد ازدواج و بچه داری یك مبارز تمام عيار شد و 
در مقاله ای نوشت كه اگر با اعتراض كار به جایی 
نرسد، باید برای رسيدن به هدف و تأمين برابری 
انسان، قطع فساِد اقتصادی و استثمار دست به 
مبارزه زد و مبارزه را تا آخرین مراحل ادامه داد.

این مقاله و شركت او در تظاهرات ضد جنگ 
ویتنام در فرانكفورت سبب شد كه اندریاس 
باِدر و گودرون انسلين با او آشنا و نزدیك شوند 
و متفقا گروه ارتش سرخ آلمانـ  RAF  را ایجاد 
كردند كه مبارزه خود را با تخریب و شعارنویسی 
آغاز و با از ميان برداشتن مخالفان و تعّرض به 
بانك ها و كارهایی كه صدا بلند كند و مبارزساز 
شود دنبال كردند به گونه ای كه دولت برای 
دستگيری مؤسسان گروه و اعضای روزافزون 
آن جایزه پولی تعيين كرد. تا اینكه مردی كه 
اُلریكه و یك همدستش برای یك شب، اطاقی 
از او اجاره كرده بودند آن دو را به پليس لو داد و 
دستگير شدند. از آنجا كه  RAF در طول مبارزه، 
از فلسطينی ها هم دفاع می كرد در جریان 
گروگانگيری ورزشكاران اسرائيلی در سپتامبر 
1972 در مونيخ، گروگانگيرها یكی از شرایط 
آزاد كردن گروگانهارا رهایی اُلریكه ماینهوف 
قرارداده بودند. در این گروگانگيری 11 ورزشكار 

و یك پليس كشته شدند.
کارت شناسایی مؤلف این تاریخ آنالین برای ایرانیان زمانی سردبیر اخبار رادیوتلویزون مّلی 

ایران بود و کارت مجّوز ورود به اطاق های پخش

یك گزارش اردیبهشت ماه 1396 برخی 
از رسانه های تهران حكایت از آن داشت كه 
یك وزیر كابينه حجت االسالم حسن روحانی 
ضمن كار وزارت، با كمك دختر خود به كار 
واردات پوشاک ادامه داده بود و مقداري از این 
پوشاک در خانه یيالقی او در لواسان به دست 

ماموران پليس افتاده است.
    خواندن این گزارش كه مورد تفسير 
قرارگرفته و دنبال شده است مرا به یاد مشاجره 
سوسلوف با برژنف انداخت كه به مرگ سوسلوف 

انجاميد. خواندن ماجرا آموزنده و جالب است:
    "ميخائيل سوسلوف ایدئولوژیست حزب 
كمونيست حاكم بر جماهيریه شوروي 25 
ژانویه سال 1982 در 76 سالگي و در جریان 
یك مشاجره لفظي با برژنف رهبر وقت این 

جماهيریه سوسياليستي در كرملين، دچار 
حمله قلبي شد و چند ساعت بعد در 80 سالگي 
درگذشت. وي كه در وفاداریش به سوسياليسم 

و شورایي اداره شدن كشور و مناطق تردید نبود 
پس از آن كه شنيد »گالينا« دختر برژنف در 
قاچاق الماس دست دارد به عنوان عضو ارشد 
كميته مركزي حزب حاكم )حزب كمونيست( 
و عضو شوراي عالي شوروي به دیدار برژنف 
شتافت و در این زمينه به او اعتراض كرد و 
ميان طرفين مشاجره درگرفت كه به حمله 

قلبي سوسلوف منجر شد. 
    مورخان مرگ ناگهاني سوسلوف را از عوامل 
تسریع فروپاشي شوروي نوشته اند، زیرا كه وي 
با تَني چند وفادار سوسياليسم، پاسدار و نگهبان 
آن نظام بودند. سوسلوفـ  كارشناس و مدّرس 
»اقتصاد و جامعه سوسياليستي«ـ  از پذیرفتن 
مقام دولتي خودداري كرده و از هرگونه 
تجمالت و تشریفات و نيز مزایاي رفاهي بيش 

خاطره مشاجره سوسلوف با برژنف و مرگ اوـ  درسی که می توان از اين ماجرا گرفت

سوسلوف
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از حد یك فرد معمولي دوري جسته بود. وي 
باورداشت كه هر نظام ایدئولوژیك )حكومت 
عقيدتي( باید از ميان معتقدان وفادار به آن 
و آگاه از جزئيات، گروهي نگهبان و پاسدار 
داشته باشد تا خلل ناپذیر بماند. او جز تدریس 

و نظارت حزبي كار دیگري را نمي پذیرفت. 
    سوسلوف در انتخاب مقامات دولتي 
رتش به گزینش سخت  ندهان ا و فرما
ایدئولوژیك معتقد بود و مي گفت كه اگر 
حتي یك مقام دولتي و فرمانده نظامي قلبا 
و با تمام وجود به سوسياليسم وفادار نباشد 
به منزله شكاف در بدنه است و بي دوامي و 

شكست قطعي خواهد بود.
    سوسلوف یك بار هم حزب كمونيست 
شوروي را از كساني كه صرفا براي احراز مقام 
و سوء استفاده، خود را در ميان كمونيستها جا 
زده بودند تصفيه كرده بود. وي با ورود افراد به 
عضویت حزب، بدون طي یك دوره آزمایشي و 

گذرانيدن امتحان گزینش شدیدا مخالف بود. 
    سوسلوف عقيده داشت كه به موازات 
تقویت بنيه نظامي، به اقتصاد كشور و رفاه 
مردم هم باید توجه شود كه پس از پيروزي 
هاي فضایي شوروي در اواخر دهه 1950، 

دیگر به این توصيه او توجه زیاد نمي شد. 
    تاسيس شاخه جوانان حزب كمونيست در 
روستاها و راههاي مبارزه با تنبلي در كارگاهها 
و كثرت كارگر بيش از نياز در كارخانه ها از 
ابتكارهاي سوسلوف بود. به باور او، هرگونه 
انحراف از شعارهای انقالب بلشویكی اكتبر 
1917 مآال به شكست نظام مي انجامد. 
وی تاكيد بر دریافت و رسيدگی فوری به 
پيشنهادها، نظرها، انتقادها و شنيدن ناله ها 
داشت تا در افراد ایجاد عقده نشود و عصيان 
روی ندهد. سوسلوف كه ضعف ژورناليسم 
شوروی را برای بقای این نظام خطرناک می 
دانست تا آخرین روز حيات موفق به بهبود آن 

نشد كه پس از فروپاشی نيز ادامه دارد. وی كه 
اواخر ُعمر متوجه از ميان رفتن انگيزه در مردم 
و فرار از كار و پيشرفت و نيز برنامه بلوک رقيب 
به تجزیه جماهير شوروی شده بود پيشهاد 
كرده بود كه جمهوری های ساختگی 15 گانه 
كه برجای امپراتوری روسيه نشسته بودند به 
شكل یك فدراسيون )همانند آمریكا( در آیند 
و اقمار شوروی )كشورهای اروپای شرقی( 
با مسكو یك كنفدراسيون تشكيل دهند 
)همانند كانادا( و دوستان مسكو در هر گوشه از 
جهان عضو وابسته به این كنفدراسيون باشند 
كه قدرتی دائمی و ناشكننده شود كه موفق 
به قبوالندن آن به برژنف نشد. طرح دیگر او، 
قراردادن ارتش به عنوان پاسدار قانون اساسی 

بود كه به جایی نرسيد. 
    به باور مورخان، اگر این دو طرح و دست 
كم طرح دوم عملی شده بود شوروی فروپاشی 

نمی كرد.".

تصويری که انعکاس جهانی يافت؛
 يک رای دهنده ايرانی انتخابات 24 خرداد 1392 با تی شرت دارای نماد َفرَوَهر 

 عکس خبرگزاری ِمهر از گروهي راي دهنده تهرانی در انتخابات 24 خرداد 1392 
ریاست جمهور. یک رای دهنده با تی شرت دارای نماد َفرَوَهر )مظهر نیکوکاري 
و طرد بدي کردن ازجمله دروغ گفتن و نّیت بد داشتن در ایران باستان( که 

گویای روانشناسی ایرانی و پایبندی او به فرهنگ مّلی در هر شرایط است. این 
عکس به همین صورت و زیرنویس در بسیاری از نشریات، در گوشه و کنار جهان 

انتشار یافته بود. 
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دوربین

طبق آمار منتشره در بهار 1334،  ایران 22 میلیون نفری آن 
زمان 7 میلیون دوچرخه داشت. رفت و آمد آسانتر و کم هزینه 
و از ترافیک هم خبری نبود. به این مناسبت نگاهی کوتاه به 

تاریخچه دوچرخه:
26 ژوئن 1819 اختراع دوچرخه به ثبت رسید. به درستي معلوم 
نیست که در چه تاریخ و به دست چه فردي، نخستین دوچرخه 
ساخته شده است. طبق تحقیق برخي از مّورخان، نخستین 
دوچرخه در سال 1790 در فرانسه ساخته شده بود. اسناد دقیق، 
از ساخت دوچرخه کاملتر و بازرگاني شدن این صنعت )تولید 
 Karl Drais  انبوه( در سال 1817 در آلمان و توسط »کارل دریس

« حکایت مي کند.
     دوچرخه هاي اولیه داراي زنجیر و خودرو نبودند. زنجیر دوچرخه 
)انتقال نیروي رکاب زن به چرخ( در سال 1885 ساخته شد و 

حرکت با دوچرخه را آسان و کم زحمت ساخت.
     پیش از عمومي شدن استفاده از اتومبیل، دوچرخه به صورت سه 

و یا چهار چرخه،  دو نفره و سه نفره هم ساخته مي شد که دوچرخه 
سوار مي توانست زنش و دوست و همکارش را همانند نشستن 

در اتومبیل )نه روي زین و ترك بند( با خود ببرد و سواري دهد.
    طبق برآورد رسمي، درسال 2005، جهان داراي بیش از یک 
میلیارد دوچرخه بوده است. پیش بیني شده است که با گران شدن 
بهاي بنزین و نیز به خاطر حفظ تندرستي )لزوم ورزش روزانه و 
استنشاق هوای بهتر(، استفاده از دوچرخه باردیگر افزایش یابد.

     طبق یک میثاق بین المللي، از سال 1968 دوچرخه در عداد 
وسائط نقلیه که در ردیف »خودرو« هستند در آمده و راکب 
دوچرخه عنوان »راننده« یافته و لذا باید همه مقررات راهنمایي و 
رانندگي را رعایت کند. به عالوه، اتومبیلرانان باید به حق دوچرخه 
سوار در معابر احترام بگذارند و ضمن حرکت، حق تقدم و فاصله 

قانوني را با دوچرخه رعایت کنند.
    عکس زیر یک دوچرخه چند چرخه دو نفره را در سال 1886 )131 

سال پیش(نشان مي دهد:

زمانی که ايران برابر 30 در صد جمعيت خود دوچرخه داشتـ  
ثبت اختراع دوچرخه و نگاهي کوتاه به تاريخچه آن

روزنامک- شماره38 ) خردادماه1396(



تصاویر استقبال پرزیدنت ترامپ از »سرگی الوُرف« وزیر امورخارجه 
اَرَمنی تبار روسیه هنگام ورود او به تاالر مربوط در کاخ سفید 
واشنگتن بیش از اصل مطلب مورد تفسیر قرار گرفته است. این 
دیدار که در آن اطالعاتـ  ازجمله اطالعات محرمانه و قول و 
قرارهای متعدد رد و بدل شد، چهارشنبه دهم ماه می 2017  صورت 
گرفت و گفته شده است که چنین استقبال صمیمانه و خودمانی 
تاکنون کمتر سابقه داشته است. استقبال عمیقا دوستانه یک رئیس 
جمهوری آمریکا از یک وزیر امورخارجه و رئیس دیپلماسی کشور ِ 
ظاهرا رقیبـ  به گونه ای که در عکس دیده می شود بی سابقه بودن  

آن را منعکس می کند.
رسانه های خارج از آمریکا در تفسیرهای خود، این گونه استقبال 
ـ در جهانی که چند قدرت دیگر در  صمیمانه را نشانه نزدیکی دو دولت 
حال طلوع هستند بیان کرده اند. ترامپ وعده بازگردانیدن قدرت به 
آمریکا را داده و پوتین فروپاشی شوروی را یک مصیبت بزرگ خوانده 
و آن را غیر قانونی بیان کرده است. این تفسیرها می گوید که دوستی 
دو دولت به هر دو کمک خواهد کرد ولی برخی کشورهای دیگر، از 

آن زیان خواهند بُرد.
پاره ای از روزنامه های آمریکا که عکس و زیرنویس چاپ شده یکی از 
آنها در باال آمده است نوشته اند که قرار نبود این عکس ها که دوستی 
و احتماال سازش های احتمالی دو دولت را منعکس می کند منتشر 
شود که رسانه های روسیه آنهارا منتشر کرده اند. این عکس ها را یک 

عکاس روس که در میان هیأت الوُرف بود گرفته است

تصاوير خالف انتظار
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

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

خراسان )خراسان بزرگتر و اینك واقع 
در 5 كشور( در ماه مي سال 961 ميالدي 
دچار ناامني گسترده شده بود. سبب این 
ناامني، افتادن عبدالملك ساماني، پادشاه 
وقت از اسب بود كه منجر به مرگ او شده 
بود. عبدالملك كه هفت سال سلطنت 
كرده بود به امير رشيد )دالور و شایسته( 
شهرت داشت. ناامني خراسان به تحریك 
البتكين Alptigin  صورت گرفته بود كه 
عبدالملك او را جاه و مقام )سپهساالري و 
حكومت هرات( داده بود. شاه تازه سامانی 
)جانشين عبدالملك( كه چنين دید، 
عنوان سپهساالری و حكومت خراسان را 
به ابومنصور داد. البتكين )الپتكين( از تُركان 
جنوب غربی آرال بود و طایفه او پس از منطقه 
ای كه امروز قرقيزستان خوانده می شود به 

»فرارود« و خراسان بزرگتر آمده بودند و 
سپاهی )َمملوک( شده بودند. این مهاجرت، 
خيلی زود ایرانيزه شده بودند. َمرد معروف 
  SAbuktigin وقت این گروه، سبكتگين

نام داشت.
    الپتكين كه از مهاجران و از تُركان ُغز )اُقوز 
ـ اُغوز( بود پس از كسب مقام از شاه سامانی، 
داعيه استقالل داشت كه بركنار شد. وي از 
فرصت درگذشت عبدالملك استفاده كرده 
و در خراسان دست به تحریك و قدرت 
خواهی زده بود كه پس از بركنارشدن و 
انتصاب ابومنصور، در 962 ميالدی به غزنه 
)غزنی( در جنوب شرقی افغانستان امروز 
رفته، این شهر را تصرف و مركز قدرت خود 
قرار داده بود. سرانجام، این تفّكر )سلطان 
شدن تُركان مهاجر( موفق شده و زمينه 

تأسيس سلسله غزنویان فراهم آمد كه با 
ورود این عنصر تازه، مسير تاریخ ایرانيان 
تغيير یافت. قلمرو غزنویان كه معروف ترین 
سلطان آنان؛ محمود غزنوی بود منحصر به 
ایران خاوری و شمال غربی هند )پاكستان 
امروز( بود. این دودماِن ایرانيزه شده به زبان 

و ادبيات فارسی خدمت بسيار كردند.
    عبدالملك نيز كه با مرگ ناگهانی او 
)افتادن از اسب(، آن دگرگونی به وجود آمد 
در زمان حكومت خود همانند سایر شاهان 
ساماني براي احياء و ارتقاء زبان فارسي و 
فرهنگ ایراني سعي بليغ كرده بود. پس از 
فوت او، منصور برادرش پادشاه شده بود. 
دولت تاجيكستان به پاس خدمات سامانيان 
به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی، پول خود را 

»سامانی« نام نهاده است.

پنجم ژوئن )امسال مصادف با 15 
خرداد( روزی است كه بسال 879 
ميالدی، یعقوب سيستانی )یعقوب 
صّفاری پسر ليث( قهرمان ملّی ایرانيان 
در 14 كيلومتری جنوب شرقی دزفول 
)ناحيِه ُگندی شاپورـ  ُگنِدشاپور( از 
بيماری قولنج ) Colic ( درگذشت و 
همانجا در محلی كه شاه آباد ناميده می 

شود مدفون شده است.

