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سرمقاله

روزي که جنگ جهاني دوم با 70 میلیون کشته تلفات در همه جبهه هاـ  شرق و غربـ  
پایان یافتـ  تا به امروز، سالح اتمی بازدارنده از جنگ جهانی دیگری بوده استـ  

جنگ های نوع تازهـ  سالح مقابله با آنها

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

keihanizadeh@gmail.com.

14 آگوست 1945 )25 اَُمرداد 
1324( مصادف است با پايان جنگ 
جهاني دوم در همه جبهه هاـ  شرق 
و غرب. در اين روز )ظهر 15 آگوست 
به وقت توکيو(، هيروهيتو امپراتور 
وقت ژاپن )متولد 1901 و متوفی 
در 1989 که 63 سال سلطنت کرد( 
اعالميه تسليم بدون قيد و شرط 
اين کشور را امضاء کرد و جنگ در 
خاوردور نيز پايان يافت. شرايط 
تسليم ژاپن در کنفرانس پوتسدام 
)پُتسدام( به تصويب سه فاتح رديف 
يکم )سران دولتهای واشنگتن، 
مسکو و لندن( رسيده بود. قرارداد 
نهايي تسليم، دوم سپتامبر 1945 
در عرشِه نبردناو ميسوري امضاء شد.

 ژاپن در پي دو بمباران اتمي ويران 
کننده و پُرتلفات، با اينکه نيروهايش 
همچنان مناطق خارجي متعدد در 

اختيار داشتند از ترس بمباران سوم، 
تسليم شد. آلمان قبال با افتادن شهر 
برلين به دست روس ها، شکست 
خورده و از پاي درآمده بود و ايتاليا 

مدتی پيش از آن.
     جنگ جهانی دوم که هرسال به 
مناسبت پايان آن مراسمی در گوشه 
و کنار جهان برپا می شود و روزنامه 
ها فيچر، تحليل و مصاحبه با تاريخ 
نگاران درج و پخش می کنند حدود 
70 ميليون کشته تلفات داشت که 
نيمی از اين تلفات را اتحاد جماهير 
شوروی تحّمل کرده بود که از ميان 
اين جمهوری های 15 گانه، روس ها 
27 ميليون کشته داشتند. در اين 
آمار، تلفات چينی ها به حساب نيامده 
است زيراکه تعّرض ژاپنی ها به آن 
کشور و کشتار چينی ها در چند شهر 
بزرگ سالها پيش از جنگ جهانی 
دوم و به داليل ديگر آغاز شده بود. 

برخی از ارقام تلفات جنگ جهانی 
دوم:

ـ جماهيريه شوروی: 11 ميليون 
نظامی و 24 ميليون غير نظامی که 
از اين 35 ميليون )نيمی از جمع 
کل تلفات جنگ جهانی دوم( 27 

ميليون تَن روس بودند.
ـ آلمان: 5 ميليون و 540 هزار 
نظامی و 8 ميليون غير نظامی که بايد 
تلفات 650 هزار نفری اتريش را بر آن 
اضافه کرد زيراکه از پيش از جنگ به 

آلمان ملحق شده بود.
ـ لهستان: 6 ميليون و عمدتا غير 

نظامی.
ـ  ژاپن: دو ميليون و دويست هزار 
نظامی و 3 ميليون و صد هزار غير 

نظامی.
ـ يوگوسالوی: 446 هزار نظامی و 

يک ميليون غير نظامی.
ـ رومانی: يک ميليون و دويست 
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هزار نظامی و غير نظامی.
ـ مجارستان: يک ميليون نظامی و 

غير نظامی.
ـ فرانسه: 218 هزار نظامی و 570 هزار 

غيرنظامی.
ـ ايتاليا: 300 هزار نظامی و 500 هزار 

غير نظامی.
ـ يونان: 500 هزار نظامی و غير نظامی.
ـ اياالت متحده آمريکا 417 هزار 

نظامی.
ـ تلفات انگلستان )جزاير بريتانيا( 384 
هزار نظامی و 450 هزار غير نظامی بود، 
ولی بايد تلفات مستعمرات و دومينيون 
های وقت آن ازجمله هند، استراليا، 
کانادا، آفريقای جنوبی، نيوزيالند و 
... را بر آن تلفات اضافه کرد که بالغ بر 
3 ميليون می شود و  هند  به تنهايی 
متحّمل دو ميليون از آن رقم زيراکه 
نظاميان اين سرزمين ها در ارتش دولت 
لندن بودند. اين دولت جنگ شمال 
آفريقا را با نظاميان هندی بُرد و با نظاميان 
هندی ژاپن را از برمه و ... بيرون راند. در 
دومين سال جنگ جهانی دوم )آگوست 
1941 = دهه اول شهريور 1320(، 
ايران اشغال نظامی شد. خيانت دو افسر 
ارشد و چند سياستمدارـ  دولتمرد )که 
از ديرزمان شهرت وابستگی به دولت 
لندن را داشتند( باعث اشغال نظامی 
ايران شد. اگر خيانت اين چند تَن نبود 
و سربازان وظيفه پادگانها، بدون اطالع 
فرمانده کل قوا )رضاشاه( مرخص نشده 
بودند، تصرف ايران آسان نبود. در آن 
زمان ارتش های آلمان و ژاپن پيشتاز 
بودند و متفقين، آن نيروی نظامی خارج 
از جنگ با آلمان، ژاپن و ايتاليا را نداشتند 
که به ايران تعّرض کنند. تعّرض نظامی 
تمام عيار به ايران که ارتشی نيرومند 

داشت باعث شکست قطعی متفقين 
می شد و پيش از اتمی شدن آمريکا )در 
سال 1945(، جنگ به سود آلمان در 
جبهه های اروپا و غرب آسيا پايان می 
يافت. دولت وقت آلمان با دولت رضاشاه، 
محرمانه در تماس بود و قول و قرارهايی 