یعقوب اكتبر سال 840 )آبان ماه( و 
طبق نوشتِه های موّرخان و پژوهشگران؛ 
25 اكتبر این سال در قرنينـ  محلی 
در نزدیكی شهر زرنج Zaranjـ  زرنكا 
Zaranka= زرنگ Zarang  واقع در مرز 

شرقی ایراِن امروز و در مسير شهر بُست 
)لشكرگاه(ـ  افغانستان امروز، به دنيا آمد. 
زادگاه او تا رود هيرمند )ِهلمند( فاصله 

زیاد ندارد.

یعقوب مبارز خستگي ناپذیر راه 
تجدید استقالل و یكپارچگي ایرانزمين 
و حاكميت ملّي ایرانيان، خود را از نسل 
كيانيان كه آنان نيز از سيستان برخاسته 
بودند و رستِم زال از ژنرال های آنان بود می 
پنداشت و كسب استقالل وطن را تكليف 
خود. وی مردی بود بی اعتناء به مال و 
لذایذ دنيوی و خودرا یك فدایی وطن 
می دانست. یعقوب و سه برادرش پس از  

تحريکات البتکين و ناامني در خراسان بزرگتر 
و ورود عنصر تازه به زندگاني ايرانيان

روزی که يعقوب ليث قهرمان ملی ايرانيان، مردی که به ايران می انديشيد نه خودش 
درگذشتـ  نگاهی به انديشه و کارهای او 
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انتقال خانواده آنان به شهر زرنگ، كار صّفاری 
)سپيدگری ظروف مسی( را كه در آن زمان 
یك صعنت پيشرفته بود پيشه ساختند. 
یعقوب پس از اینكه از جزئيات قتل ابومسلم 
خراسانی )زاده اصفهان( به دست خليفه 
عباسی كه خود او عباسيان را به خالفت 
رسانده بود آگاه شد و نيز حق نشناسی و رفتار 
بَد عباسيان بغداد نسبت به بَرَمكيان خراسانی 
و َفضل ابن َسهل، و همچنين به چشم دید كه  
فرمانداران اعزامی خليفه و مقامات وابسته، 
به نام اسالم دروغ می گویند و برای خود 
مال جمع می كنند و تنها به رفاه و خوشی 
خویش توجه دارند با برادرانش به صف 
مخالفان مسلّح خليفه كه »عّيار« خوانده می 
شدند پيوست. كار عّياران تصاحب مسلحانه 
دارایی ُعّمال خليفه و توزیع آنها ميان مردم 

بی بضاعت بود. 
دسته عّياران سيستان به تدریج به صورت 
یك نيروی نظامی درآمد. عّياران پس از 
شنيدن سخنان ميهندوستانه و اخالقی 
یعقوب، »صالح« را از ریاست خود بركنار و 
یعقوب را فرمانده خود كردند و مبارزه برای 

كسب استقالل وطن آغاز شد.
 یعقوب و افرادش پس از بركنار 
كردن مقامات محلی، به اخراج عوامل 
خليفه از خراسان و سيستان دست 
زدند بگونه ای كه تا نهم فوریه سال 
867 و در آن سال مصادف با 20 بهمن 
كار آزادكردن بُست، َغزنه، باميان، 
هرات، بلخ و كابل از سلطه عرب 

)تازیان( تكميل شد.
     یعقوب در سال های بعد نيشابور، 
گرگان و ری را آزاد كرد و تبرستان 
)مازندران( به مركزیت آُمل و نيز 
دیلميان به او پيوستند. یعقوب سپس 
كرمان، فارس و خوزستان را هم از 
چنگ خليفه و به مهاجرت طوایف 
عرب به ایران پایان داد. اگر وی به 
این مهاجرت پایان نداده بود دیری 
نمی گذشت كه سراسر جنوب غربی 
)خوزستان و نواحی مجاور و حاشيه 
شمالی خليج فارس ُكاّل عرب نشين 
می شد و ....(. یعقوب پس از آزادكردن 
كرمان بود كه در این شهر اعالم كرد 

ایرانيان به زبانی كه او نمی داند، نه، بگویند 
و نه، بنویسند و با این كالم، زبان فارسی 
دوباره احياء شد. می دانيم كه از دهها سال 
پيش از قيام یعقوب، گروهی از خراسانيان 
)تاجيكيان( به نام پارسيوان )نگهبان زبان 
پارسی( از زبان نياكان محافظت كرده بودند، 

ولی منطقه آنان محدود بود.
یعقوب پس از اخراج ُعّمال خليفِه بغداد از 
خوزستان، تصميم به تصّرف بغداد و بركنار 
كردن خليفه عباسی گرفت كه گفته های 

خليفه و ُعّمال او از اسالم، َعَمل نداشت.
 خليفه وقتـ  المعتمد دستيار خود و 
مرد شماره 2 خالفت، الموفق را مأمور حل 
مسئله كرد. الموفق شروع به دادن انواع وعده 
به یعقوب و ازجمله به رسميت شناختن 
حاكمّيت او بر مناطق متصرفه كرد ولی 
سودی نبخشيد و یعقوب با لشكریانش 
به سوی بغداد به حركت درآمد. یعقوب 
درجریان پيشروی به سوی بغداد برای 
برانداختن خالفت عباسيان تا 80 كيلومتری 

این شهر پيش رفت.
سپاه یعقوب در ناحيه دیرالعاقول )كنار 
دجله( با سپاه اعزامی خليفه به فرماندهی 

الموفق رو به رو شد و به نبرد پرداخت ولی 
موفقيت نداشت زیراكه نبردگاه در َخمِ  
رود دجله بود و نيروهای خليفه آب دجله 
را در مسير حركت نظاميان یعقوب جاری 
ساخته بودند و در این وضعيت حركت 
اسبان و نيروی پياده دشوار بود. پس از اینكه 
نيروی خليفه بر واحد تداركات )آذوقه( سپاه 
یعقوب مسلط شد، یعقوب موقتا تصميم به 
بازگشت به خوزستان )شهر ُگندی شاپور( و 
جمع آوری نيروی بيشتری گرفت. حكمران 
آُمل )مازندران( وعده فرستادن شش هزار 

نيرو داده بود. 
     یعقوب در اینجا خودرا برای حركت 
دیگری به سوی بغداد آماده می كرد كه 
خليفه المعتمد دوباره پيشنهاد صلح و 
سازش داد. یعقوب در ُگندی شاپورـ  شهری 
كه شاپور یكم ساخته و پادگان یك سپاه 
خود كرده بود و خسروانوشيروان در آنجا 
دانشگاه، بيمارستان، دارالترجمه و تاليف 
كتاب دایر كرده بودـ  در بستر بيماری بود 
و پس از دریافت پيام، به فرستاده گفت: به 
خليفه بگو؛ اگر از بستر بيماریـ  بيماری 
قولنجـ  برخيزم، سر و كار ما با این شمشير 
خواهد بود. اگر شكست بخورم كه 
نان و پياز را از من نمی گيرند. من به 
خوردن نان و پياز عادت كرده ام زیراكه 
می خواهم از مردم معمولی جدا نباشم 
و یكی از آنان باشم. هنوز این پاسخ به 
خليفه نرسيده بود كه یعقوب پنجم 
ژوئن 879  از همان بيماری و در 39 
سالگی درگذشت و در همانجا كه اُردو 
زده بود )حومه شهر( و در محلی به نام 
شاه آباد مدفون شده است. با درگذشت 
یعقوب، پرچم مبارزه پایين نيامد و 
مبارزان متعدد راه او را دنبال كردند و 
تحسين برانگيزترین فصل تاریخ بشر 

را به وجود آوردند.
     اگر یعقوب خوزستان را آزاد نكرده 
بود، ایران بمانند بخش خاوری آن 
)منطقه ای را كه انگليسی ها بر آن 
نام افغانستان گذارده اند( دارای نفت 
نبودـ  گرچه نفت برای ایرانيان كه 
همه به درآمد آن چشم دوخته اند 

بدبختی های متعدد ببار آورده است.
مجسمه یعقوب در دزفولـ  مجسمه یعقوب در ایران، منحصر به 

شهر دزفول نیست 
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در اوج معارضات ایران و انگلستان بر سر 
نفت، در پی پيشنهاد دانكن سندز )ساندز( 
سياستمدارـ دولتمرد انگليسي و داماد 
وینستون چرچيل نخست وزیر وقت، چهارم 
ژوئن 1952 یك مقام انگليسی دیگر از گروه 
محافظه كاران برای حل مسئله ایران پيشنهاد 
كرده بود كه تاجيك های افغانستان تحریك 
شوند و با قراردادن ابزار تبليغ در دسترسشان، 
ادعای ایران خاوری و دست كم خراسان را به 
پایتختی شهر هرات كنند كه این نظریه هم 
به این دليل كه نيمی از تاجيك ها در منطقه 
فرارود زندگی می كنند و از اتباع شوروی 
هستند و هرگونه اقدامی از آن دست به 
سياست توسعه طلبانه مسكو كمك خواهد 

كرد رّد شده بود.
     21ماه می 1952 )اردیبهشت 1331 و 
14 ماه پس از ملي شدن نفت ایران( دانكن 

ساندز به پارلمان انگلستان پيشنهاد كرده بود 
كه آسانترین راه حل مسئله اي به نام »ایران« 
كه به وجود آمده بود این است كه ایران باردیگر 
ميان دولت هاي لندن و مسكو )مطابق توافق 
سن پترزبورگ در آگوست 1907( قسمت 
شود!. وي كه در پارلمان انگلستان سخن 

مي گفت، اضافه كرده بود: »محاصره اقتصادي 
ایران به تنهایی موثر واقع نخواهد شد و حمله 
نظامی بدون توافق قبلی با مسكو، به استناد 
قرارداد 1921 به تصرف ایران توسط شوروی 
منجر خواهد شد كه دولت واشنگتن چنين 
اجازه ای را به ما )لندن( نخواهد داد زیرا كه 
راندن شوروی از ایران، برای غرب امكان پذیر 

نخواهد بود«.
    در آن زمان، انگليسی ها كه هرگونه اقدام در 
قبال ایران را منوط به موافقت قبلی واشنگتن 
می پنداشتند سرانجام موضوع كمونيست 
شدن ایران از درون و قدرت گرفتن حزب 
توده را مطرح و در رسانه های خود بزرگ 
كردند تا اینكه در آمریكا، ژنرال آیزنهاور از 
حزب جمهوریخواه روی كار آمد و تحت تاثير 
تلقين های لندن با برنامه براندازی دولت 

مصدق موافقت كرد و ....

در پی پيشنهاد تقسيم ايران از سوي داماد چرچيل، موضوع تحريک تاجيک ها و پايتخت 
اعالم شدن هرات بميان آمده بود و ...

D. E. Duncan Sandys

12 ژوئن سال 813 ميالدي 30 هزار 
داوطلب ایراني كه از خراسان به حركت آمده 
بودند تا مأمونـ  از جانب مادر، ایرانیـ  را خليفه 
عباسيان و ایران را از بدنه امپراتوری اسالمی 
جدا كنند در نبرد همدانـ  در تاریخ عمومی 
جنگ ها؛ نبردی قاطع و ميهنیـ  بر سپاه انبوه 

عباسيان پيروز شدند.
     این داوطلبان كه توسط شبكه هاي 
زیرزميني ایراندوستان خراسان بزرگتر آماده 
شده بودند قبال در محل تهران امروز )شمال 
غربي شهر ري( سپاه خليفه را كه از لحاظ 
شمار سه برابر آنان بود درهم شكسته و فراري 
داده بودند. انگيزه واقعي این داوطلبان كسب 
استقالل وطن خود بود. امين )خليفه وقت( 
پس از اطالع از شكست ري، دو سپاه 20 هزار 
نفري دیگر را روانه همدان كرده بود تا نيروهاي 

شكست خورده اش را تقویت كنند.
     در دو نبرد ري و همدان دو ژنرال معروف 

عرب »علي بن عيسي بن ماهان« و عبدالرحمن 
كشته شدند. استقالل طلبان ایراني 25 
سپتامبر سال 813 )سه ماه و دو هفته پس 
از پيروزي همدان(، بغداد را نيز تصرف و امين 
خليفه وقت را كه در حال فرار از طریق دجله و 
با قایق بود دستگير كردند و سر اورا براي مأمون 
به خراسان فرستادند و به این ترتيب، مأمون 
)ابوجعفر المأمون( خليفه شد و خالفت او تا 
نهم آگوست سال 833 ميالدي طول كشيد. 
در دوران خالفت مأمون، اداره امور امپراتوری 
اسالمی به دست ایرانيان افتاد و این فرصت 
فراهم آمد تا بپاخيزی ها برای تامين استقالل 

كامل و حاكميت ملي دنبال شود.
    بپاخيزي ایرانيان، با هدف نجات ميهن 
خود از سلطه عرب )تازیان( كه از سده پيش از 
آن آغاز شده بود با قتل ابومسلم خراسانی در 
سال 755 به دست منصور خليفه عباسی وارد 

مرحله تازه و گسترده خود شد.

 اشاره به چند مورد از این قيام ها:
 هشتم ژوئن سال 767 ميالدي استاد 
سيستاني )استاذسيس( پرچم استقالل و 
حاكميت ایران را در خاور ایرانزمين )غرب 
افغانستان امروزـ  جنوب خراسان بزرگتر( به 
اهتزاز درآورد و اكيدا از هموطنان خواست كه با 
عرب قطع معاشرت و با فرستادگان و منصوبان 
خليفه بغداد همكاري نكنند. وي در آن زمان با 
صدها هزار هواخواه، قدرت اول در سيستان، 
هرات، فراه، ُقهستان )ُكهستان = كوهستان( 

تا بادغيس بود. 
     پيش از استاد سيستاني ، عبداهلل مقّفع و 
دیگران قيام كرده بودند و در قرن بعد یعقوب 
ليث، خراسانيان، مازندرانی ها و دیلميان و .... 
ایرانيان از خلفاي بغداد و قبال دمشق كه یك 
روز با این و آن دوستي، و روز بعد اعدامشان مي 
كردند بيزار بودند زیرا كه این روش )دو رویی( 

خالف منش ایراني بود.

پيروزي خيره کننده 30 هزار استقالل طلب ايرانی بر ارتش عباسيان، تصرف بغداد
 و قتل خليفه
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ابومسلم خراسانی بپاخيزی خود 
برضد بنی اميه را از 31 سالگی و از ژوئن 
747 ميالدی )خردادماه( و 96 سال پس 
از تكميل استيالی عرب بر ایران آغاز 
كرد و طبق محاسبات برخی از موّرخان 
از نهم ژوئن آن سال. ابومسلم حكومت 
بنی اميه )امویانـ  Umayyads( را 
سلطنتی و غيراسالمی و رفتار آنان را به 
دور از شریعت و احكام اسالمی اعالم كرد 
و برانداختن ایشان را یك فریضه خواند 
و دیری نپایيد كه به جنبش عباسيان 
پيوست و سردار هواداران مسلح آنان 

شد.
    ابومسلم در اصفهان متولّد و در َمرو 
بزرگ شده بود و به همين لحاظ اورا 
ابومسلم خراسانی می خواندند. َمرو از 
شهرهای بزرگ خراسان وقتـ  اینك 
منطقه ای در جمهوری تركمنستان 
است. روس ها خراسان بزرگتر را با تبانی 
با انگليسی ها كه نظر به جنوب آمودریا و 
هندوستان نداشته باشند قطعهـ  قطعه 

كردند.
    طبق بسياری از نوشته ها و تأليفات، 
نام ابومسلم در كودكی و نوجوانی 
»وهزادان پورِ وندادهرُمز« بود. از همين 
نوشته ها چنين برمی آید كه وی از 
اخالف بزرگمهر، وزیر قبادـ  شاهِ ساسانی 
ایران و پسرش خسروانوشيروان بود. 
ابومسلم مدت كوتاهی هم در ناحيه 
سرپُل )واقع در افغانستان كنونی و در آن 

زمان؛ ایران خاوری( زندگی كرده بود.
     ابومسلم در 19 سالگی به كوفه رفت 
و در اینجا بود كه فساد دستگاه دولتی 
بنی اميه و كارهای غيراسالمی آنان را 
با تمامی وجود لمس كرد و تصميم به 
پيوستن به مخالفان گرفت كه چند گروه 
ازجمله شيعيان بودند و در این مبارزه، 
زید ابن علی رهبر شيعيان بود. شش سال 
بعد، با مرگ ُهشام ابن عبدالملك اموی 
)كه در سال 743 ميالدی اتفاق افتاد(، 
تشدید مخالفت ها و آغاز نوعی هرج و 

مرج و درگيری داخلی، ابومسلم فرصت 
یافت تا به حاميان گروه بنی عباس به 
رهبری ابوالعباس السّفاح بپيوندد كه 
اینان از اخالف پسر عموی پيامبر اسالم 

و از طایفه بنی هاشم بودند.
    در پی افتادن كوفه به دست مخالفان 
بنی اميه كه 3 سال در دست آنان بود، 
لفت  ح تصميم گرفت كه مخا سّفا
مسلحانه با بنی اميه را از خراسان آغاز 
كند كه خراسانيان بيش از دیگران ضِد 
بنی اميه بودند. از اینجا بود كه ابومسلم 
درخشيد و همه جا بر نيروهای بنی اميه 
فائق آمد و نبرد نهایی او در كنار رود 
»زاب« كه در نزدیكی موصل به دجله 
می ریزد روی داد و َمروان دوم خليفه 
وقت امویان از ابومسلم شكست خورد، 
به دمشق گریخت كه در اینجا هم با 
مخالفت رو به رو شد و در راه فرار به مصر 
كشته شد. پيروزی »زاب« به حكومت 
امویان در شرق پایان داد، ولی در اسپانيا 

)اندلس( ادامه یافت.
    با شكست زاب قدرت به دست السّفاح 
عباسی افتاد. قرار نبود كه خودرا خليفه 
اعالم كند كه چون قول خودرا را نقض 

كرد، دوستی ابومسلم را از دست داد. 
ابومسلم دو قول از سّفاح گرفته بود؛ 
یكی خليفه نخواندن خود و دیگری 
رفتار خوب با پيروان همه فرقه های 
اسالمی و همچنين مسيحيان، یهودیان 
و زرتشتيان كه سفاح نسبت به قول دوم 
خود وفادار مانده بود. ابومسلم به رغم 
رنجش از سّفاح، حكمرانی سوریه و مصر 
و سپس خراسان را پذیرفت و در خراسان 

با پيروان همه مذاهب ِمهربان بود. 
    منصور برادر سّفاح كه از دیرزمان 
نزد برادر از ابومسلم سعایت می كرد، 
پس از اینكه جانشين سفاح شد، تصميم 
به نابودی ابومسلم گرفت و سرانجام با 
طرح نقشه، اورا برای مذاكره دعوت كرد 
و در جریان این مالقات، شمشيردارانی 
را كه در گوشه ای پنهان كرده بود آواز 
داد و آنان بر سر ابومسلم ریختند و اورا 
كشتند، جسدش را قطعهـ  قطعه كردند 
و به دجله انداختند و این بود پاداشی كه 
به ابومسلم داده شد!. ابومسلم در 39 
سالگی )سال 755 ميالدی( مقتول شد.
     این خبر كه به خراسان، سيستان 
و مازندران رسيد، افراد و گروههایی كه 
آمادگی بپاخيزی بر ضد حاكمّيت عرب 
داشتند و بعضا به نام گرفتن انتقام خون 
او وارد عمل شدند كه قيام و فداكاری 
آنان در راه وطن كه تا رسيدن به نتيجه 
ادامه یافت جالب ترین فصل تاریخ 
بشررا تشكيل می دهد. در كتاب های 
تاریخ آمده است كه َسندپاد زرتشتی 
در نيشابور با تقبيح عمل منصور عباسی 

كليد بپاخيزی ایرانيان را زد.
    منصور دومين خليفه عباسی 
سپس با تخریب ساختمانهای تيسفون 
)مدائن( پایتخت ایران در طول 8 قرن، با 
استفاده از مصالح حاصل از این تخریب 
بغداد را كه باغستان و استراحت گاه 
تيسفوني ها در 36 كيلومتری شمال این 
شهر بود به شهر تبدیل و مركز خالفت 

عباسيان قرار داد و ....

آغاز بپاخيزی ابومسلم خراسانی که جرقه قيام ايرانيان بودـ  ابومسلم در يک نگاه

تصویری از ابومسلم
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12 ژوئن 1852 )22 اردیبهشت 
1231( حسام السلطنه والی )استاندار( 
خراسان عباسقلی دّره گزی را به سمت 
فرماندار )بيگلربيگی( منطقه َمرو ]اینك 
در جمهوری تركمنستان[ منصوب 
كرد كه این انتصاب مورد اعتراض 
»محمدامين« خاِن خيوه )منطقه 
خوارزم( قرارگرفت زیراكه قبال با او در 
این زمينه مشورت نشده بود. محمدامين 
درپی این اعتراض، دست به یك رشته 
عمليات مسلحانه زد كه در سرخس به 
دست یگانهای نظامی ایران به فرماندهی 
فریدون فرمانفرما كشته شد و سرش را به 
تهران فرستادند تا ناصرالدین شاه ببيند.

     خوارزم ]اینك بخش هایی از 
جمهوری های ازبكستان، تركمنستان 
ا  ن ر خستان[ كه زرتشت آ و كزا
»هوارازميش« نوشته است از قرن پنجم 
پيش از ميالد یك ساتراپی ایران و در كنار 
ساتراپی هجدهم ]ُسغدیانا و باكتریاناـ  
جمهوری تاجيكستان و مناطق شمالی 
افغانستان امروز[ قرارداشت، گوشه 
ای از خراسان بزرگتر بود و نام آن جز 
در تلّفظ، تا به امروز تغيير نكرده است. 
استاندار)ساتراپ( خوارزم را خوارزمشاه 
می گفتند و كيخسرو پسر سياوش 
نخستين خوارزمشاه )خسرِو خوارزم( 
بود. اورگنج شهر قدیمی خوارزم »اوروا« 
تلفظ می شد. شهرهای باستانی دیگر 
خوارزم عبارتند از: هزار اسپ، خيوه، 
گرگانج )جرجانيه( و آبادی های دلتای 
رود »آمودریا«. دریاچه آرال دریاچه 
خوارزم نوشته می شد. علی اكبر دهخدا 
در فرهنگ خود خوارزم را در ردیف 
ُسغدیانا )ُسغدـ  سوغودـ  سوگودا، بخشی 
از تاجيكستان( َمهد قوم آرین نوشته 

است. 
    بيرونی و چند دانشمند ایرانی دیگر از 
خوارزم برخاستند. بيرونی در كتاب خود 
»آثار الباقيه« خوارزم را به عنوان یك 

منطقه ایرانی توصيف كرده است. یاقوت 
َحَموی و ابن َخلدون هم مطالب مشابهی 
نوشته اند. مهاجرت تُرک زبانان به خوارزم 
از قرن دهم ميالدی آغاز شد و از قرن 
سيزدهم، مغولها هم بر آنان اضافه شدند. 
روسيه كه با دولت لندن برسر مناطق 
نفوذ در طرفين آمودریا )رود جيحون( به 
توافق ضمنی رسيده بود در سال 1873 
با استفاده از درگيری های انگلستان 
در مصر و سودان، چهار ژنرال خود؛ 
كنستانتين كائوفمان، ميخائيل سكوبلف، 
ایوان الزارف و الكساندر كوماروف را مأمور 
تصرف منطقه فرارود )ورارود( تا آمودریا 
كرد. الكساندر همبولت جغرافيدان 
آلمانی و مبتكر بيوجئوگرافی در تاليف 
سال 1843 خود، این نواحی و مناطق 
اطراف را »آسيای مركزی« نامگذاری 
كرده كه روس ها بعدا »آسيای ميانه« 

خطاب كرده اند.
     خيوه 28 ماه می 1873 به تصرف 
ژنرال كائوفمان درآمد و هشت سال )از 
1873 تا 1881( طول كشيد تا روس 
ها همه منطقه فرارود را تسخير كنند، 
نام آن را تركستان روسيه بگذارند تا 
ماهّيتی جدا از ایران یابد و مقامات ناآگاه، 
آلوده به عيش و خوشگذرانی و غرق در 
خودخواهی تهران را مجبور به امضای 
قرارداد تعيين مرز ]صحه گذاردن بر 
وضعيت تازه و از دست دادن سرزمين 
ها ازجمله مرو، اشك آباد )عشق آباد(، 
سرخس و ...[ سازند. این قرارداد 21 
سپتامبر 1881 توسط ایوان زینوویف 
نماینده روسيه و ميرزا سعيدخان مؤتمن 
الملك وزیر امور خارجه وقت ایران امضاء 
و نهم دسامبر همان سال مبادله شد. 
طبق قرارداد، دولت وقت ایران پذیرفت 
كه مناطق خواست روسيه را تا سال 
1884 به الكساندر كوماروف تحویل 
دهد و رود اترک مرز ایران در منطقه 
خراسان شود. دولت وقت چين با همه 

ضعف و درگيری كه با مداخالت قدرت 
های وقت داشت به تصرف منطقه فرارود 
توسط روسيه اعتراض كرد. سه دهه قبل 
از آن، دولت لندن با دادن اعالن جنگ 
و لشكركشی به بوشهر و خوزستان، 
دولت تهران را مجبور به واگذاری هرات و 
مناطق غربی و تاجيك نشين افغانستان 
امروزـ  قدیمی ترین و اصلی ترین مناطق 
ایران كرده بود كه قرارداد مربوط كه در 
پاریس ميان نمایندگان لندن و تهران 
امضاء شده و رئيس كشور فرانسه هم 
به عنوان شاهد آن را امضاء كرده است، 
مشروط است. یعنی اگر دولت ایران از 
آن ناحّيت احساس خطر كند می تواند 
لشكر بكشد و در هرات و نواحی از دست 
داده مستقر شود. دولت لندن در دهه 
1310 هجری كوشيد كه با ترتيب دادن 
قرارداد سعدآباد، آن شرط قرارداد پاریس 

را كمرنگ كند و ....
    جداكردن قفقار سه دهه پيش از 
جداكردن هرات انجام شده بود. پادشاه 
قاجار پس از جدا كردن هرات، ندانسته 
)بی اطالعی و یا ضعف وطندوستی( 
منطقه سليمانيه )در عراق امروز( را به 
عثمانی بخشيد. قاجارها پنج دهه پيش 
از هرات، منطقه بصره را كه تا پایان عصر 
زندیه، بخشی از ایران بود از دست داده 
بودند. آخرین بخشش پادشاه قاجار، همه 
منطقه سرخس و نواحی طرفين آن به تزار 
روس بود )بدون جنگ و نزاع!(. آنگاه نوبت 
به بلوچستان رسيد كه انگليسی هاِی 
مالك هندوستان، بخش بزرگی از آن را 
با ترسيم خط مرزی، از ایران جدا كردند! 
ـ به همين آسانی. در دهه سوم قرن 20 
نقشه هایی هم برای خوزستان كشيده 
بودند كه پهلوی یكم به آنجا لشكركشيد 
و جلوگيری كرد. نقشه استالين پس از 
جنگ جهانی دوم، با هدف تجزیه ایران و 
گسترش قلمرو خود در جنوب، با كمك 

آمریكا نقش بر آب شد و ....

در اجرای نقشه استعماری کوچک کردن ايران و در پی گرفتن هرات و مناطق
 تاجيک نشين و ... - به اين سان منطقه فرارود را از ايران جداکردند
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محاسبات تقویمی نشان می دهد كه جزیره 
9 هزار كيلومتری قبرس Cyprus  در مدیترانه 
شرقی در ماه ژوئن سال 545 پيش از ميالد بر 
قلمرو ایران افزوده شده بود و این زمان در 

كتابهای تاریخ قرون قدیم مندرج است.
 این جزیره كه از نظر وسعت سومين جزیره 
مدیترانه بشمار می رود تا مارس 332 پيش 
از ميالد ] 4ـ  5 ماه پس از نبرد ایسوس[ هنوز 
در دست ایرانيان بود. نبرد ایسوس ]ناحيه 
ای در سوریِه امروز[ كه در آن ارتش ایران از 
اسكندر مقدونی شكست خورد در نوامبر 333 
پيش از ميالد روی داده بود. ناحيه ایسوس تا 

ساحل مدیترانه ]خليج اسكندرون كه بعدا و 
به مناسبت آن پيروزی نظامی به نام اسكندر 
مقدونی نامگذاری شده است[ فاصله زیاد ندارد.

 در دوران حكومت ایران بر قبرس، نهال و 
بذر بسياری از درختان ميوه منطقه مدیترانه 
و نيز َحنا )برای تهيه رنگ قرمز( از این جزیره 
به ایران و نهال و بذر چند نوع انگور ایران به 
آنجا منتقل شد. ایرانيان از معادن مس قبرس 
استفاده می كردند. قبرس 19 دهه یك پایگاه 

دریایی ایران در مدیترانه بود.
 به تحریك آتنی ها و همزمان با سایر ایونی 
ها، قبرسی ها در سال 499 پيش از ميالد 

برضد امپراتوری ایران دست به شورش زدند 
كه به دست آرتی بيوس  Artybius ـ  ژنرال 
ارتش ایران سركوب شدند. قبرسی ها در 
سال 344 پيش از ميالد نيز به یك شورش 
محدود دست زدند كه بی نتيجه بود. این بار 
شاه هخامنشی ایران شورشيان را بخشود. 
پيش از ایرانيان، مدتی هم آشوریان بر قبرس 

حكومت كرده بودند.
 در پی شكست ارتش ایران در نبرد 
ایسوس از اسكندر، قبرس برای هميشه از 
ایران جدا شد و پس از درگذشت اسكندر، 
توسط اسكندریاِن حاكم بر مصر ازجمله 
پتولميس  Ptolemies  اداره و كامال یونانيزه  
Hellenization  شد. این جزیره استراتژیك 

در سال 58 پيش از ميالد به دست روميان 
افتاد كه از سال 1570 عثمانيان جای آنان 
را گرفتند و مهاجرت تُركان به آن جزیره آغاز 
شد. از سال 1878 انگليسی ها حاكم بر قبرس 
شدند و قبرس از سال 1960 استقالل یافت 
ولی طولی نكشيد كه تُركان ساكن شمال این 
جزیره با حمایت نظامی تركيه اعالم استقالل 
كردند و از 1974 این جزیره دارای دو دولت 
است. تُركان نزدیك به یك چهارم نفوس این 
جزیره اروپاییـ  آسيایی یك ميليون و دویست 
هزار نفری را تشكيل می دهند. انگلستان 
هنوز پایگاه نظامی خودرا در این جزیره حفظ 

كرده است.

زمانی که قبرس بر قلمرو ايران اضافه شد

نقشه امپراتوری ایران در عهد باستانـ  تنها ابرقدرت جهان وقت. در این نقشه،جزیره قبرس با دایره 
مشخص شده است

همایونشاه پادشاه وقت هند كه به دربار 
ایران )قزوین( پناهنده شده بود و از ایران 
یاری گرفته بود تا تاج و تخت خودرا بازیابد 
در راه بازگشت به هند در سال 1543 چند 
روز در كویته )شهری پشتونـ  بلوچ نشين و 
در آن زمان در قلمرو ایران( كه ميان سه كوه 
واقع شده است اقامت كرد و با همين اقامت 
كوتاه، نهم ژوئن 1544 و پس از بازگشت به 
قدرت و استقرار در دهلي مدعی كویته شد 
كه ایران در سال 1556 به آنجا لشكر كشيد 

و هندیان را بيرون راند. 

همایونشاه پسر بابر و دومين امپراتور 
تيموري هند است كه در دسامبر 1530 
بر جاي پدر نشست. وي در آغاز سلطنت با 
برادرش كامران ميرزا نيز درگيري داشت.

    دّرانی ها پس از اعالم استقالل منطقه 
قندهار در نيمه قرن هجدهم و جداساختن 
آن از ایران كویته را هم ضميمه قلمرو خود 
كرده بودند كه انگليسی ها پس از تكميل 
تصرف هندوستان، در نيمه دوم قرن 
19 آن را متصرف شدند و با كشيدن خط 
»دوراند« كویته و نيمی از طوایف پشتون 

را به هند ملحق ساختند كه اینك بخش 
بزرگی از پاكستان را تشكيل می دهند كه 
منطقه بحران زاي این كشور است. باوجود 
مهاجرت های اخير، اكثریت جمعيت 
كویته را هنوز پشتونها )افغانها( تشكيل 

می دهند. 
31 می 1935 یك زمين لرزه شدید )7 
و 7 دهم ریشتری( بيش از 40 هزار تن را 
در كویته )در آن زمان شهري در بلوچستان 
انگلستان( كشت. چنين زلزله ای در سال 

2008 نيز در كویته روی داد. 