در جريان.
     از نيمه آگوست 1945، جنگ جهانی 
ديگریـ  جنگ قدرت های بزرگـ  روی 
نداده است و تاريخ نگاران دليل آن را 
وجود سالح اتمی که تلفات و تخريب 
بيش از حّد ببار می آورد به دست داده 
اند و برپايه اين استدالل، از زمان خروج 
انحصار سالح اتمی از دست يک دولت 
)آمريکا(، اين سالح »وسيله بازدارنده 
از تعّرض« نام گرفته و نماد قدرت شده 
است. به باور تاريخ نگاران، وجود سالح 
اتمیـ  آن هم به ميزان زياد و بيش از 
حد در دست دولت مسکو، ناتو )اتحاديه 
نظامی در حال گسترش غرب( را عمال 
غير الزم کرده است زيرا که هرگونه 
درگيری با روسيه به جنگ اتمی و از ميان 
رفتن اعضای ناتو در اروپا منجر می شود. 
به عالوه، جنگ احتمالی سومـ  جنگ 
سنگری به شکل جنگ جهانی اول و 

جنگ با توپ و تانک از فاصله نزديک 
)رو به رو( به صورت جنگ جهانی دوم 
نخواهد بود، جنگ موشکی و از فاصله 
دور خواهد بود و در برابر موشک، موانعی 
همچون دريا و کوه تأثير ندارند که قبال 
برخی از کشورها خودرا در پناه آنها اَمن 

می ديدند.
     در طول دهه های پس از پايان جنگ 
جهانی دوم، چند جنگ منطقه ایـ  
جنگ کره، جنگ ويتنام، سه جنگ 
عرب و اسرائيل، سه جنگ بر سر کشمير، 
جنگ کوتاه لندن، پاريس و تل اويو با 
مصر بر سر ملّی کردن آبراه سوئز، جنگ 
چين و هند در منطقه الداخ، جنگ 8 
ساله عراق با ايران، جنگ بر سر کويت 
معروف به جنگ خليج فارس روی داده 
که همه آنها ظاهرا محلی و منطقه ای 
بودند، نه برخورد مستقيم قدرت های 
اتمی. با اتمی شدن پاکستان، می توان 
گفت که جنگ تمام عيار ديگری بر سر 
کشمير روی نخواهد داد و به همين گونه 
ميان چين و هند که هر دو اتمی هستند. 
تهديد نظامی نسبت به کره شمالی، 
ديگر آن کارآيی را ندارد زيراکه اتمی 
شده است. ژاپن و کره جنوبیـ  دو کشور 

روزنامه ها به مناسبت پايان جنگ فوق العاده منتشر کرده بودند - فوق العاده ايونينگ گازت
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صنعتی مؤثر در اقتصاد جهانی و متحد 
آمريکاـ  در تيررس موشک های کره 
شمالی قرار دارند. می دانيم که موشِک 
حامل سالح اتمی اگر هم در ميان راه 
)مسير خود( با ضد موشک ساقط شود، 
بمب آن »فال اوت« می کند و آسيب 
می رساند. آمريکا در کره جنوبی و ژاپن 
حضور دارد. به رغم تهديدها و اخطارها، 
برخورد نظامی آمريکا و کره شمالی 
بعيد است، ولی اگر بر اثر محاسبات 
نادرست، چنين جنگی روی دهد، برنده 
آن چين و روسيه خواهند بود که در ظاهر 
امر قول جلوگيری از آن را می دهند. 
هرگونه درگيری نظامی با کره شمالی 
به جنگ اتمی منجر می شود و چون 
احتمال آلوده شدن فضای خاوری چين 
و روسيه از انفجارهای هسته ای ناشی از 
چنين جنگی زياد خواهد بود مانع از آن 

خواهند شد.
     در هشت دهه پس از جنگ جهانی 
دوم، تنها يک بار جهانيان در يک قدمی 
جنگ اتمی قرارگرفته بودند و آن در 
جريان بحران موشکی کوبا در اکتبر 
1962 بود که دو هفته طول کشيد. 
در آن زمان به تصميم جان اف. کندی 
رئيس جمهوری وقت آمريکا، ناوگان 
اين کشور »کوبا« را محاصره کرده بود 
تا مانع رسيدن کشتی های باری دولت 
مسکو به آنجا شوند زيراکه هواپيماهای 
تجّسسی آمريکا با گرفتن عکس، خبر 
داده بودند که دولت مسکو سرگرم 
ساخت ايستگاه استقرار موشک در 
کوبا است. در واکنش به تصميم رئيس 
جمهوری آمريکا، دولت مسکو هم به 
ناوهای نظامی و زيردريايی های خود 
که در منطقه اقيانوس اطلس بودند 
فرمان حرکت به سوی خط محاصره و 

دفاع از کشتی های باری را داد. نگرانی 
مسکو اين بود که در اجرای اين دستورِ  
جان اف. کندی به ناوگان اعزامی آمريکا: 
»ايست کنند و يا غرق شوند«، احتمال 
حمله به کشتی های باری شوروی وجود 
داشت. به گفته فرمانده يک زيردريايی 
روسيه که هنوز در قيد حيات است، وی 
که مامور شده بود در صورت لزوم خط 
محاصره کوبا را بشکند و مانع جلوگيری 
از متوقف ساختن کشتی های باری 
روسيه برای رسيدن به کوبا بشود، در 
يک لحظه حساس که مشاهده کرده بود 
ناوهای آمريکا توپهای خودرا به سوی 
يک کشتی باری روس نشانه گرفته اند 
به افراد زيردريايی دستور آماده کردن 
اژدرهای اتمی و پرتاب آنها به سوی 
ناوهای آمريکا را داده بود و اگر دستور 
توّقف از کرملين )در پی سازش سران 
دو قدرت که همان ساعت حاصل شده 
بود( به او، درست 5 دقيقه ديرتر رسيده 
بود جنگ اتمی آغاز شده بود زيراکه 
ناخدای يک کشتی باری روس که قبال 
افسر نيروی دريايی بود قصد عبور از خط 
محاصره را داشت و خروج ناگهانی دود 
از دودکش انجين های ديزلی کشتی 
حکايت از اين قصد ناخدا می کرد. اين 
افسر روس ]فرمانده زيردريايی[ گفته 
است که او می دانست که در برخورد 
اتمی خواهد ُمرد ولی اميد او به بمب 
های هيدرژنی 50 مگاتُنی کشورش بود 
و اطمينان از پناهگاههای اتمی متعدد 
روسيه که هنوز باقی هستند زيراکه 
نفوذ اشعه ناشی از انفجار اتمی در زمين 