با کمک ايران به سلطنت بازگشت ولی مدعی شهر کويته شد
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درپی یك رشته زد و خورد ميان عثمانی 
و ایران كه 23 سال طول كشيد، 29 ماه می 
1555 شاه طهماسب یكم و سلطان سليمان 
در اماسيه Amasya یك قرارداد صلح امضاء 
كردند. طمع سلطان سليمان به ارمنستان و 
گرجستان عامل این زد و خوردها بود. طبق 
قرارداد اماسيه، گرجستان و ارمنستان متساویا 
ميان ایران و عثمانی قسمت شدند. صلح 
اماسيه، بين النهرین را هم شامل مي شد. در 
تقسيم بين النهرین )عراق جلگه ای امروز(، 
سهم عثمانی بيشتر از ایران تعيين شد. چون 
كربال و نجف در منطقه متعلق به عثمانی 
قرارگرفته بود، این دولت رفت و آمد آزاد 
ایرانيان به این دو شهر جهت زیارت را تضمين 
كرد. با امضای این قرارداد بود كه عثمانی از 
طریق بين النهرین به خليج فارس راه یافت. 
بااینكه این قرارداد خطوط مرزی و حدود هر 
كشور را دقيقا روشن نكرد، صلح اماسيه 20 

سال دوام یافت.
ارمنيان كه در پی تغيير نظام حكومتی 
روسيه اعالم استقالل كرده بودند ارتش 
عثمانی را كه در صدد تصرف شهر ایروان و 
ضميمه كردن ارمنستان سابق روسيه به قلمرو 
عثمانی بود در سردارآباد )40 كيلومتری غرب 
ایروان( شكست دادند. این جنگ 8 روزـ       از 
21 تا 29 ماه می 1918ـ  طول كشيده بود. 

ژنرال سيليكيان فرمانده نظامی ارمنيان بود.
یكم اكتبر 1827 ایوان پاسِكویچـ  ژنرال 
روس شهر ایروان )یروان( را كه بيش از 2 هزار 
سال وابسته به ایران بود مورد تعّرض قرار داد و 
به رغم دفاع طوالنی و سخت نظاميان ایران، آن 
را تصرف و سال بعد )22 فوریه 1928( طبق 
سازشنامه تركمن چای به روسيه واگذار شد كه 
اینك پایتخت جمهوری مستقل ارمنستان است.

     ارمنستان از زمان هخامنشيان همواره 
متحد و یا وابسته به ایران بود و ایران بارها برسر 
آن با روميان جنگيد. از دست رفتن ایروان 
شكست بزرگی برای ایران بود و همچنين 
برای ایروانی ها كه هزاران تَن از آنان به داخله 
ایران مهاجرت كردند. از دوران صفویه تا 
امضای سازشنامه تركمن چای، در هر جنگی 

با عثمانی، ایران برای حفظ ایروان در كنار خود 
حاضر به هرگونه گذشتـ  حتی از دست دادن 
بغداد می شد. در دوـ  سه دهه اخير دولت ایران 
مناسبات بسيار نزدیك با جمهوری ارمنستان 
برقرار كرده است كه اینك به مراتب كوچكتر 
از ارمنستان پيشين است كه تا دریاچه وان 
امتداد داشت. دشمنی و فشار عثمانی به 
ارمنيان باعث پراكنده شدن آنان در سراسر 
جهان شده است و كاليفرنيا اینك یك اقليت 

پُرجمعيت ارمنی دارد.
از معاریف ارمنی، آناستاس ميكویان 
كمونيست قدیمي و یك زمان رئيس شوراي 
عالي شوروي )رئيس جمهوري( 21 اكتبر 
سال 1978 در 83 سالگي درگذشت. وي 

بسال 1895 در ارمنستان به دنيا آمده بود.
    ميكویان در جواني در تفليس به تحصيالت 
مذهبي )نستوري( پرداخته بود كه پس از فوت 
والدینش مجبور به كارگري كردن شده بود. 
وي بعدا در باكو به صف بلشویكها پيوسته و به 
انتشار یك روزنامه انقالب كمونيستي پرداخته 
بود. پس از پيروزي كمونيستها در انقالب و 
جنگ داخلي متعاقب آن، ميكویان مدارج 
ترقي را در حزب و دولت شوروي به سرعت 
پيمود و به دليل هوشمندي و انعطاف پذیري 
ویژه اش، گرفتار تيغ پاكسازي هم قرار نگرفت 
و از ریاست كميته محلي به عضویت دفتر 
سياسي و كميته مركزي و شوراي عالي تا 

ریاست این شورا دست یافته بود.
 Artem Mikoyan آرتم ميكویان
سازنده جنگنده های ميگ، یكی دیگر 
رمنی نهم دسامبر 1970  ز معاریف ا ا
درگذشت.  وی در 1905 در شهرک ساناهين 
Sanahin در ارمنستان به دنيا آمده بود. 
آرتم ده سال از تنها برادرش آناستاس ميكویان 
Anastas )از كمونيست های قدیمی و 
مدتی رئيس جمهور شوروی( كوچكتر بود و 

هشت سال هم زودتر از او درگذشت.
    آرتمـ  فارغ التحصيل آكادمی نيروی 
هوایی شوروی و مهندس مكانيكـ  از سال 
1939 به طراحی هواپيمای نظامی دست 
زده بود و در دهه 1940 با كمك گورویچ 

Gurevich جنگنده ميگ را ساخته بود 
كه نام این جنگنده از حروف اول نام دو سازنده 
آن ساخته شده و چون ميكویان، سازنده اصلی 
بود دو حرف اول و دوم نام او مقدم بر حرف 
اول نام گوریچ قرارداده شده است. ميگها 
كه نخست توربو جت بودند پس از ميگـ  9، 
جت كامل شدند و شهرت ميكویان از زمانی 
عالمگير شد كه جت جنگنده ميگـ  15 در 
جنگ كره وارد ميدان شد و خودنمایی ها كرد. 
جنگنده ميگـ  15 به قدری شهرت یافت كه 
18 هزار دستگاه از آن ساخته شد و به بسياری 
از كشورها فروخته شد. آرتم سپس ميگـ  
17 و ميگـ  19 را ساخت و مشهورترین این 
ميگها، ميگ 21 و ميگ 29 است. از مدل ميگ 

ـ 21 نه هزار دستگاه ساخته شده است.
    آرتم ميكویان با ساخت هر مدل جنگنده 
ميگ، برنده یك نوع مدال شد از مدال قهرمان 
سوسياليست تا مدال قهرمان خلق و مدال لنين.

    هووانس پدر آرتم می خواست كه این 
پسرش هم علوم دینی بخواند و كشيش 
شود كه با كمونيست شدن آناستاس از درون 
مدرسه علوم دینی تفليس، از تصميم خود 
منصرف شد. سرگئی الوروف وزیر امور خارجه 

روسيه یك ارمنی تبار است.

کشتار ارامنه 
16 نوامبر سال 1894 نظاميان دولت عثماني 
)تركيه امروز( در منطقه كردستان دست به 
كشتار ارمنيان ساكن آن منطقه زدند كه دولت 
عثماني نسبت به وفاداري آنان تردید داشت و 
به این صورت دراین روز دست كم شش هزار 
ارمني- مسيحي و مسلمان - كشته شدند. كشتار 
ارامنه قلمرو عثماني و تبعيد آنان به ویژه به سوریه 
و لبنان در سالهاي بعد نيز تكرار شد كه یك فاجعه 
انساني بشمار آورده شده است. در قدیم، مناطق 
شرقي تركيه تا »دریاچه وان« ارمني نشين بود 
و ارمنستان خوانده مي شد كه اینك تنها شمال 
این منطقه جمهوري ارمنستان است. ارمنيان كه 
از لحاظ نژاد عموزادگان ایرانيانند در طول تاریخ، 
تنها ملتي بوده اند كه به ایران خيانت نكردند و 

دشمني نورزیدند. 

قرارداد »اماسيه« و تقسيم گرجستان و ارمنستان ميان ايران و عثمانی
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انگلستان پس از خارج ساختن عراق از 
دست عثماني در پایان جنگ جهاني اول، 
نقشه دیگري براي آن كه در زمان عثماني 
شامل 3 ایالت بود داشت. تا زمان نادرشاه، 
عراق عمدتاً توسط ایران اداره مي شد و 
بصره تا پایان دوران زندیه و سليمانيه تا 

اواسط دوران قاجارها. 
    شيعيان عراق كه اكثریت مردم این 
كشور را تشكيل مي دهند با نقشه انگلستان 
مخالف بودند. مخالفت شيعيان عراق 
در اواخر ژوئن سال 1920 به انقالب آنان 
انجاميد. در آن ماه نيروهاي انگليسي 
فرزند آیت اهلل ميرزای شيرازي را كه پس از 
وفات آیت اهلل یزدي در سال 1919 رهبري 
شيعيان عراق را به دست داشت و مرجع 

تقليد آنان بود دستگير كردند كه آیت اهلل 
برضد انگلستان و نقشه استعماري آن دولت 

فتوا صادر كرد و رواداشت كه انقالب به 
صورت مسلحانه در آید. ُكردها از همان آغاز 
افتادن عراق به دست انگليسی وارد جنگ با 
انگليسی ها )عمدتا نظاميان هندی( شده 
بودند و محمود بَرَزنجانی رهبری آنان را 
كه خواهان استقالل و هویت ملی بودند 

برعهده داشت.
    دستگيري عده اي در كربال و نجف 
آتش انقالب را به سراسر عراق گسترش 
داد و صدها سرباز انگليسيـ  هندی كشته 
شدند. انگلستان در پایان ژوئيه 1920 )ماه 
بعد( كه شكست خود را حتمي دید، با دادن 
استقالل تدریجي )مرحله به مرحله( به 
عراق موافقت كرد كه در 1932 تكميل 

شد.

انقالب سال 1920 عراقي ها برضد سلطه انگلستان به فتوای آيت اهلل ميرزای شيرازی

دولت تهران پس از بركناري سيد ضياء 
الدین طباطبایی یزدی از نخست وزیری، 
در خرداد 1301 )ژوئن 1922( بيست و 
پنج هزار تومان هزینه سفر به او داد تا كشور 
را داوطلبانه تَرک كند و سيد ضياء از ایران 

رفت. 
طبق برنامه ریزي دولت لندن كه هنوز 
سيد ضياء را براي روز مبادا الزم داشت، وي 
سال ها در فلسطين كه توسط انگلستان 
اداره مي شد اقامت كرد كه پس از اشغال 
نظامي ایران در شهریور 1320)آگوست 
1941( به كشور بازگشت و از شهر یزدـ  
زادگاه خودـ  به نمایندگي مجلس انتخاب 
گردید و اعتبارنامه وي به رغم مخالفت 
سرسختانه دكتر مصدق كه او را عامل یك 
دولت خارجي )انگلستان( اعالم كرده بود 

تصویب شد. 
سيد ضياء تا پایان ُعمر در ملك خودـ  
سعادت آباد )شمال تهران ونه چندان دور از 
َونَك( اقامت داشت. محمدرضاشاه پهلوی 
ضمن ادامه ظاهر دوستانه با او، محرمانه 
به ژاندارمري تهران كه انتظامات خارج 
از محدوده پایتخت را در دست داشت 

دستورداده بود كه با گماردن مامور مخفي 
)از اطالعات ژاندارمري و پاسگاه ونك( رفت 
و آمدها و دیدارها و مراجعين اورا زیر نظر 
داشته باشد و ژاندارمري تهران گاهي و 
عمدتا در روزهاي تعطيل كه شمار مراجعين 
سيد ضياء چشمگير بود، به بهانه مبارزه با 
فساد علني )عمل منافي عفت در اتومبيل 
در زمين ها و تپه هایی كه بعدا شهرک غرب 

و زندان اوین بر روی آنها ساخته شد(، در 
این محل ها كه مشرف به سعادت آباد بود 
جيپ مسلح و ماموران داراي دوربين مستقر 

مي ساخت.
    سلطان احمد شاه قاجار، چهارم خرداد 
سال 1300 )25 ماه می 1921( و در پي یك 
مشاجره لفظي كوتاه با سيد ضياء، وي را از 
سمت نخست وزیری بركنار كرده بود. سيد 
ضياء با حمایت انگلستان و كودتاي تيپ 
قزاق به فرماندهی ژنرال رضاخان در اسفند 
1299 )فوریه 1922( بر سر كار آمده بود. 
برخي از رویدادنگاران تاریخ معاصر نوشته 
اند كه تاریخ مصرف سيد ضياء براي دولت 
لندن با اطمينان از ادامه برنامه هایي كه 
با كودتاي 3 ماه پيش از آن آغازشده بود 
و قدرت گيري ژنرال رضا خان پهلوي به 

پایان رسيده بود.
 از لحظه پيروزي انقالب بلشویكي روسيه 
در اكتبر 1917، دولت لندن تا 17 سال بعد 
یكه تاز ميدان ایران بود كه از آن پس آلمان 
با حمایت ناسيوناليسم ایراني كه دوباره 
سربلند كرده بود رقيب آن استعمارگر 

شد و ....

سيد ضياء طباطبايی پس از برکناری

سّید ضیاء

محمودبرزنجانی
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نهم ژوئن سال 630 ميالدي اسپهبد 
شهربراز )شهروراز( ژنرال مشهور ایراني و 
فاتح مصر در شهر تيسفون كشته شد. وي 
پس از مرگ مرموز )احيانا قتل( اردشير 
سوم شاه 9 ساله ایران عمال به مدت 44 روز 
امور سلطنت ایران را به دست گرفته بود تا 
امپراتوري ما را از خطر اضمحالل برهاند. 
این ژنرال بود كه اورشليم و دمشق را از روم 
شرقی پس گرفته، صليبي را كه مسيح بر آن 
مصلوب شده بود به تيسفون )مدائن( منتقل 
كرده، مصر را متصرف شده و در اسكندریه، 
پادگان ایراني را ساخته و مقام اداري گمارده 
بود. محبوبيت این ژنرال در جامعه ایران آن 
زمان باعث تحریك احساس بخل و حسد 
خسرو پرویز )شاه وقت( نسبت به او شده 
بود و نقشه بركناري، تبعيد و حتي قتلش 
را كشيده بود كه این خبر در جریان جنگ 

ایران با ارتش هراكليوس امپراتور روم شرقي 
به گوش او رسيد و وي را سست كرد و بعدا تا 
پایان كار خسرو پرویز عمال خود را منزوي 

ساخته بود.
     پس از قتل خسرو پرویز و پایان حكومت 
قباد دوم جانشين او، بزرگان كشور با این 
شرط با پادشاهي پسر خردسال قباد دوم 
موافقت كردند كه شهربراز نایب السلطنه 
شود و او پذیرفت. شهربراز با هراكليوس صلح 
كرد ولي خيلي زود متوجه شد كه كشور 
دچار بي نظمي و در آستانه هرج و مرج كامل 
است و هر صاحب قدرت، خودسرانه اجراي 
مقررات را به دست گرفته است و مسئله 
راه حلي جز توسل به روش نظامي )انجام 
مقررات، بي چون و چرا( ندارد و از بزرگان 
كشور خواست كه قدرت را به طور كامل تا 
زماني كه مسائل حل شوند به او بسپارند و 

سازمانهای اداری و فرمانداری ها به افسران 
ارتش واگذار شوند كه بزرگان چون منافع 
خودرا در خطر دیدند زیر بار نرفتند ولی 
شهربراز با تكيه بر ارتش به مخالفت آنان 
اعتنا نكرد. اندكي بعد و به گونه ای ناگهانی، 
شاه خردسال كه نام اردشير سوم بر او گذارده 
شده بود درگذشت و شهربراز قدرت كامل را 
به دست گرفت كه بزرگان شایع كردند كه 
او اردشير خردسال را كشته است )برخي 
از مورخان رومي این اتهام را تایيد كرده و 
شهربراز را عامل مرگ اردشير نوشته اند(. 
این شایعه قاطبه مردم و برخي از افسران 
جزء پادگان تيسفون را خشمگين كرد و 
در یك فرصت مناسب )با تطبيق تقویمها؛ 
در نهم ژوئن سال 63 ميالدی( شهربراز را 
از ميان برداشتند و با قتل شهربراز سقوط 

امپراتوري ساسانيان تسریع شد. 