دشوار است.
    از زمان جنگ بر سر کويت و تحريم 
اقتصادی )نه فقط سياسی( عراق، جنگ 
افزار ديگری به ميان آمده و آن، جنگ 

با »سالح تحريم« است و ايران و چند 
کشور ديگر هرکدام در حدی قربانی 
اين نوع تحريم بوده اند. قدرت دالر 
آمريکا و نفوذ جهانی بانکی اين دولت، 
سالح تحريم را تيزتر کرده است. ايران 
نخستين قربانی اين نوع جنگ بود 
که دولت لندن در سه سال اول دهه 
1950 ايران را تحريم اقتصادی کرده 
بود. در آن زمان، دولت لندن هنوز يک 
قدرت بزرگ بود. کره شمالی با اجرای 
سياست قديمی Juche )خودکفايی 
ـ اتکاء به خود( که برايش از ديرزمان 
يک هدف و برنامه بوده و اجرای دقيق 
آن و عدم توجه به مطالب رسانه های 
کشورهای ديگر که نوعی مقابله از 
طريق بی اعتنايی با جنگ سرد است 
کمتر از ساير تحريم شدگان آسيب 
ديده است و به راه خود ادامه می دهد. 
»اقتصاد مقاومتی« ايران که موازين 
آن چندی است که اعالم شده است از 
همين دست است ولی به نظر می رسد 
که هنوز اجرا و يا کامال اجرا نشده است!. 
خودنمايی جنگ اقتصادی با سالح 
تحريم که مستلزم کنترل بر سيستم 
پولی و بانکداری جهانی است به موازات 
جنگ سرد )جنگ با زبان و قلم؛ تهديد، 
اخطار، تحقير، تلقين، تخريب فرهنگی، 
اغفال و ...( پديدآمد. پس از فروپاشی 
شوروی که غفلت، کم سوادی و ناآگاهی 
تَنی چند باعث آن شد نوعی جنگ 
ديگر به ميان آمده و آن درگيری های 
پراکسی Proxy )نيابتی( و راه اندازی 
شورش های مسلحانه از طريق گروه 
سازی پيرامون يک ايدئولوژی و َمسلَک، 
جنگ داخلی، تخريب و ايجاد ناامنی 
از طريق ترور و انفجار انتحاری است 
که نمونه بازر آن در ليبی، سودان و 
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سومالی صورت گرفت و در عراق، سوريه، 
افغانستان و يمن ادامه دارد. اما، ماجرای 
اوکراين چيز ديگری است و ممکن است 
که همه رشته ها را پنبه کند و .... فساد 
گردانندگان کرملين که گذشته کشور، 
واقعيات و حتی استانداردهای متعارف 
را فراموش کرده اند به غرب فرصت 
داده است که تا گوشه هايی از خاک 
جماهيريه سابق پيشروی و اتحاديه 
سازی کند و استقرار يابد!. جماهيريه 
شوروی به اين شرط و تنها به تصميم سه 
نفر )نه رفراندم سراسری( فروپاشيده 
شد که بر جای آن يک جامعه مشترک 
المنافع بنشيد نه اينکه دولت های محلی 
که سرانشان همان مقامات سابق بوده 
اند که قبال خودرا کمونيست! جا زده 
بودند به خواست و تصميم خويش بر 
پايه منافع شخصی از جامعه جدا شوند 
و اقدام آنان مورد حمايت و تأييد غرب 
قرارگرفته است و .... آيا واشنگتن اجازه 
می دهد که استيت هايی که در قرن 
19 پس از جنگ آمريکاـ  مکزيک و 
يا خريد مناطق از اسپانيا، فرانسه و 
روسيه به اتحاديه افزوده شده اند از 
جمله کاليفرنيا، نيومکزيکو، کلرادو، 
فلوريدا و ... و در قرن بيستم هاوايی و ... 
از اتحاديه جدا شوند؟. کرملين اگر فاسد 
نبود اجازه نمی داد که برخی از اعضای 
جامعه مشترک المنافع عمال جدا شوند 
يعنی که ميراث خانوادگی را به آن آسانی 
از دست بدهد، ولی »تاريخ« نشان داده 
است که َعَمل و وضعيت ناشی از فساد 
افراد برای مدتی طوالنی تداوم ندارد و 
ماندنی نيست و محدود به ُعمر اداری و 
دوران قدرت همان افراد است و واکنش 
افراد ديگر را به دنبال داشته که رشته ها 
را پنبه کرده اند. اتحاد شوروی بر جای 

روسيه تزاری نشسته بود. جنگ داخلی 
ِ 1861ـ  1865 آمريکا با آن همه تلفات 
و تخريب، برای آن روی داد که دولت 
فدراسيون مستقر در واشنگتن اجازه 
نداد که فدراسيون آمريکا ُکنفدراسيون 

شود که خواست جنوبی ها بود.