»شهربراز« اسپهبد نامدار ايرانـ  روزي که »شهربراز« جان خودرا از دست داد

 BPهيات خلع ید از كمپانی انگليسی بی پی
)بریتيش پتروليوم( در منابع نفت ایران درميان 
استقبال توده هاي مردم وارد خوزستان شده 
بود از 19 خرداد 1330 )نهم ژوئن 1951( 
كار خودرا آغاز كرد. مهندس مهدي بازرگان 
و دكتر متين دفتري )ناسيوناليست و نخست 
وزیر پيشين( از اعضاي این هيات بودند كه از 
سوي دكتر مصدق رئيس دولت وقت مامور 
نظارت بر امر خلع ید در نفت ایران شده بودند. 
این هيات با مشایعت دهها هزار نفري تهراني 
ها به خوزستان رفته بود. انعكاس عكس و خبر 
بدرقه و استقبال پرشور با پرچم و پالكارد و 
ابراز احساسات ميهني از این هيات در رسانه 
هاي ملل دیگر، انگليسي ها را بيش از پيش 
نگران آینده خود در منطقه نفتخيز خاورميانه 

ساخته بود.
     در همين روز دكتر مصدق نخست وزیر 
وقت پيشنهاد انگلستان مبني بر مشاركت 50 
ــ 50 در نفت ایران را رد كرد و اعالم داشت كه 
همانند سایر كشورها، انگلستان هم مي تواند 
فقط یك خریدار خارجي نفت ملت ایران باشد.

    »شركت نفت انگلستان« كه در سال 
2010 درگير نشت نفت در خليج مكزیك 
و با خشم آمریكایيان رو به رو بود در سال 
1908 و چند ماه پس از به نفت رسيدن 
نخستين چاه در ایران به نام »انگلوـ  پرشين 
اویل كمپانی = شركت نفت انگليسی ایرانی« 
تاسيس شده است. این شركت از سال 1945 
به بی پی )بریتيش پتروليوم( تغيير نام داد و از 

سال 2001 شكل لگو Logo خودرا عوض 
كرد و دو حرف بی B و پیP را كه قبال از نوع 
بزرگ )كپيتال لتر( بودند به حروف كوچك 
تغيير داد!. دولت آمریكا پرونده نشت نفت 
)بی پی( در آبهاي خليج مكزیك را جهت 
رسيدگی كيفری به دادستان كل این كشور 
احاله كرده است. طبق گزارش وقت رسانه 
های آمریكا، بيشتر آمریكایيان كه از بابت 
نشت نفت و آلودگی سواحل كشورشان و بی 
احتياطی »بی پی« در حفر چاه زیر دریایی و 
ضعف تكنولوژی آن در قطع نشت از ماه مارس 
تا تابستان آن سال خشمگين شده بودند از 
خرید بنزین از جایگاههای این كمپانی اكراه 
كرده بودند و ارزش سهام آن پایين آمده بود. 
رئيس جمهور آمریكا 14 آگوست شخصا 
از تخریب محيط زیست سواحل آن كشور 
در خليج مكزیك دیدن كرد و رسيدگي 
به پرونده قضایي مربوط از دسامبر 2010 
آغاز و به پرداخت غرامت انجاميد. در عين 
حال تغييراتي هم در مدیریت این كمپاني 

صورت گرفت. 

خلع يد از »بی پی PB« در ايران و 59 سال بعد خشم آمريکاييان از نشت نفت اين شرکت 
در خليج مکزيک

مهدي بازرگان در دهه 1950
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19 خرداد سال 1331 )9 ژوئن 1952( 
روزي است كه دكتر محمد مصدق رئيس 
دولت وقت در دادگاه جهاني الهه نطق 
تاریخي خودرا در دفاع ازایرانيان ایراد كرد و 
وجدان جهانيان را متوجه نقض حقوق ملل 

ضعيف ساخت.
     دكتر مصدق در این نطق گفت كه 
وجدان جهانيان نباید اجازه دهد كه حقوق 
ملل ضعيف پایمال شود؛ جهانيان باید از 
ملل كوچكتر كه براي احقاق حقوق خود و 
استفاده از حاكميت ملي و استقالل بپا مي 
خيزند در برابر دولتهاي داراي قدرت نظامي، 
تبليغاتي و نفوذ سياسي وسيع دفاع كنند. ما 
ـ ایرانيانـ  كاري جز گرفتن حق مسلم خود 
نكرده ایم.   دكتر مصدق قضات دادگاه الهه را 
از آلوده كردن خود به سياست برحذر داشت 
و اشاره كرد كه قاضي باید حق را از زورگو و 

غاصب آن بگيرد نه جانب طرف برتر را.
     دكتر مصدق پس از ایراد نطق طوالني 
خود، دفاع قضایي از حقوق ایران در برابر 
 Rolinشكایت انگلستان را به پروفسور رولن
ــ حقوقدان بلژیكي كه به وكالت از ایران 

انتخاب شده بود سپرد.
     دكتر مصدق بعدا در یك مصاحبه 
مطبوعاتي در پاسخ به پرسش یك روزنامه 
نگار درباره ميزان اميد او به سازمانهاي بين 
المللي از جمله دادگاه الهه، خواستار اصالح 
منشور ملل و واگذاري تصميم گيري ها، از 
شوراي امنيت به مجمع عمومي سازمان 

ملل شد و گفت كه سازمان ملل باید تنها 
»دمكراسي« ها را به عضویت بپذیرد نه هر 
دولت را. دولت یك كشور غير دمكراتيك 
مي تواند عضو ناظر باشد، نه صاحب راي، 

»دمكراسي« یك حق است و حقوق انسان 
باید رعایت شود و محترم باشد و ناقض این 
حقوق به مجازات برسد تا این مجازات 

وسيله تنّبه باشد. 

نطق تاريخي دکتر مصدق در دادگاه الهه - سازمان ملل بايد جاي »دمکراسي« ها باشدـ  
وجدان جهانيان  بايد  مانع نقض حقوق شود

دکتر مصدق
 دکتر محمدعلي ملکي را وزير بهداري دولت خود کرد

دکتر ملکي

ICJ در جلسه دادگاه جهانيـ  عکس از
پروفسور رولن )بلژیکي( وکیل قضایي ایران در 

)ICJ(کنار مصدق در جلسه دادگاه جهاني

 پیش از رسمیت یافتن جلسه دادگاه جهاني نصراهلل انتظام دیپلمات ایراني با مصدق نجوا مي کندـ  
ICJ عکس از

دكتر مصدق نخست وزیر وقت در خرداد 1332 و پيش عزیمت به الهه دكتر محمد علي ملكي 
، از ملي گرایان بنام را وزیر بهداري كابينه خود كرد.

    دكتر ملكي پس از برانداري 28 امرداد و بارها پس از آن بازداشت شده بود. وي در سنين كهولت 
هم به فعاليت سياسي در همان زمينه هاي قبلي ادامه و راه خود را تغيير نداده بود. 
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نهم ژوئن 1807 و در اجرای پيمان امضاء 
شده در چهارم ماه می آن سال در كاخ فينِكن 
اشتاین واقع در پروس ميان فرانسه و ایران 
معروف به »فرانكوـ  پرژین اليانس«، ژنرال 
كلود ماتيو )ُكنت گاردان( با پيام ویژه مورخ سی 
ام ماه 1807 ناپلئون عازم تهران شدـ  پيمانی 
كه بيش از پيش، ایران را به ميدان رقابت های 
استعماری و دشمنی های قدرت های اروپایی 
بایكدیگر كشانيد؛ كوچكتر شد و آسيب فراوان 
دید. طبق این پيمان، ناپلئون بناپارت تماميت 
ایران را برسميت شناخت و منطقه قفقاز جنوبی 
و شرقی ازجمله گرجستان را ]كه در آن زمان، 
روسيه به تفليس و باكو نيرو فرستاده بود[ 
بخشی از قلمرو ایران اعالم كرد و قول داد كه 
به ایران كمك كند تا روسيه را از قلمرو تاریخی 
خود براند، اسلحه و مستشار نظامی و كارشناس 
به ایران بفرستد. درعوض، ایران متعهد شد كه 
با دولت لندن دوستی نداشته باشد و به فرانسه 
كمك كند تا هندوستان را از چنگ انگلستان 
خارج سازد و برای رسيدن به این هدف با سران 
قبایل پشتون )افغانهای ساكن جنوب شرقی و 
مشرق افغانستان امروز، پاكستان شمال غربی 
و غرب و منطقه كویته( به تفاهم برسد كه در 
مساعی مربوط به برچيدن استعمار لندن در 

هندوستان همكاری كنند.

    این پيمان، دولت لندن را دچار وحشت 
كرده بود. ناپلئون قبال در لشكركشی به 
مصر، 15 هزار نظامی به سوئز )بندر شمالی 
دریای سرخ( فرستاده بود تا به هندوستان 
بروند و به تيپو صاحب )حكمران مستقل 
بخشی از هند( كه با انگليسی ها می جنگيد 

كمك كنند.
     دولت لندن برای مذاكره با دولت تهران 
پيرامون پيمان فينِكن اشتاین، ِسر جان ملُكم 
را از هند روانه ایران كرد، ولی دولت تهران 
اجازه ورود به او نداد. ملُكم 29 دسامبر 1800 
با دولت تهران پيمانی امضاء كرده بود كه پيمان 
فيكن اشتاین عمال به آن پایان داده بود. طبق 
این پيمان كه در كتب تاریخ معاهده »ژانویه 
1801« نوشته شده است، دولت ایران متعهد 
شده بود كه نه تنها از تعّرض پشتون ها به 
متصرفات دولت لندن در هندوستان جلوگيری 
كند بلكه مانع حمالت قدرت های اروپایی 
]منظور روسيه و فرانسه[ از طریق ایران به 
این سرزمين ]هندوستان[ شود. دولت تهران 
همچنين متعهد شده بود اجازه اقامت و فعاليت 
نامحدود در بنادر ایران به بازرگانان انگليسی و 
هندی تبعه انگلستان بدهد و از چند نوع كاالی 
انگليسی )با ذكر نوع كاال( عوارض كمرگ 
دریافت نكند و در عوض، انگلستان به ایران 

اسلحه و مستشار نظامی بفرستد. انگليسی ها 
بعدا با كشيدن خط مرزی »دوراند« و تقسيم 
قبایل پشتون ]كه اینك در پاكستان مسئله ساز 
شده اند[ نگرانی خود از تعّرض به هندوستان 

را برطرف كردند.
    با صلح تيليست )آشتی ناپلئون با تزار 
روسيه در جوالی 1807 و در جریان جنگ 
1813ـ  1804 ایران و روسيه(، بخش اصلی 
پيمان فينكن اشتاین كان كم یكن شد، ژنرال 
گاردان و مستشاران نظامی فرانسه ایران را 
ترک كردند و زمينه از سرگيری فعاليت های 
دولت لندن در تهران هموار شد كه منجر 
به امضای معاهده 12 مارچ 1809 ایران و 
انگلستان گردید كه بموجب آن دولت ایران 
پذیرفت كه به جنگ با روسيه ادامه دهد و با 
فرانسه )دولت ناپلئون( و دولت های متخاصم 
انگلستان روابط دیپلماتيك عادی نداشته باشد. 
تاریخنگاران این معاهده را نشانه عمق ضعف 
تحليل و ناآگاهی دولت تهران و بی توجهی 
به عواقب كار و قضاوت تاریخ خوانده و برخی 
هم آن را ننگين و شرم آور توصيف كرده اند. 
این تاریخنگاران نوشته اند كه آشتی ناپلئون 
با تزار در تيلسيت بدون در نظرآوردن پيمان 
فينكن اشتاین یك بار دیگر بر فرضيه ماكياولی 

)جدایی سياست از اخالق( صحه گذارد. 

اتحاد ايران و فرانسه )پيمان فينِکن اشتاين( و ورود تهران به ميدان رقابت
 و دشمنی قدرت ها

 13 ژوئن 1944نيروي هوایي آلمان 
بمباران شهر لندن با بمب هاي هدایت شونده 
») Vergltungswaffe –1 (V – 1« را 
آغاز كرد كه تا 29 مارس 1945 )یك ماه پيش 
از تصرف برلين به دست شوروي و خودكشي 
هيتلر( ادامه داشت. واژه آلماني كه براي ناميدن 
این بمب ها از آن استفاده شد به معناي »اسلحه 
انتقامي« بود. از این بمب ها كه قبال روي نقطه 
دیگري در انگلستان آزمایش شده بود منحصرا 
در كوبيدن لندن و مواضع متفقين در بلژیك 
و به ویژه بندر آنتورپ Antwerp استفاده 
مي شد. نيروي هوایي آلمان »13ژوئن« را از 
این لحاظ براي بمباران لندن با ويـ  1 انتخاب 

كرده بود كه در این روز در سال 1917 )دوران 
جنگ جهاني اول( بمباران هوایي آن شهر را آغاز 
كرده بود. استفاده از هواپيما در جنگ، از دوران 
جنگ جهاني اول آغاز شده بود. »ويـ  1« ها 
از پایگاههایي شبيه سكوي اسكي درفرانسه و 
هلند كه در اشغال نظامي آلمان بودند پرتاب و 
برخي از آنها هم با هواپيما و از آسمان به سوي 
هدف رها مي شدند. نيروي هوایي آلمان، پس 
از ساخت ويـ  1، ساخت موشك هاي »ويـ  
2« را كه فرق زیادي با موشك هاي كروز فعلي 
نداشتند آغاز كرد و بكار برد. بكار گيري این بمب 
و موشك هم ثابت كرد كه تنها با حمالت هوایي 
نمي توان یك جنگ را برد. هيتلر منتظر ساخت 

بمب اتمي بود كه دانشمندان آلمان ذر توليد آن 
به پيشرفت هاي زیاد نائل شده و به مراحل تقریبا 
نهایي رسيده بودند، اما پيش از تكميل آن، شهر 
برلين به تصرف روس ها درآمد و عمر رایش سوم 
پایان یافت و دانشمندات اتميـ  موشكي آلمان 

به روسيه و عمدتا به آمریكا منتقل شدند و .... 

سالروز  بمباران لندن با بمب بدون خلبان ) راکت(
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Vergltungswaffe –1 (V – 1 )



دهم ژوئن )بيستم خرداد( زادروز 
فيلسوف ایراني، صوفي و عارف بزرگ 
فخرالدین ابراهيم همدانی است كه در 
سال 1213 ميالدي در نزدیكي شهر 
همدان به دنيا آمد و در راه صوفياني 
همچون مولوي قرار گرفت. فخرالدین 
كه 76 سال عمر كرد و بسال 1289 در 
دمشق درگذشت بر افكار بسياري از 
فالسفه پيش از خود تفسير نوشت، از 
جمله بر عقاید »ابن عربي«. »لمعات« 
یكي از تاليفات اوست. وی شعر نيز 

می سرود.

     فخرالدین مدتي از عمر خودرا در 
هند غربي )پاكستان امروز( گذراند و 
همانجا ازدواج كرد و كتاب »ُعّشاق 
نامه« را نوشت. آن منطقه در آن زمان 
»پارسی زبان« بود و پارسی مادر زبان 
اُردو است. وي سپس به قونيه )واقع 
در تركيه امروز و در آن زمان در قلمرو 
روم شرقي( رفت و معاشر موالنا جالل 
الدین شد. در آن زمان پارسی زبان 
ساكنان شرق، مركز و جنوب شرقی 
تركيه امروز بود و نزدیك به نيمی 
از واژگان تُركیِ  تركيِه امروز از زبان 

پارسی گرفته شده است. نخستين 
پادشاهان عثمانی ازجمله محمد فاتح 
موسس امپراتوری عثمانی به پارسی 

مكاتبه می كردند.
    فخرالدین ابراهيم پس از اقامت 
در قونيه، چون در آنجا با دشمني 
امپراتور روم شرقي رو به رو شد به 
دمشق گریخت. وي انواع »صوفيسم« 
را تفسير كرده و بر ضد دل بستن به 
مادیات دنيوي بوده و اثبات كرده است 
كه مادیگري و َزرپرستی ریشه و عامل 

جرائم و جنایات است. 