 گروه سازی و برخوردهای مسلحانه 
به شکلی که در آسيای غربی و جنوبی  
و شمال آفريقا به چشم می خورد، يک 
نتيجه منفی هم برای غرب داشته و آن، 
آوارگی و هجوم برای پناهندگی از اين 
مناطق به کشورهای آن بلوک بوده است 
که نه تنها تفاوت فرهنگی به وجود آورده 
بلکه کينه افراد را نسبت به عامل آوارگی 
و دربدری خود تشديد کرده و خواهد 
کرد که می دانيم خشم و انتقام چه 
نتايجی خواهند داشت )امروزه؛ معروف 

به تروريسم(.
 راه مقابله با وضعيت جهانِی تازه 
که دمکراسی و هرگونه حق انسانی را 
از مسير خود منحرف کرده و جهان 
7 ميليارد نفری را در کنترل شماری 
کمتر از َدهـ  بيست هزار نفر در نزديک 
به 200 کشور قرار داده است، بکاربردن 
»قلم« در برابر »پول و تفنگ« و داشتن 
يک ژورناليسم کارآمد و وفادار به اصول 
آن استـ  همان را که روسيه فاقد آن 
بوده است و در بيشتر کشورهای ديگر، 
رسانه ها توسط اصحاب منافع خريداری 
شده و يا به دست اين افراِد خارج از حرفه 
ايجاد شده اند، همچنين بازگذاردن 
دست اصحاب نظر، مفّسران و تحليلگران 
است در طرح و بيان مسائل و لغزش ها 
ـ چه در انديشکده ها، رسانه ها و چه 
در مراکز سخنرانی و حتی تحليلگراِن 
دستگاههای اطالعاتیـ  امنيتی، و 

نيز تقويت ميهندوستی شهروندان 
هر جامعه و انساندوستی است که 
ميهندوستی، يک جامعه را خودکفا، 
متحد و نيرومند خواهد ساخت. اگر 
ميهندوستی تقويت شود فساد دولتی، 
آزمندی ها و خودخواهی ها از ميان 
می رود که عوامل پيدايش اصحاب 
منافع هستند. يک ميهندوست نه تنها 
به سرزمين نياکان بلکه به هموطنان 
نيز عالقه مند است و کمک خواهد 
کرد تا جامعه ای بهتر ساخته شود و 
امور در دست شماری زرنِگ خودخواه 
قرار نگيرد. ميهندوستی در تعريف 
يعنی دوست داشتن سرزمين زادگاه 
و ساکنان آن. يک نمونه اثبات معجزه 
ميهندوستی، آلمان پس از جنگ 
جهانی اول بود که تحقير شده بود، 
دچار يک توّرم وحشتناک و انواع فساد 
اداریـ  اقتصادی بود که ناسيوناليسم 
آلمانی ظرف شش سال )از 1933 تا 
1939( به همه اين مسائل پايان داد 
و آن را به صورت قدرتی درآورد که با 
همه قدرت هايی که در پی جنگ اول 
جهانی آن را کوچک و محدود کرده 
بودند درگير شد زيراکه نتوانست با 
مذاکره همه مناطق جداکرده شده را 
پس بگيرد و از محدوديِت در فعاليت ها 
خارج شود، فرانسه را اشغال نظامی 
کرد، مناطق از دست داده را بازگردانيد 
و ... و اگر مينهدوستی را با تفّکر برتری 
نژادی مخلوط نکرده بود و نيز با ارتکاب 
اشتباه، شوروی را مورد تعّرض قرار نداده 
بود تا به امروز قدرت اول جهان بود. آن 
اشتباه نتيجه کم سوادی، ناآگاهی، 
ضعِف قدرِت تحليل و غرور بی جای 

هيتلر بود.
نوشيروان کيهانی زاده
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یک روزنامه نگار
 می تواند در تحریریه یک روزنامه، همزمان دبیر چند گروه باشد

5

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 
روزنامک- شماره40 )اَُمرداد1396(

پاسخ:
يک روزنامه نگار می تواند در تحريريه يک 
روزنامه، همزمان دبير چند گروه باشد. من 
سالها مطالب فرهنگی می نوشتم و اديت 
می کردم و پنج سال هم دبير ميز فرهنگی 
روزنامه اطالعات بودم. کارت دبيری اين ميز 
را که به امضای سناتور عباس مسعودی ناشر 
وقت روزنامه اطالعات است در اينجا می آورم 
تا اطمينان حاصل کنيد. سناتور مسعودی 

در سال 1353 فوت شد.

یک مخاطب مجله پرسیده است: شما نوشته اید که تا زمان برکناری روزنامه نگاران قدیمی ]سال 1359[، دبیر میز 
اخبار جناییـ  قضایی، دبیر میز گزارش روز ]فیچر[، دبیر اخبار بین المللی و سرانجام معاون سردبیر روزنامه اطالعات 
بودید، ولی در سی دی های این روزنامه مربوط به سال های پیش از انقالب دیدم که نام شما عمدتا در باالی مطالب 

فرهنگی درج شده بود، گیج شده ام. واقعیت چیست؟.

ُکپی کارت دبيری ميز مطالب فرهنگی روزنامه اطالعات
 به امضای سناتور عباس مسعودی

آلماني تبارهاي ایاالت متحده

پاسخ:
لروز ورود نخستين  کتبر سا ششم ا
دسته آلماني هاي مهاجر به اياالت متحده 
آمريکاي شمالي است که در اين کشور روز 
ملي آلماني هاست و مراسم آن را برگزار 

مي کنند.
 در چنين روزي در سال 1683 )325 
سال پيش( 13 آلماني از منطقه راين آلمان 
به آمريکاي شمالي متعلق به انگلستان 
مهاجرت کردند و ساکن پنسيلوانيا شدند 
 Germantown و محل سکونت خود را

ناميدند. اين مهاجرنشين 77 سال پس 
از ايجاد نخستين مهاجرنشين انگليسي 
تاسيس شده بود ولي اينک آلماني تبارهاي 
آمريکا بيش از مهاجران ديگر هستند و شمار 
آنان نزديک به جمعيت آلماني تبارهاي 

اروپا است.
 آلماني تبارهاي اياالت متحده 25 
درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي 
دهند و پس از آنان، به ترتيب ايرلندي ها، 
انگليسي ها، التين ها، سياهپوست ها، 
لهستاني ها و ...قرار دارند. با وجود کثرت 

آلماني تبارهاي آمريکا، »انگليسي« زبان 
متداول است و سران آن کشور عمدتا 
انگليسي و يا ايرلندي بوده اند. صنعتي 
شدن و پيشرفت اياالت متحده نتيجه 
مهارت، کارايي و مقتصد بودن مهاجران 

آلماني تبار آن است.
 برغم کثرت آلماني ها، در دوران جنگ 
جهاني اول از آلماني تبارها براي جنگ 
با آلمان استفاده نمي شد. نيمي از کل 
يهوديان جهان )که نزديک به 14 ميليون 

نفرند( در اياالت متحده زندگي مي کنند.

می دانیم که انگلیسی ها در سال 1607 میالدی  قدم به  سرزمینی که امروزه ایاالت متحده نامیده شده است، گذاشتند 
. آلمانیها در چه تاریخی وارد این سرزمین شدند؟



ندیده بودم که یک مقام علنا و طبق نوشته خود آرزوی ترور رئیس کشورش را کند

پاسخ:
 نه. نوشتِه اين بانو در »سوشل ميديا« 
که اندکی بعد حذف شده و نيز رويدادهای 
چارلوتزويل و ... حکايت از برخی مسائل و 

ضعف های فرهنگی می کند.

يکی از عکس های ارسالی مخاطب

31 َاُمرداد ماه 1396 یک مخاطب ضمن ارسال سه عکس از سناتور ایالتی میسوری آمریکا؛ بانو »ماریا نیکول چاپلـ  نادال« 
43ساله نوشته است: شما که یکم شهریور 1396 وارد شصت و یکمین سال روزنامه نگاری و تاریخ نویسی خود می شوید، آیا 
قبال و در طول این 61 سال دیده بودید که یک مقام بنویسد و علنی هم بنویسد که امیدوار است رئیس کشورش )و در این مورد 
دانالد ترامپ( ترور شود؟!. این، ِمصداق آزادی بیان نیست. این بانو از دانشگاه دولتی جورجیا لیسانس جامعه شناسی و 

علوم سیاسی گرفته و 12 سال است که مقام انتخابی در ایالت خود دارد.

مسئله شبه جزیره کره

پاسخ:
15 آگوست 1948 در بخش جنوبی شبه 
جزيرِه تقسيم شده کره، ايجاد جمهوری کره به 
پايتختی شهرـ  اينک ده ميليونیـ  سئول اعالم 
شد. در پايان جنگ جهانی دوم و اخراج ژاپنی ها 
از کره، قرار شده بود که اين شبه جزيره در مدار 38 

درجه عرض جغرافيايی، موقتا به دو بخش جنوبی 
ـ شمالی تقسيم شود تا در فرصت مناسب انتخابات 
وحدت صورت گيرد.  با اعالم جمهوری در بخش 
جنوبی و تشکيل جمهوری کمونيستی در بخش 
شمالی، دو سال بعد جنگ پُرتلفات کره آغاز شد 
که کره شمالی ظرف چند روز بيشتر مناطق کره 

جنوبی ازجمله شهر سئول را متصرف شد که 
سازمان ملل مداخله کرد و نيروهای نظامی چند 
کشور ازجمله ترکيه به کره جنوبی فرستاده شدند 
و .... تَرک مخاصمه پس از يک رشته مذاکره اعالم 
شد ولی، مسئله وحدت کره همچنان الينحل 

باقی مانده است و آتشی است در زير خاکستر.

: پرسش مخاطب دیگر
 کره جنوبی در چه سالی تأسیس شده است؟
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7

مشاهدات ناشر روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل

َُمرداد  21 ا 12 آگوست 2017 )
1396( در بازگشت از يک ديدار 8 
روزه از ايران، برای يک توقف 4 ساعت 
پيما  و 30 دقيقه ای و تعويض هوا
وارد فرودگاه  94 ساله وين )پايتخت 
جمهوری اتريش( شدم که تا مرکز 
شهر 18 کيلومتر فاصله دارد. پرواز ما به 
آمريکا )فرودگاه داِلس شهر واشنگتن( 
از ترمينال 3، ُکنکورس G و گيت 21 
صورت می گرفت. پس از رويدادهای 
11 سپتامبر 2001 نيويورک، حومه 
واشنگتن و آسمان پنسيلوانياـ  16 
سال است که مسافران عازم آمريکا، در 

فرودگاهها دو بار بررسی می شوند.

در محل ِگيت 21 و پس از بررسی 
و ُمهر شدن بُردينگ پَس، در کنار 
مسافران ايرانِی منتظر پرواز نشستم 
که آنان را قبال در فرودگاه امام خمينی 
تهران و نيز داخل هواپيمای تهرانـ  وين 

ديده بودم.
 کار يک ژورناليست گفتگو با مردم 

و اطالع از نظرات آنان برای انعکاس و 
انتقال است تا اگر مسئله و نقائصی باشد 
بر طرف شود. در هواپيما با يک مسافر 
ايرانی عازم کانادا گفتگو کرده بودم. او 
که مردی ميانسال است گفت که به 
»اَسترالوژی و هوراسکوپ« باور دارد و 
يک استرالوژر )پيش بين( به او گفته 
است که  آسيای غربی آبستن حوادثی 
است. او گفت که دو ماه در ايران بود و 
مشاهده هجوم چند نماينده مجلس در 
گرفتن عکس با بانو »فردريکا موگرينی« 
مقام ايتاليايی اتحاديه اروپا در امور 
خارجی با موبايل )سلفون( خودشان 
که اين نوع عکس گرفتن مستلزم خم 
شدن و سر خودرا نزديک فرد مورد نظر 
قرار دادن و به دوربين موبايل نگاه کردن 
است. تاکنون نديده و نشنيده بودم 
که نماينده مجلس يک کشور چنين 
کند. گرفتن عکس جمعی در مراسم 
توسط عکاس ميديا و يا اداره )عکاس 
رسمی( مانعی ندارد ولی اين طرز عکس 
گرفتن، برای من بی سابقه بود و عمل 

اين نمايندگان مفهومی جز بزرگ کردن 
اين بانوی ايتاليايی ندارد. به من مربوط 
نيست که انتقاد کنم ولی چون اين عمل 
رسانه ای شده است، می توانم بگويم که 

به نظر من يک سادگی بود.
در ساعاتی که پشت گيت نشسته 
بوديم، يک مرد سالخورده که نزديک به 
ما نشسته بود ناگهان از جای برخاست 
و به سوی راهرو دويد و لحظاتی با يک 
بانوی بلندقد  و باريک اندام 65ـ  70 ساله 
گفت و شنيد کرد که به نظر رسيد آن 
بانو عالقه ای به ادامه صحبت با آن مرد 
نداشت و به راه خود ادامه داد. اين مرد در 
بازگشت گفت که در ايتاليا فيلمبردار 
تلويزيون بود و از اين بانو که در تابستان 
1979 )38 سال پيش( 8قلو )اوکتابليتز 
ـ اوکتامام( وضع َحمل کرده بود فيلم 
گرفت و چند بار ديگر هم با گزارشگر 
مربوط به خانه او رفته بود. نوزادان 3 
پسر و 5 دختر بودند و همگی زنده به 
دنيا آمده بودند. اين بانو در آن زمان 29 
ساله و قبال هم وضع حمل کرده بود. 