»جان هرسي« روزنامه نگار، مولف 
و مدرس شهير آمریكایي و نویسنده 
كتاب موثر و پرخواننده »هيروشيما« 

17 ژوئن سال 1914 چشم به 
جهان گشود و 79 سال عمر كرد. 
وي در كشور چين به دنيا آمده بود. 
كتاب او »یك زنگ براي آدانو« 
برنده جائزه پوليتزر سال 1945 
شد. »جان« كه در دوران جنگ 
جهاني دوم براي رسانه هاي آمریكا 
از جمله مجله تایم اخبار جبهه 
ها را تهيه مي كرد با مشاهده آن 
همه كشتار و ویراني از جنگ بيزار 
شده بود و هيروشيما را نوشت تا 
با تقویت انزجار مردم، از جنگ 
هسته اي جلوگيري شود. از وي 26 
داستان باقي مانده است كه همه 
آنها در رعایت جان و احوال بشر و 

تامين نياز و رفاه انسانها است.
    »جان« در مقاالت سياسي اش 

از آزادي فكر، استقالل فرد و حمایت 
از ابتكار براي پيشرفت حمایت كرده 

است.

 به باور »جان« كه در مقاالت او 
منعكس است، مشكالت یك جامعه 
از بی اعتنایی به قانون استـ  خواه این 
قانون شكن فرد باشد و یا دولت. 
وی تحّول انسان را نتيجه آموزش و 
پروش می داند و می گوید كه ضعف 
آموزش و پرورش فقر اخالقيات را 
به دنبال خواهد داشت و جرم و 
جنایت نتيجه فقر اخالقيات است. 
او در زمينه تدریس معتقد به هرچه 
بيشتر سرمایه گذاري در آموزش و 
پرورش بود و این اصل كه بهترین 
سرمایه گذاري یك ملت هزینه 
كردن در راه آموزش و پرورش 
نوجوانان و جوانانش است از اوست. 
وي گفته است كه از بررسي جوانان 
یك ملت مي توان آینده این ملت 
را پيش بيني كرد. جان هرسي 
یك دوره رئيس جامعه مولفان 

آموریكا بود. 

زادروز فخرالدين ابراهيم همداني صوفي و عارف بزرگ ايراني که ماديگری را ريشه 
جرائم اعالم کرده است

»جان هرسي«: ضعف آموزش و پرورش فقر اخالقيات را به دنبال خواهد داشت و جرم 
و جنايت نتيجه فقر اخالقيات است

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
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روزنامک- شماره38 ) خردادماه1396(



 14 ژوئن سال 1928 زادروز دكتر 
ارنستو )چه( گوارا پزشك آرژانتيني و 
از انقالبگران بزرگ قرن 20 است كه پا به 
عرصه وجود گذارد.  ويـ  یك سوسياليست 
ـ در جریان انقالب كوبا دستيار فيدل 
كاسترو بود. »چه« در سال 1967 در 
جریان كمك به انقالب كشاورزان بوليوي 
)كه 38 سال بعد در سال 2005 به ثمر 
رسيد و مورالس از پيروان خط او رئيس 
این جمهوری شده است( كشته شد. تا 
سال 2010 درباره اندیشه و كارهاي چه 
گوارا و چگونگی مرگ او سه هزار و 119 

كتاب انتشار یافته بود.
نه دولت      در ميان اسناد محرما
انگلستان كه در آگوست 2004 از طبقه 
بندي خارج و در دسترس روزنامه نگار 
و مورخ قرار گرفته است، سندي درباره 
شخصيت »چه گوارا« دیده مي شود كه 
حاوي نظر ماموران اطالعاتي انگلستان 
است. در این سند از چه گوارا به عنوان 
فردي دلچسب و بافرهنگ یادشده كه 
به هدفي كه در پيش گرفته بود ایمان 
مطلق داشت. در این سند آمده است: 
چه گوارا از شغل پزشكي و زندگاني مرفه 
در ميان فاميل )طبقه متوسط آرژانتين( 
گذشت تا با تمام وجود در خدمت انقالب 

سوسياليستي جهانی قرار گيرد.
 او مردي توانا و دانابود كه نمي شد وي را 
از راهي كه مي رفت بازگردانيد )خریداري 
كرد(. او جز نيكبختي همه مردم به چيزي 

دیگر نمي اندیشد.
     چه گوارا كه از تبار ایرلنديـ  اسپانيایي 
بود پس از پيروزي انقالب كوبا، به منظور 
كمك به انقالبيون التين و آفریقایي به 
چند كشور قاره آفریقا و آمریكاي التين 
سفر كرده بود و در جریان همين تالش در 
بوليوي دستگير و بدون محاكمه، و طبق 
برخي گزارشها به اشاره »سيا« اعدام شد. 
سالها بعد استخوانهاي وي به كوبا حمل 
و طي مراسمي در این سرزمين مدفون 

شده اند.
    »چه« كه پس از پيروزي انقالب 
كوبا، وزیر صنایع این كشور شده بود 
هشتم اكتبر سال 1967 در زد و خورد با 
ژاندارمهاي كشور بوليوي دستگير و همان 
روز و یا روز بعد در اسارت كشته شد و دهم 
اكتبر عكس جسد اورا به روزنامه ها دادند 
تا مرگ وي را ثابت كنند. قتل فوري او 
براي این بود كه اگر زنده بودنش ثابت مي 
شد، به علت كثرت هوادارانش در سراسر 
جهان، و مداخله دولتهاي كمونيست از 
جمله شوروي، دیگر كشتن او امكانپذیر 
نبود. بعدا برخي از افسران ارشد بوليوي 
اعتراف كردند كه به خواست »سيا« چه 
گوارا به قتل رسيد. »چه« هنگام كشته 
شدن 39 ساله بود. »چه« دو سال پيش از 
مرگ، كوبا را ترک كرده بود تا مردم سایر 
كشورها را با انقالب مسلحانه آشنا سازد، 
زیرا عقيده داشت كه در جهان نيروهایي 
هستند كه با همه امكانات خود مانع انجام 
هرگونه تحّول از راههاي مسالمت آميز 

مي شوند.

    آن گونه كه در شرح حال »چه« 
آمده است، وی پس از مطالعه جزیيات 
َُمرداد تهران )آگوست  براندازي 28 ا
1953( به عنصري ضد غرب تبدیل 
شده بود و دشمني دولتهاي استعماري 
و امپریاليستي را به دل گرفته بود و با 
این احساس، در سال 1954 با یك گروه 
پزشكي جوان جهت مطالعه بيماري 
هاي منطقه حاره به گواتماال رفت و در 
آنجا شاهد كودتاي »سيا« بر ضد دولت 
قانوني گواتماالـ   مشابه آنچه كه در تهران 
اتفاق افتاده بود شد و احساسات انقالبي 
وي به غليان درآمد؛ به گونه اي كه از 
ادامه كار پزشكي دست كشيد و مبارزه 
ضد امپریاليستي و ضد كاپيتاليستي را 
بر پزشكي كردن ترجيح داد و در سال 
1955 به مكزیك رفت و به جمع یاران 

فيدل كاسترو پيوست و .... »چه« با این 
كه طّراح نزدیك شدن كوبا به شوروي 
بود، از منتقدین ردیف اول بوروكراسي 
مسكو و هرگونه بوروكراسي، فرصت 
طلبی و سوء استفاده از موقعيت دیگر بود 
كه در شوروی وقت بيش كشورهای دیگر 

به چشم می خورد.
     »چه« عقيده داشت كه بوروكراسي 
بد منجر به فساد و دزدي مي شود و یك 
دزد اداري و فاسد، جامعه یي را فاسد و 
توده مردم را ناخرسند و خشمگين مي 
كند و به شكست كشور منتهي مي سازد. 
او در اصالح شدن كامل یك فاسد تردید 

داشت. 

»چه« قهرمان انقالبگرانـ  انديشه و کارهای چه گوارا

 پشت جلد یکي از دهها کتاب

che در 23 سالگي
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بيست و هفتم ماه می 1942 
)ششم خرداد 1321(ـ  زماني كه 
ایران در اشغال نظامي متفقين بود 
نشریه »كيهان« كه پروانه آن به نام 
عبدالرحمن فرامرزي صادر شده بود 
پا به عرصه رسانه هاي چاپی ایران 
گذارد و برجای نشریه »آینده ایران« 
نشست كه اجاره دار آن فرامرزی و 
مصطفي مصباح زاده بودندـ  هر دو 
برخاسته از جنوب ایرانـ  و آن نشریه 
را به نيابت از صاحبش منتشر می 
كردند. كيهان درآغاز كار پيشرفتی 
نداشت. پيشرفت آن از زمانی آغاز 
شد كه دست به رقابت همه جانبه و 

گسترده با روزنامه اطالعات زد. 
انتشار كيهان )17 سال جوانتر از 
روزنامه اطالعات( بدون وقفه ادامه 
یافته و در سال 2017 = 1396 هفتاد 
و پنج ساله شده است. پروانه انتشار 
كيهان بعدا از فرامرزی به مصباح 
زاده )متوفی در آذرماه  1385 در 
سن دیاگوـ  كاليفرنيا در97 سالگی( 
انتقال یافت ولی فرامرزی تا مدت 
ها سمت سردبيری آن را حفظ كرد 
و سرمقاله می نوشت. با این كه قلم 
فرامرزي براي مخاطبان آشنا بود و 
مقاالت اساسی كيهان را می نوشت، 
پيشرفت این نشریه تا سالها ُكند بود. 
پيشرفت از زمانی آغاز شد كه دست به 
رقابت با روزنامه اطالعات زد )كه هردو 
عصرها منتشر می شدند( و این رقابت، 

داستانی است طوالنی و آموزنده. 
    در راستای این رقابت؛ در نيمه 
دهه 1335 )دهه 1950(، كيهان به 
اقتباس از روزنامه اطالعات، صفحه 
نيازمندیها )آگهی های كوتاهِ كالسه 

شده( بازكرد و تا مدتی همان آگهی 
های صفحه نيازمندی های روزنامه 
اطالعات را پس از تماس تلفنی با 
صاحبان آگهی، به رایگان چاپ می 

كرد. 
درچارچوب رقابت های وقت 
اطالعات و كيهان كه باعث رونق 
كار هردو شده بود، مدیریت روزنامه 
اطالعات 11 خرداد 1335 تصميم 
به دو برابر كردن اعضای تحریریه خود 
با ایجاد یك دوره آموزش روزنامه 
نگاری گرفتـ  كه نخستين دوره 
آموزش روزنامه نگاري در ایران بشمار 
آورده شده است. وي كار برگزاری 
مسابقه انتخاب دانشجو براي این دوره 
آموزشي را به دانشگاه تهران سپرد و 
آگهی ثبت نام را منتشر ساخت. شرایط 
داوطلبان باید مطابق استاندارد بين 
المللی )متين، شكيل، خوش زبان، 
پيگير و كاوشگر بودن، برخورداري از 
سالمت جسم و روان، مسلط بر انشاء 
زبان ملّی، آشنایی به یك زبان بين 
الملی مطرح و ...( می بود و به عالوه، 
در امتحان هوش، استعداد، معلومات 
عمومی و ذوق نویسندگی پذیرفته 
می شدند. امتحان مسابقه بعدا و در 

همين ماه )خرداد 1335( برگزارشد 
و از ميان صدها داوطلب تنها سيزده 
نفرشان شایسته ورود به دوره آموزشی 
تشخيص داده شدند. این ابتكار مؤسسه 
اطالعات باعث شد كه مدیریت كيهان 
به اندیشه فرستادن افراد مستعد 
تحریریه خود به اروپا و آمریكا جهت 
تحصيل روزنامه نگاری و سپس ایجاد 
دانشكده روزنامه نگاری )دانشكده علوم 
ارتباطات اجتماعی( افتد. مصباح زاده 
اشاره كرده بود كه او پيش از سناتور 
مسعودی در اندیشه دایر كرده دوره 
كوتاه مدت آموزش روزنامه نگاری بود 
كه مسعودی پيشدستی كرد و در این 

زمينه برنده رقابت شد.
كيهان یك سال بعد و باز به اقتباس 
از روزنامه اطالعات، صفحه حوادث 
دایركرد. دایركردن صفحه حوادث 
آسان نبود. روزنامه اطالعات قبال 
مخالفت دولت با چنين صفحه ای را 
كاهش داده و تعهداتی سپرده بود. 
دولت وجود صفحه حوادث را نه 
تنها وسيله بدآموزی اجتماعی بلكه 
برمالكردن ضعف های كشور ازجمله 
تمدن و فرهنگ ملی و دادن سر نخ 
به دست موّرخان و نيز معاندان می 

دانست.
در راستای این رقابت، مدیریت 
كيهان در سال 1337 )1958ميالدی( 
ـ به سبك روزنامه های فرنگـ  نيم 
صفحه از این روزنامه را به داوطلبان 
ازدواج )تحت عنوان: ازدواج سهل و 
آسان( اختصاص داده بود كه انتشار 
چنين مطالبی قبال در ایران سابقه 
نداشت. این تحوالِت ناشی از رقابت، 
تيراژ كيهان را به پایه اطالعات رساند 

26

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

به مناسبت گذشت 75 سال از انتشار روزنامه کيهانـ  نگاهی به رقابت طوالنی دو 
روزنامه قديمی ايران: اطالعات و کيهان

عباس مسعودی

روزنامک- شماره38 ) خردادماه1396(



كه اطالعات در سال 1334 )سال 1955 
ميالدی كه تهران شهری 700 هزار نفری 
بود( اعالم كرده بود هر روز بيش از 60 هزار 
نسخه می فروشد و عبور از مرز 60 هزار 

تكفروشی را جشن گرفته بود.
     رقابت این دو روزنامه از دهه 1330 تا 
انقالب بخشی از تاریخ ژورناليسم ایران را 
تشكيل می دهد كه از سال 2005 روزنامه 
های كشورهای صنعتی برای جلوگيری از 
ریزش مخاطبان وارد رقابت های مشابهی 
مخصوصا در انتشار مطالب اختصاصی و 
اینوستيگيتيو، مشاهدات روزنامه نگار و 
خاطرات و شرح تجربيات آنان  شده اند زیرا 
كه اخبار معمولی خبرگزاری ها به محض 

تنظيم، در اینترنت قرار می گيرد.    
 برای پيروزی در این رقابت، روزنامه 
اطالعات از اواخر سال 1337 تصميم به 
افزودن اخبار و مطالب اختصاصی هرچه 
بيشتر گرفت و جهت رسيدن به این هدف، 
به ابتكار تورج فرازمند سردبير وقت )متوفی 
در ژوئن 2006 درآمریكا( روش پرداخت 
دستمزد به اعضای تحریریه تغيير یافت و 
پواَنی شد؛ به این ترتيب كه خبرها و مطالب 
برپایه جالب و اختصاصی بودن قيمت 
گذاری و پرداخت در پایان هر دوهفته 
صورت می گرفت و دستمزد ثابت اختصاص 
به روزهای تعطيل و ایام مرخصی داشت. 
]اخبار ارسالی روابط عمومی وزارتخانه ها و 
خبرگزاری پارس قيمت گذاری نمی شد و 
تنظيم آنها كار دبير ميز و نویسنده ستادی 
بود، نه خبرنگار[. این ابتكار مؤثر واقع شد و 
كيهان سریعا به اقتباس این روش پرداخت. 
همين رقابت تنگاتنگ و برقرار كردن جریمِه 
»خبر خوردن« خبرنگاران از روزنامه رقيب 
باعث پيشرفت و تيراژ صدها هزار نسخه اي 

و تقریبا ميليوني آنها شده بود. 
 تحریم روزنامه اطالعات در اجتماع 
صدهاهزار نفری ميدان جالليه )پارک 
الله امروز( كه به دعوت جبهه ملّی و 
هواداران مصدق برگزار شده بود باعث 
ریزش شدید تيراژ اطالعات شد. مدیریت 
روزنامه اطالعات برای جبران این وضعيت، 
تغييرات وسيعی در تحریریه خود به عمل 
آورد. از بهار 1340 )1961 ميالدی(ـ  از 

زمان نخست وزیر شدن علی امينی كه 
فضای سياسی كشور تا حّدی بازشده 
بود و مخاطبان مشتاق مطالب با انشای 
چپگرایانه شده بودند، دو روزنامه مورد بحث 
در رقابت با یكدیگر به روزنامه نگاران چپگرا 
و كمونيست سابق روی آوردند و سيامك 
جاللی سردبير اجرایی روزنامه اطالعات 
شد و دبيری ميزهای تحریریه را هم به 
چپگرایان دادند. این وضعيت، تيراژها را 

تقریبا دو برابر كرد.
     طولی نكشيد )به دالیلی كه هنوز دقيقا 
روشن نشده است( ناشران دو روزنامه 
اطالعات و كيهان )یكی سناتور و دیگری 
نماینده مجلس و هر دو نزدیك به دربار( 
به جان هم افتادند و هر روز در روزنامه خود 
یكدیگر را افشا می كردند و این افشاگری كه 
درعين حال عملكرد چند كابينه و نيز مداخله 
سفارت لندن در تهران را زیر سئوال برده بود 
بازهم بر تيراژها افزود تا اینكه دولت پا به ميان 
گذارد و دو ناشر را آشتی داد. در جریان این 
افشاگری ها، سخن از انتشار كيهان با پول 
گرفتن مصباح زاده از شاه برای انتشار كيهان 

و پس ندادن آن به ميان آمده بود.
طالعات به  مه ا نا ز و ز آن پس ر  ا
نویسندگان ملی گرا و ليبرال روی آورد؛ 
ر. اعتمادی ستاره تحریریه و دكتر علی 
اصغر صدر حاج سيدجوادی )اینك ساكن 
فرانسه( سردبير كل شد كه صفحه مقاالت 
و نظرات )به سبك فرنگ، مركب از مقاالت 
نویسندگان و نامه های وارده( موسوم به 
صفحه 5 ستون از 5 نویسنده را دایر كرد، 
ولی كيهان به چپ نویسی ادامه داد. این 

رقابت تا مصادره دو روزنامه )7 ماه پس 
از انقالب( و اخراج فله ای روزنامه نگاران 
حرفه ای ادامه داشت. پيش از مصادره، 
تيراژ اطالعات حدود 850 هزار و كيهان 
نزدیك به نهصد هزار نسخه بود. طبق اطالع، 
تيراژ این دو روزنامه كه اینك وابسته به دفتر 
رهبری جمهوری اسالمی هستند ـ هركدام 
زیر صد هزار است حال آنكه جمعيت ایران 
دو برابر و تحصيلكردگان سه برابر شده اند.

برتری نویسندگان ملی گرا در روزنامه 
اطالعات در سال 1969 با چاپ مصاحبه 
دكتر احمد مدنی كرمانی )دریابان( در 
صفحه 5 این روزنامه كه تمامی صفحه به آن 
اختصاص داده شده بود پایان یافت زیرا كه 
این مصاحبه خشم دولت وقت ]گویا شخص 
رئيس كشور[ را برانگيخته بود و روزنامه 
اطالعات را تا یك قدمی توقيف پيش برده 
بود. بعدا گفته شد كه این مصاحبه به 
توصيِه  ر. اعتمادی )ملی گرا و سردبير مجله 

جوانان( چاپ شده بود.   
در آستانه انقالب، باردیگر چپگرایان 
همانند كيهان در روزنامه اطالعات 
و سندیكای روزنامه نگاران هم قدرت 
گرفتند. وجود همين چپگرایان بود كه در 
سال انقالب سریعا كنترل رسانه ها از دست 
دولت خارج شد و رسانه های ایران بعدا به 
تصميم سندیكا به یك اعتصاب عمومی 61 
روز دست زدند و از لحظه پيروزی انقالب تا 
چند روز كنترل رادیو تلویزیون دولتی هم به 
دست چپها افتاده بود. برخالف مسعودي، 
مصباح زاده از تاسيس سندیگاي روزنامه 
نگاران در اوایل دهه 1340 استقبال كرده 

مصباح زاده در دو مرحله از عمر خود
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بود ولي با مسعودي بر سر استخدام اعضاي 
تحریریه یكدیگر كه كناره گيري مي 
كردند و یا اخراج مي شدند توافق كرده 
بود و درنتيجه رفتن از كيهان به اطالعات 
و بالعكس به آساني )و بالفاصله( امكان 
نداشت. این سازش، محدودیّت غم انگيزی 
برای ژورناليست های دو مؤسسه به وجود 
آورده بود. روزنامه های دیگر، كم تيراژ و كم 

درآمد بودند و تحریریه كوچكی داشتند.
بيست و هفتم خرداد 1353 )17ژوئن 
1974( سناتور عباس مسعودي مؤسس 
و ناشر روزنامه اطالعات در 73 سالگي 
در دفتر كار خود در ساختمان موسسه 
اطالعات )خيابان خّيام( براثر سكته 
درگذشت. گفته شده است؛ مسعودي كه 
هر روز در ساعت معّين آمار فروش روزنامه 
در روز پيش از آن را مرور مي كرد با مشاهده 
رقم كاهش فروش اطالعات پس از دو برابر 
شدن بهاي تكفروشي آن )كه به اصرار دكتر 
مصباح زاده ناشر كيهان و رقيب اطالعات 
صورت گرفته بود كه می خواست درآمد 
كيهان از تكفروشی افزایش یابد( از فرط 
اندوه سكته كرده بود. مسعودی معتقد 
به كسب درآمد روزنامه از طریق افزایش 
آگهی بود تا تكفروشی. وی هميشه از این 
نظر كه نرخ تكفروشی باید در حد استطاعت 
مردم باشد دفاع می كرد زیرا كه روزنامه را 
یك وسيله آموزش عمومی، و خبررسانی 

را یك كار فرهنگی می دانست تا سياسی. 
سناتور مسعودي چندی پيش از فوت، خود 
را بازنشسته كرده بود و مدیریت روزنامه را به 
پسر بزرگش فرهاد )دومين مدیر مؤسسه 
مطبوعاتی اطالعات كه در سی ام دیماه 
1394 = 20 ژانویه 2016 در 75 سالگی در 
فرانسه درگذشت( سپرده بود و بهرام پسر 
دومش را معاون او كرده بود.. با وجود این، هر 
روز پيش از و یا پس از شركت در جلسه سنا 
به مؤسسه اطالعات مي رفت و درجریان 
وضعيت موسسه بویژه تيراژ قرار مي گرفت.

    مصباح زاده حدود یك سال مانده به 
انقالب، امور كيهان را به پسرشـ  ایرج 
سپرده بود، كاري كه مسعودي چهار سال 

پيش از او كرده بود.
    پس از مصادره كيهان، مصطفي مصباح 
زاده كه در خارج از ایران بود به انتشار كيهان 
در لندن و با همان لگو پرداخت كه ادامه 

دارد و به »كيهان لندن« معروف است. 
چنين پيشنهادي هم به بهرام مسعودی 
آخرین مدیر موسسه اطالعات )مدیر پيش 
از مصادره شدن( شده بود كه نپذیرفته بود. 
11سپتامبر 1979 )20 شهریور 1358 
و هفت ماه پس از انقالب، احمد آذری 
قمی داستان وقت انقالب دستور ضبط و 
مصادره اموال مصطفی مصباح زاده، عباس 
مسعودی )متوّفي در سال 1353( و نيز 
محمدعلی مسعودی ]ناشر روزنامه پست 
تهران كه ربع قرن پيش از آن تعطيل شده 
بود[ را صادر كرد و با این دستور، دو روزنامه 
كيهان و اطالعات با همه دارایی شانـ  
از چاپخانه تا ساختمان در اختيار بنياد 
مستضعفان قرار گرفتند. در این ميان، خانه 
سناتور مسعودی در قلهك هم مصادره شد.
 پس از مصادره، اخراج نویسندگان آغاز 
شد و در فروردین 1359 )1980( به اوج 
رسيد و تقریبا همه روزنامه نگاران قدیمی و با 
تجربه و عمدتا حرفه ای از كيهان و اطالعات 
بركنار شدند و به رغم داشتن قرارداِد كار، به 
بسياری از آنان غرامت اخراج هم داده نشد. 
دوازده سال بعد غالمحسين كرباسچی 
با دعوت گروهی از همين اخراجی هاِی 
خانه نشين »همشهری« را راه اندازی كرد 
و دو سال بعد از آن دكتر فریدون وردی 
نژاد گروهی دیگر از آنان را دعوت كرد تا 

»روزنامه ایران« را راه اندازی كنند.

عبدالرحمن فرامرزی

هفته یكم ژوئن 1979 )نيمه خرداد 
1358( تيراژ روزنامه اطالعات به سردبيری 
غالمحسين صالحيار )متوفی در دسامبر 
2006( از هشتصد و پنجاه هزار نسخه در 
روز )13 برابر جون 2009( تجاوز كرده بود. 
پس از انقالب و تا مدتي، روزنامه هاي تهران 
با حداقل آگهي منتشر مي شدند زیرا كه 
كسب و كار تحت الشعاع تحوالت سياسي 
روز قرار گرفته بود و بنابراین افزایش تيراژ 
)بيش از آن( سودآور نبود و چون دو روزنامه 
بزرگ وقت )كيهان و اطالعات( حاضر به 
چاپ كردن نسخه هاي بيشتري نبودند، 
در ایران فروش روزنامه بازار سياه پيدا 

كرده بود و در این بازار، گاهي هر نسخه 
روزنامه تا پنج برابر بهاي رسمي بفروش مي 
رسيد. در آن وقت بهرام مسعودي مدیریت 
روزنامه اطالعات را برعهده داشت. این 
روزنامه و همتاي آن كيهان نزدیك به 
سه ماه بعد مصادره شدند و ظرف هشت 
ماه بيشتر نویسندگان و روزنامه نگاران 
این دو موسسه مطبوعاتي قدیمي بركنار 
شدند و به نویسندگان اطالعات، غرامت 
اخراج هم پرداخت نشد. بيش از یك دهه 
بعد، موسسان روزنامه های همشهري و 
ایران با كمك و استفاده از تجربه و مهارت 
همين روزنامه نگاران خانه نشين آن دو 

روزنامه را راه اندازي كردند و موفق شدند. 
این پيشرفت یك بار دیگر ثابت كرد كه 
مخاطبان، روزنامه را به خاطر مطالبش مي 
خرند نه صاحبش. از آن خيل روزنامه نگاران 
قدیمي، اینك در همشهري تنها دو - سه 
نفر باقي مانده و در روزنامه ایران؛ هيچ، و در 
غياب چنين روزنامه نگارانی، و نيز پيدایش 
رسم اجاره دادن نشریات به افراد خارج از 
حرفه و مسائل دیگر، ژورناليسم ایران دارد 
از استاندارد مقرر خارج می شود. )تا كنون به 
ندرت دیده شده است به اهل خبر و و حرفه 
زورناليسم و روزنامه نگاران قدیمي پروانه 

نشر داده شده باشد(.

فروش 850 هزاری روزنامه اطالعات و ژورناليسم امروز ايران
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تاریخ انتشار كتاب »یكي بود، یكي 
نبود«ـ  یك مجموعه داستان كوتاه 
شامل شش قصهـ  نوشتِه محمدعلي 
جمال زاده را 19 جوالي 1921 )28 
تيرماه 96 سال پيش( درشهر برلين ذكر 
كرده اند كه چندین ماه بعد، نخستين 
نسخه آن به تهران رسيد و برداشت قصه 
ها مورد انتقاد دولتی های وقت قرار 
گرفت. این دومين كتاب این نویسنده 

بود.
 جمال زاده كه نهم نوامبر سال 
1997 در 92 سالگي در ژنو درگذشت 
نخستين كتاب خود زیر عنوان »گنج 
شایگان« را در سال 1917 منتشر 
ساخته بود. وي كه در اصفهان به دنيا 
آمده و بيشتر ایام ُعمر را در خارج از ایران 
بسر برده بود بعدا داستانهاي متعدد 
نوشت از جمله »تلخ و شيرین«، »كهنه 
و نو«، »آسمان و ریسمان« و ... و باالخره 

داستاِن »قصه ما به پایان رسيد«.
     َسبك جمال زاده مشابهت زیاد به 
روش »چارلز دیِكنز، نویسنده قرن 19 
انگلستان« داشت. تحوالت اجتماعيـ  
اقتصادي زمينه ساز داستانهاي جمال 
زاده بود كه بانوی آلماني داشت و عمدتا 
در اروپا بسر مي بُرد. وي بر زبانهاي 

فرانسه، آلماني و عربي مسلّط بود. 
    داستان كوتاه نویسي در جهان 
معاصر كه باردیگر مورد توجه ویژه 
قرار گرفته عمدتا كار روزنامه نگاران و 
عمدتا حادثه نویسان روزنامه ها است 
كه به مناسبت كار خود با مردم )حادثه 
دیدگان( تماس دارند و از درِد دل آنان 

و مسائل جامعه )علل( آگاه می شوند 
كه به نظر می رسد ایراِن امروز دچار 
كمبود چنين روزنامه نگارانی است، 
حال آنكه شمار آنان در كشورهای 
دیگر رو به ازدیاد است زیراكه عصر 
اینترنت و سوِشل ميدیا آن را ایجاب 
كرده است و روزنامه نگار به جای توجه 
به سياستبازی ها و تبليغات دولتی 
سراغ مسائل جوامع و افراد برود كه 
گفته اند؛ ُمشت نمونه َخروار است. 
مردم در قرن 21 بویژه جوانان )نسل 
  ) Millennial  معروف به ميلِنيال
به اخبار سياسيون و دولتی ها توجه و 
اعتناء ندارند، امروز مردمـ  مخاطبان 
رسانه هاـ  علت وقوع حادثه راـ  عنصر 
»چرا« كه یكی از عناصر ششگانه هر 
خبر استـ  می خواهند بدانند. حادثه 
نویس روزنامه نباید تنها به اطالعيه هاِی 
رسمی ِ دریافتی )اطالعيه ها و اظهارات 
سخنگویان پليس و مقامات شهری و ...( 
اكتفا كند كه عمدتا فاقد اشاره به علّت 

و انگيزه واقعی است، باید خودش برود 
و شخصا قضایا را تحقيق كند و برنگارد 
ـ به همان گونه كه ما، روزنامه نگاران 
قدیم، در دهه های 1330ـ  1350 می 
كردیم. جمال زاده در جواني روزنامه 
نگار بود و در بغداد »روزنامه رستاخيز« 
را منتشر مي كرد و در آلمان از همكاران 
تحریري »نشریه كاوه« بود. نام كاوه را 
به این لحاظ بر این نشریه گذارده بودند 
كه كاوهِ ایرانی نخستين انقالبی جهان 

به مفهوم امروز بود. 
جمال زاده و بویژه در دوران جواني 
از هواداران ناسيوناليسم ایراني و زنده 
كردن آن بود. او بارها گفته بود كه 
اگر ایرانی به َمنش پيشين بازگردد، 
ایران هم ایران پيشين می شود و این 
بازگشت را نویسندگان با یادآوری 
گذشتِه ایرانيانـ  به هر صورت؛ در قالب 
داستان، تأليف، شعر به َسبك فردوسی، 
گزارش و تاریخ نویسی می توانند ميّسر 

سازند.