در قرن 21، در فرودگاِه هاِب شرکت هواپیمایی تأخیر 24 ساعته به خاطر مشکل فنی 
هواپیما!ـ  شرح قضیه؛ مشکالت مسافران ازجمله نداشتن ویزای ورود اجباری به 

شهر برای ماندن یک شب در هتلـ  اکراه مسافران ایرانی عازم آمریکا از همراه داشتن 
سلفون و دشواری تماس با خانواده و دادن اطالع تأخیر، مشکل یک بانوی ایرانی که 
کودک او نام خانوادگی پدرش را داشت و ...ـ  آیا »گلوبال اِنتری« یک تبعیض نیست؟

روزنامک- شماره40 )اَُمرداد1396(



پرسيدم در کجا وضع حمل کرده بود. گفت 
در ناپل ِ ايتاليا.

 من در اين زمينه چيزی نشنيده بودم.
مسافران ايرانی اين پرواز )پرواز 93 
آستريَن ايرالينز( که از بازرسی های فرودگاه 
خسته شده بودند متفقا گفتند که فرودگاه 
بين المللی تهران واقعا »جزيره آرامش« 
است که نه چمدان را باز می کنند و نه سئوال 

و جوابی در کار است و ....
45 دقيقه به پرواز، مسافران را به سوار 
شدن به هواپيما فراخواندند. مسافران که 
نزديک به سيصد تَن بودند سوار شدند، ولی 
از پرواز هواپيما خبری نشد. بلندگو اعالم 
کرد که هواپيما که از نوع بوئينگ 767 بود 
مشکل فنی در قسمت کامپيوتر پيدا کرده 
و در دست تعمير است و پرواز تأخير خواهد 
داشت. اين اطالعيه به فاصله هر 15 دقيقه 
يک بار تکرار شد و سرانجام اعالم کردند که 
مشکل فنی به اين زودی برطرف نمی شود 
و پرواز با اين هواپيما انجام نخواهد شد، 
مسافران پياده شوند و برای تعيين تکليف 

به قسمت مربوط در فرودگاه بروند.
در اين قسمت، معطلی زياد بود و تنها يک 
کارمند جوان )بانو( مسافران را راهنمايی 
می کرد. از گيت مربوط تا اين قسمت راهی  
نسبتا طوالنی بود، برخی از مسافران عليل 

بودند و پاره ای بچِه کوچک داشتند.
 در اين قسمت، مسافران برای پروازهای 
روز بعد ميان چند هواپيما تقسيم شدند. 
يک بانوی ايرانی که فرزندش را در بغل 
داشت و گفت که مقصد او شهر رونوک 
ويرجينيا است و کوتاهترين فاصله به اين 
شهر، فرودگاه دالس است، برای پرواز روز 
بعد، بُردينک پَس فرودگاه شيکاگو! گرفت. 
اين تقسيم بندی تا ساعت 3ـ  4 بعد از ظهر 
طول کشيد. برخی از مسافران نگران جامه 
دانهای خود و انتقال آنها به پروازهای تازه 
بودند، پاره ای می گفتند که وقت دکتر 
داشتند و يا مالقات اداری و ِددالين کار. يک 
مسافر َمرد که انگليسی را با لهجه اَدا می کرد 
گفت که از سه ساعت پيش از سوار شدن، 
هواپيما را از ديواره شيشه ای قسمت انتظار 

گيت می ديد که متوقف بود، چرا قبال و در 
طول اين ساعت ها متوجه مشکل فنی در 
قسمت کامپيوتر نشده بودند؟. چرا شرکت 
هوايی که 86 هواپيما برای 130 مقصد 
دارد، نتوانست سريعا يکی را جابجا کند. 
استريَن ايرالينز که هاب و بِيس آن همين 
فرودگاه وين است و سالهاست که به لوفت 
هانزا پيوسته و عضو »ستار اليانس« است، 
چرا نتوانسته هواپيمای ديگری را جانشين 
کند و مسافرانـ  در قرن 21!ـ  24 ساعت 
معطل شوند. ]استريَن ايرالينز 60 ساله قبال 
و تا چند سال پيش دولتی بود. فرودگاه وين 
همچنين هاِب يورو وينگز و چند شرکت 

هواپيمايی ديگر است و پُر از هواپيما[.
به هر حال، اعالم کردند که مسافران با 
اتوبوس به داخل شهر و هتل منتقل و روز 
بعد به مقصد فرستاده خواهند شد. آن 
همه مسافر به راهنمايی يک بانوی جوان به 
سوی اتوبوس ها به حرکت درآمدند ولی بر 
پاسپورت آنان بايد ُمهر ورود به اتريش زده 
می شد و بسياری )به استثنای دارندگان 
گذرنامه آمريکا و کشورهای عضو اتحاديه 
اروپا( بايد ويزای ورود می داشتند که اين 
مشکل با تماس های شرکت هواپيمايی 
حل شد.  مشکل ديگر، تماس با خانواده در 
آمريکا و خبر دادن از تأخير 24 ساعته بود 
که مسافران ايرانی سلفون و لپ تاپ با خود 
نداشتند زيراکه شنيده شده بود حمل اين 
دو وسيله از چند فرودگاه معّين به آمريکا 
ممنوع و يا دشوار است. متصديان هتل می 
گفتند که بايد برای تلفن کردن به خارج، پول 
بدهند و محاسبه آن وقت گير است. در اينجا 
يک آمريکايی بسيار مهربان به نام ريچارد 
ساکن اينديانا لطف کرد و سلفون خودرا در 