سالروز انتشار مجموعه »يکي بود يکي نبود« نوشته محمدعلی جمال زاده : اگر ايرانی به 
َمنش پيشين بازگردد، ايران هم ايران پيشين می شود و اين بازگشت را نويسندگان با يادآوری 

گذشتِه ايرانيانـ  به هر صورت، در قالب داستان، تأليف، شعر به َسبک فردوسی، گزارش 
و تاريخ نويسی می توانند ميّسر سازندـ  بازگشت نشريات در گوشه و کنار جهان به شهری 

نگاریـ  کمبود روزنامه نگار حادثه نويس در ايران امروز

جمال زاده در میانسالی و در 92 سالگي
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دانستنی ها

از اجرای قانون مهاجرت آمریكا 
227 سال می گذرد. نخستين قانون 
مهاجرت به فدراسيون آمریكاي 
شمالي )مهاجرنشين پيشين انگلستان 
ـ استيت های متحده( 26 مارس 1790 
به تصویب رسيد كه پس از طي مراحل 
و تشریفات مرسوم ازماه می این سال 
به اجرا گذارده شد. این قانون تنها به 
سفيدپوستان اجازه مهاجرت و تابعيت 
مي داد )زردپوستان حق مهاجرت 
نداشتند و سياهپوستان بَرده بودند و 
عمال كاال بشمار مي رفتند و خرید و 
فروش مي شدندـ  دادن تابعيت آمریكا 
به مهاجران )نچراالیزد شدن فردي كه 
در كشوري دیگر به دنيا آمده باشد( 
حق افراد آزاد و سفيدپوست بود. تا 
مارس 1790 كه  183 سال از استقرار 
انگليسي ها در آمریكاي شمالي گذشته 
بود مهاجرت قيد و بندي نداشت و چون 
در جریان جنگ استقالل، برخي از 
مهاجران تازه وارد به نيروهاي نظامي 
دولت لندن در سركوب بپاخاستگان 
استقالل طلب كمك كرده بودند داشتن 
ضابطه براي مهاجرت الزم آمده بود. در 
این قانون، دوال نشناليتي )دوـ  مليتي 
بودنـ  تابعيت مضاعف( نه رد و نه قبول 

شده بود. 
    قانون مهاجرت ایاالت متحده تا به 
امروز بر حسب نياز وقت و عمدتا نياز 
اقتصادي و فني )بعالوه، در دهه هاي 
اخير؛ سياسي( چندبار اصالح شده 
است ولي متن سوگند وفاداري به آمریكا 
و قوانين آن كه شرط اصلي و الزم تبعه 

شدن )نچراالیزد( است تغيير نكرده و 
به تابعيت درآوردن همچنان در دست 
قاضي محكمه پس از ثبوت شخصيت، 
داشتن زندگاني شرافتمندانه و نداشتن 
پيشينه كيفري و به دور بودن از هرگونه 
تقلب و ریا )گود مورال( است؛ بعالوه 
گذرانيدن امتحات زبان انگليسي و تاریخ 
و قانون اساسي ایاالت متحده و صرف نظر 
كردن از القاب اشرافي سابق )پرینس، 
پرینسس، كنت، كنتس، خان، شيخ و 
...(. در آغاز كار، توقف براي تبعه شدن 
)اقامت و فعاليت در آمریكا( دو سال بود 
كه بعدا به پنج سال افزایش یافت. تا 22 
سپتامبر 1922 )به دليل كمبود زن در 
آمریكا( هر زن خارجي كه به نكاح یك 
آمریكایي در مي آمد بالفاصله تبعه این 
كشور محسوب مي شد كه این امتياز 
لغو شد. نهم مه 1918 )به دليل ادامه 
جنگ جهاني اول( ماده اي بر قانون 
مهاجرت آمریكا اضافه شد كه به موجب 
آن، هر خارجي پس از سه سال متوالي 
عضویت در نيروهاي مسلح آمریكا مي 
توانست تبعه این كشور شود كه بعدا 
این توقف به پنج سال افزایش داده شد. 
سازمان مهاجرت آمریكا در طول این دو 
قرن و اندي بر حسب ضرورت اقتصادي، 
فني و امنيتي؛ ضميمه وزارت كار و 
نيروي انساني، وزارت اقتصاد، وزارت 
دادگستري )دادستاني كل( و وزارت 
امنيت ملي بوده است. بازهم برحسب 
ضرورت، سهميه بندي ساالنه مهاجرت 
دستخوش تغييرات پي در پي شده 
است. دهها سال، این سهميه متناسب با 

جمعيت و تبار سفيدپوستان داخلي بود 
و لذا تنها به انگليسي ها، ژرمن ها )آلماني 
تبارها( و ایرلندي ها اجازه مهاجرت مي 
دادند. دهها سال این مهاجرت تا سقف 
ساالنه یك شانزدهم جمعيت موجود 
كشور بود كه بعدا )از سال 1965( به 
700 هزار تن در سال محدود شد و 
اینك سهميه بندي متغير و برحسب 
كشور مبداء و شمار مهاجران است. در 
قرعه كشي ساالنه براي پذیرش مهاجر 
به تبار اتباع آمریكا توجه مي شود و 
هر سال تا 3 درصد اینان به قيد قرعه 
پذیرفته مي شوند. تا سال 1875 ایالت 
هاي عضو فدراسيون )اتحادیه( راسا و 
مستقيما حق مهاجرپذیري داشتند كه 
از آن پس، مسئوليت مهاجرت در دست 
دولت فدرال )دولت مركزي( قرارگرفت. 
    ماجراي پناهندگي از زمان تصویب 
اعالميه جهاني حقوق بشر به ميان آمد 
و چون دیده شده است كه متقاضيان 
پناهندگي، در قانع كردن قاضي دادگاه 
متوسل به جعل و دروغ شده اند كه مغایر 
اصل شخصيت خوب و گود مورال است 
برخي اصرار به بازگشوده شدن این 
پرونده ها و رسيدگي مجدد دارند بویژه 
كه بعضي دولت ها پس از اطالع از این 
دروغگویي ها )اتهامات وارده به خود 
كه در تاریخ خواهد ماند و مورد استناد 
قرارخواهدگرفت( خواستار دریافت 
نسخه اي از پرونده ها و رسيدگي مجدد 
و یا در سطح ملي )داخلي خود( شده اند. 
قانون مهاجرت در مورد تابعيت مضاعف 
اتباع نچراالیزد )كساني كه متولد آمریكا 

222 ساله شدن قانون مهاجرت اياالت متحده - متن سوگند وفاداري به آمريکا - 
مسير قوانين آن - تابعيت مضاعف
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نيستند و از خارج به آن كشور مهاجرت 
كرده اند( ساكت است ولي اتباع آمریكایي 
را كه عالما و عامدا به تابعيت كشور دیگر 
درآیند از تابعيت آمریكا اخراج مي كند. 
درگيري ها و جنگهاي دهه یكم قرن 21 
سكوت قانون مهاجرت آمریكا در مورد 
تابعيت مضاعف نچراالیزدها را به صورت 
یك مسئله درآورده و بحث محافل حقوقي 
كرده است زیرا كه یك فرد قاعدتا نمي تواند 
همزمان و یكسان تعهد خودرا به دو كشور 
)آمریكا و كشور زادگاه( در صورتي كه معاند 
یكدیگر شوند ایفاء كند و در آن واحد در 
خدمت هر دو كشور متخاصم باشد. مرور بر 
متن سوگندنامه وفاداري به آمریكا )كه در 
زیر مي آید( این مسئله را روشن مي سازد:

    »در اینجا )در برابر قاضي( عالما و عامدا 
سوگند مي خورم كه از این لحظه قطعا و 
كامال همه تعهدات و تكاليف و وفاداري 
خود به هر كشور، دولت، قلمرو و حكمران را 
كه قبال تبعه و مرئوس آن بودم لغو و ابطال 
)كان لم یكن( مي كنم و از این پس متعهد 
به دفاع و حمایت از ایاالت متحده، قانون 
اساسي و همه قوانين آن مي شوم و وفاداري 
خودرا به آن اعالم و تاكيد مي دارم و خودرا 
متعهد و ملزم مي دانم كه هنگام ضرورت، 
به جانبداري و دفاع از ایاالت متحده اسلحه 
بردارم و همچنين اگر الزم باشد زیر نظر 
مدیریت غير نظامي )تحت امر دولت( به 
خدمات ملي و امور مهم مرجوع بپردازم. 

خداوند در این راه به من كمك كند.«.

    در نيمه دوم قرن 20 و در دوران جنگ 
سرد دو ابرقدرت وقت، كشورهاي عضو 
پيمان ورشو به استناد همين سوگند نامه، 
به اتباع سابق خود كه تبعه آمریكا شده بودند 
به بهانه اینكه ممكن ماموریت جاسوسي به 
آنان داده شده باشد ویزاي ورود نمي دادند. 
بسياري از كشورها )به استثناي جمهوري 
اسالمي ایران( اتباع خودرا كه به تابعيت 
كشور دیگر با چنان سوگندنامه اي درآیند 
از تابعيت اخراج و به چشم بيگانه مي نگرند 
كه تنها با دریافت ویزا مي توانند به زادگاه 
بازگردند. اصل 41 قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ایران، سلب تابعيت را منوط به 
درخواست تبعه و یا به تابعيت كشوري دیگر 

درآمدن كرده است.

12 خرداد 1351 )45 سال پيش( در 
ميان مطالبی كه هر شب در پایان آخرین 
بخش اخبار بين الملل كانال 2 تلویزیون ملّی 
]كانال رنگی وقت به مدیریت ایرج گرگين[ زیر 
عنوان »این بود رویدادهای مهم امروز جهان، 
اینك نگاهی به رویدادهای جهان در روزی 
چون امروز در طول تاریخ« می نوشتم، رویداد 
ازدواج بيست و دومين رئيس جمهوری 
آمریكا كه 49 ساله و عزب بود با یك دختر 
21 ساله قرارداشت، با پخش تصویری از این 
زن و شوهر. تا نيمه شب آن شب بيش از 20 
مخاطب تلفن كرده بودند كه مطلب خوبی بود 
و خواسته بودند كه در گفتاری ]سوای خبر[، 
در این باره و نمونه های دیگر آن در طول تاریخ 
توضيح بيشتری داده شود. روز بعد روابط 
عمومی روزنامه اطالعات به ميز سردبيری 
گزارش كرده بود كه شماری از مخاطبان كه 
مطلب تلویزیون را شنيده بودند خواسته بودند 
كه روزنامه هم یك صفحه از صفحات خود را به 
چنين مطلبی اختصاص دهد تا چنين ازدواج 

هایی، امری عادی شود.
مطلبی كه پخش شده بود از این قرار بود:

 Glover دوم ژوئن  1886 گلوور كليولند
Cleveland بيست و دومين رئيس جمهوری 

آمریكا كه چهل و نه سال داشت و تا این ِسن 
هنوز ازدواج نكرده بود و اصطالحا عزب بود با 
فرانسيس 21 ساله  كه دختر بسيار زیبای 
یك آشنای متوفای او بود ازدواج كرد و مراسم 
عروسی در كاخ سفيد واشنگتن برگذار شد. 
این، تنها مراسم عروسی یك رئيس جمهوری 

آمریكا در كاخ سفيد بوده است.
كليوند در عين حال تنها رئيس جمهوری 
آمریكا بوده است كه دو دورِه ناپيوسته 
)متناوب؛ از1885 تا 1889 و از 1893 تا 
1897( بر فدراسيون آمریكا ریاست كرده 
است. وی كه از حزب دمكرات بود یك سال 

پس از ورود به كاخ سفيد ازدواج كرد. كليولند 
كه 24 ژوئن 1907 درگذشت، با فرانسيس 
دارای 5 فرزند شدند. فرانسيس 39 سال پس 

از فوت كليولند و در سال 1947 درگذشت.
»تاریخ« از كليولند به عنوان مردی ضد 
فساد دولتی )كوَرپِشن( و مخالف هرگونه 
لی غيرضروری به  سوبسيد و كمك ما

مؤسسات و افراد یاد كرده است.
 وی عقيده داشت كه كمك های مالی 
غيرضروری دولت به اتباع، آنان را بی انگيزه و 
تنبل بار می آورد كه در درازمدت به زیان كشور 

تمام خواهد شد.

ازدواج رئيس جمهوری 49 ساله با دختر 21 ساله در کاخ سفيد واشنگتن
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نوزدهم خرداد 1386 )نهم ژوئن 2007( 
ایران، ميهن گرامي ما یك فرزند برومند 
خود را از دست داد. این بزرگمرد در تمامي 
عمر نگران ميهن و غمخوار آن بود. دكتر 
پرویز ورجاوند انسانشناس و باستانشناس 
بنام وطن در بامداد این روز در تهران در 
73 سالگي بر اثر مشكالت قلب فوت شد. 
وي در عين حال عضو شوراي رهبري 
و سخنگوي جبهه ملي ایران بود. دكتر 
ورجاوند تحصيلكرده سوربن فرانسه حتي 
یك لحظه از تالش براي حفظ یكپارچگي 
وطن، همبستگي ملي، دادن اميد به ایرانيان 
و رعایت حقوق بشر و آزادي ها باز نایستاد. 
ورجاوند كه از دوران دبيرستان به صف 
پيروان خط مصدق پيوسته بود به هركار و 
هر چيز تنها از دیدگاه ميهني مي نگریست. 
او گفته بود كه یك آرزویش این است كه 
ببيند ایرانيان در سراسر ایرانزمين، همانند 
گذشته دور در كنار هم باشند. ورجاوند در 
طول عمر همه توان خود را براي تحقق این 
آرزو بكار برد. او وقتي مي شنيد و یا مي خواند 
كه انگليسي ها خليج فارس را با نامي دیگر 
خطاب مي كنند و یا ما خودمان ناآگاهانه 
شهر »اشك آباد« را »عشق آباد« تلفظ مي 

كنيم آتش مي گرفت.
    ورجاوند هر كشف باستانشناسي و ریشه 
یابي تاریخي را تنها به خاطر وطن و انعكاس 
بزرگي آن انجام مي داد . بيست كتاب و 
صدها مقاله نوشت تا بگوید كه هرگوشه 
از وطن چه گذشته اي داشته و براي حفظ 

آن چه جان هایي نثار شده است. وي بود 
كه با نوشته هایش »تاریخ قزوین« را بر 
جهانيان روشن ساخت. ورجاوند به خاطر 
دستمزد كار نمي كرد. بسيار دیده شده بود 
كه بدون دریافت پول تدریس كرده، مقاله 
نوشته و درجلسات مشورتي شركت كرده 
بود. سازمان ملي محافظت از آثار باستاني، 
موسسات تحقيقات اجتماعي، مطبوعات 
و رسانه هاي دیگر از اندرزهاي تخصصي او 
برخوردار بودند. هرجا كه فرصت مي یافت 
به معرفي تاریخ و فرهنگ وطن مي پرداخت. 
در مجله هاي تخصصي متعدد درباره 
جغرافياي تاریخي ایران مطلب نوشت. 
از همه نوشته هایش بوي عشق به وطن و 
هموطنان استشمام مي شد. زحمات او در 
اكتشافات باستانشناسي هفت تپه، تخت 
سليمان، بيشاپور و محل رصدخانه مراغه 
همه و همه به خاطر وطن و اثبات عظمت 

ميراث گذشتگان به نسلهاي نوین بود.
    ورجاوند كه در دوران رهبري دكتر 

مصدق نشریه »دانش آموز« را منتشر 
مي كرد تا نوجوانان تحت تاثير تبليغات 
»جهان وطني« ميهن را فراموش نكنند 
پس از براندازي 28 امرداد 1332 تحت 
تعقيب مقامات پليسي دولت وقت بود و 
آرامش نداشت. وي در طول تحصيل در 
فرانسه به راه اندازي »جبهه ملي« در اروپا 
كمك فراوان كرد و روزنامه ایران آزاد را در 
آنجا منتشر ساخت. در بازگشت به وطن 
در فعاليت هاي مربوط به احياء دمكراسي 
شركت داشت و در كنار ملي گرایان از 
فعاالن انقالب سال 1357 بود و پس از 
پيروزي انقالب، )و در دوران دولت موقت( 
مسئوليت وزارت فرهنگ و هنر را به دست 
گرفت و از سال 1360 به همراه جمعي 
دیگر از همفكرانش به زندان افتاد و سه سال 
زنداني بود. ورجاوند پس از رهایي از زندان 
به راه خود ادامه داد و از نطق و مصاحبه 
خودداري نكرد. آخرین تالش او جلوگيري 
از آب انداختن به سد سيوند در تنگه بالغي 
بود كه آثار باستاني متعدد در دل خود دارد. 
دكتر ورجاوند گفته بود كه دریاچه این سد 
به آرامگاه كوروش بزرگ آسيب خواهد 
رسانيد. وي پيگير این كار بود كه عمر 
پربارش به پایان رسيد و قلبي كه براي وطن 

و مردم مي تپيد از حركت بازماند.
    عالقه مندان به وطن، حقوق بشر و 
آزادي ها 21 خرداد 1386 جنازه پرویز 
ورجاوند را با شكوه هرچه تمامتر تشييع و 

به آرامگاهش بردند. 

Dr. Parviz Varjavand

روزي که پرويز ورجاوند ايراندوست بزرگ ديده از جهان فروبست
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