اختيار گذارد.
روز بعد )13 آگوست(، مسافران در سه 
دسته؛ ساعت 5، ساعت 6 و ساعت 7 و 
30 دقيقه بامداد با اتوبوس عازم فرودگاه 
شدند و بايد پس از بازرسی کامل و بيرون 
آوردن ساعت و کمربند و عبور از چارچوب 
الکترونيک، به قسمت گذرنامه برای گرفتن 
ُمهر خروجی  از اتريش بروند. در اينجا يک 
بانوی ايرانی که فرزند خردسال متولد ايران 
داشت با مشکل رو به رو شد زيراکه نام 
خانوادگی کودک با نام خانوادگی او تفاوت 
داشت. مامور گذرنامه می گفت که از کجا 
بداند کودک را نربوده باشی؟. چند مسافر 
ايرانی که اشک های اين زن را ديدند به 
ميان آمدند و شهادت دادند که کودک 
فرزند همان خانم است و در ايران يک زن 
پس از ازدواج هم نام خانوادگی خودرا حفظ 

می کند.
گروه ما که سهم هواپيمای عازم فرودگاه 
دالس )واشنگتن( شده بوديم پس از طی 
مسافتی به گيت مربوط رسيديم که در 
اينجا، بررس دوم ]ماموری که اجازه ورود 
به محل سوار شدن به هواپيما به مقصد 
آمريکا را می دهد[ يک ايرانی ارمنی بود 
که کمک بسيار کرد. اگر کمک او که پس 
از بررسی پاسپورت و ... ُمهر بر بُردينگ پَس 
می زد نبود، بسياری که با تأخير به گيت 
رسيده بودند ممکن بود که نتوانند سوار بر 
هواپيمای مربوط شوند. از اين ايرانِی ارمنی 
نامش را پرسيدم تا در گزارش خود آورم که 
گفت نمی خواهد تبليغ شود. او هميشه 
کمک کرده و از اين عمل خود لذت برده 

است.
 نزديک به 11 ساعت بعد در فرودگاه 
دالِس بوديم. شماری کم از مسافران وارد 
مسيری شدند که تابلو »گلوبال اِنتری« 
داشت و سريعا از بازديد گذرنامه و گمرک 
گذشتند و مابقی در صف های طوالنی 
قرارگرفتند. پرسيدم که قضيه آن مسير 
چيست. گفتند هرکس که ساالنه مبلغی 
بدهد و عضو گلوبال انتری شود از آن مسير 

عبور خواهد کرد!. تابلو فرودگاه وين
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نظر سه َهمسفر در یک پرواز هوایی؛ تداوم بوروکراسی و مثالی از دیجیتالی شدن اسناد 
امالکـ  انقالب مستضعفان و اتوبوس های شهری تهرانـ  ُپل های هوایی خیابان های 

تهران و مشکل سالخوردگان با باالرفتن از دهها پله آنها
هر فرد در هر زمان حرف هايی دارد که 
می خواهد بزند درباره يک کار جالب، در 
مورد يک يا چند مسئله عمومی، در زمينه 
اشتباهات خود و يا ديگران و ... که طبق 
تجربه، انتشار آنها مفيد و مؤثر واقع شده 
است و درس و سرمشق داده است. طبق 
روال دهها ساله، در جريان هر مسافرت، 
فرصت به دست می آيد تا از اين تجربه و 
درد دِل »َهمـ  َسَفران« آگاه شوم و آنها را 
برنگارم. از زمان آنالين شدِن »اخبار مطلق« 
و گسترش نفوذ اصحاب منافع در رسانه 
های عمومی و در نتيجه کاهش مخاطبان 
نشريات خبری، توجه ژورناليست ها به 
جمع آوری و انتشار همين مطالب حاشيه 
ای و گفت و شنيدهای اصطالحا ميدانی 

جلب شده است.
در سفر کوتاه نيمه اول ماه آگوست 2017 
به ايران، در چهار فرودگاه مبدأ و مقصد 
و ميان راه و نيز داخل هواپيماها موفق به 
شنيدن مطالب متعدد شدم. مشکل پيش 
آمده در فرودگاه وين را که برايم باورکردنی 
نبود در همين شماره و جداگانه قلمی 
کردم که چگونه شرکت هواپيمايی اتريش 
در فرودگاِه هاِب خود )وين( نتوانست تا 
24 ساعت، يک هواپيما جای هواپيماِی 
»مشکِل فنی دار« خود قرار دهد و مسافران 
با تأخير 24 ساعته به مقصد نرسند و برخی از 
آنان برنامه و ِددالين خودرا از دست ندهند. 

بسياری از اين مسافران، ترانسفری بودند.
  Os  0093 يکی از مسافران ايرانی پرواز
که به زبان خودش يک شبانه روز عاّلف شده 
بود گفت دولت جمهوری اسالمی ايران بايد 
در اين زمينه اقدام کند، ما شهروندان آن 
کشور هستيم و انتظار کمک داريم. وقتی 
که يک مؤسسه دولتی به يک شرکت مجّوز 
فعاليت در ايران می دهد بايد بر کار آن نيز 
نظارت داشته باشد. وقت اتريش دو ساعت 

و نيم از ايران عقب تر است و من ساعت 8 
بامداد به وقت اتريش )ساعت ده و نيم به 
وقت تهران( با موبايل جهانی خود به آژانس 
هوايی که در تهران از آن بليت خريده بودم 
تلفن کردم و جريان را گفتم و خواستم که 
تعقيب کند، ولی جواب درستی نشنيدمـ  
تنها شماره تلفن دفتر لوفت هانزا در تهران را 
به من داد و گفت چند سال پيش لوفت هانزا 
هواپيمايی اتريش را خريده، به دفتر آنها 
که مشترک است و رو به روی پارک ساعی 
)خيابان سراسری ولی عصر( قراردارد 
تلفن کنم. با خود گفتم که بهتر است پس 
از رسيدن آمريکا با وکيل قضايی خود 

مشورت کنم و بعد تصميم بگيرم.
در جريان اين رفت و آمد کوتاه به صحبت 
يک همسفرـ  ظاهرا 75 سالهـ  با مسافر 
ديگر که آشنای هم به نظر می آمدند گوش 
کردم. از بوروکراسی سخن می گفت. وارد 
صحبت شدم،گفت: از سال 1340 تا 1342 
دوران کارآموزی خود را در اداره ثبت اسناد 
گذراندم، به آنچه را که مشاهده کردم کاری 
ندارم ولی هر تحصيلکرده و اهل انديشه را 
که ديدم و مشکلی با اداره ثبت داشت می 
گفت که چرا و به دليل و منطق بايد اداره 
ثبت اسناد ضميمه قوه قضايی باشد که 
تکليف آن رسيدگی به تظلّمات و جرائم و 
اختالفات است. ثبت اسناد بايد يا وابسته به 
وزارت کشور باشد و يا يک سازمان مستقل. 
در دهه 1330 يک بار بر در آن قفل زدند و 
موقتا تعطيل اش کردند، ولی ... چه حاصل.
اين همسفر اضافه کرد:  سی و چند 
سال است که در آمريکا زندگی می کنم. 
هر يکیـ  دو سال يک بار به وطن سر می 
زنم و گاهی در آنجا چند ماه می مانم. برای 
اينکه سربار ديگران نباشم، اخيرا در شرق 
تهران يک آپارتمان يک اطاق خوابه تقريبا 
45 متری به 200 ميليون تومان خريداری 

کردم. دفترخانه ثبت معامله گفت که سند 
معامالت تازِه مستغالت بايد ديجيتالی 
شود، پرونده را به اداره ثبت اسناد منطقه 
خواهيم فرستاد تا سند ديجيتالی يک برگی 
)به جای سند دفترچه ای پلمپ شده( صادر 
کند. چند هفته تا يک ماه بيشتر طول 
نمی کشد. گفتم بنويسيد به آدرس شما 
بفرستند زيراکه ممکن است، من در تهران 
نباشم. 5ـ  6 ماه بعد که به ايران بازگشتم 
و سراغ دفترخانه )محضر( رفتم، گفتند که 
سند ديجيتالی من هنوز نيامده است و نامه 
ای هم در باره آن به ما نرسيده است، خودت 
به اداره ثبت منطقه برو ببين قضيه از چه 
قرار است. با اضطراب و نگرانی به اداره ثبت 
اسناد آن منطقه رفتم. در آنجا با صف های 
طوالنی رو به رو شدم و در يک مورد صدای 
اعتراض يک مراجعه کننده بلند شد که 
مامور نگهبان ساختمان مداخله کرد. ساعت 
ها گذشت تا نوبت به من رسيد. پرونده را در 
بايگانی يافتند و نگاه کردند و گفتند که 
دفترخانه َفک َرهن )دفترخانه ديگر، نه 
دفترخانه ثبت معامله( يک رقم را اشتباه 
تايپ کرده است. به اين دفترخانه رفتم، 
رقم را اينترنتی اصالح کرد. به همان شعبه 
ثبت بازگشتم و پس از ايستادن در صف و 
رسيدن به کارمند متصدِی به قول خودشان 
مکانيزه، گفت که هنوز پاسخ نرسيده است، 
با تعجب گفتم که ارسال اينترنتی آنی است، 
گفت که اينجا اين طور نيست!. چهارشنبه 
بود، گفت که پنجشنبه ها اداره تعطيل است 
برو و شنبه و يکشنبه بيا، شايد که تا آن وقت 
برسد. با اين پاسخ و مشاهده آن همه ارباب 
رجوع و وضعيت از خير قضيه گذشتم و به 
دفترخانه تلفن کردم و گفتم که خودشان 

دنبال کنند و ....
اين همسفر گفت که در آمريکا چون 
بازنشسته است و کاری ندارد، اغلب به 
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محافل ايرانيان می رود و برخالف آنچه 
که گفته شده است، ايرانيان فقط به داليل 
اقتصادی تَرک وطن نکرده اند، عمدتا از 
دست بوروکراسی و مشاهده کارهايی 
ازجمله پارتی بازی و انتصابات غير استاندارد 
دست به مهاجرت زده اند که يک مورد آن را 
برايتان گفتم. يکی از شعارهای انقالب سال 
1357 همين پايان داده شدن به کاغذبازی 
ادارات دولتی و پارتی بازی بود و در چند 
سال اول پس از انقالب هم اين مسائل ديده 
نمی شد که دوباره به همان وضعيت سابق 
بازگشته است. راه حل مسئله بوروکراسی 
بسيار ساده است. من در آمريکا خانه خريده 
ام. نه از سند ديجيتال خبری است و نه از 
دفترخانه و اداره ثبت اسناد، همان بنگاه 
معامالت امالک و وکيل آن کارها را انجام 
می دهند و از شهرداری سند می گيرند. اين 
اداره بازی ها را عوامل خارجی در دهه های 
1300 و 1310 به ايران تحميل کردند. 
انقالب يعنی ريختن شالوده ای ديگر و بهتر، 

نه دنبال کردن همان وضعيت پيشين.
در طول در انتظارنشستن پشِت ِگيتی، 
يک همسفر ديگر گفت: حاال که انتخاب 
شهردار تازه تهران در جريان است، خوب 
است کسی را انتخاب کنند که از قشر اتوبوس 
سوار باشد. انقالب 1357 ايران، انقالب 
مستضعفان اعالم شده بود و هنوز هم در هر 
سخنرانی، اين کلمه به ميان می آيد. شهردار 
تهران اگر هم از قشر اتوبوس سوار نباشد، 
پس از انتخاب به اين سمت بايد هفته ای 

چند بار مسافر اتوبوس های شهری شود.
اين همسفر افزود: چون اقامت من در 
تهران در هر سفر بيش از چند روز نيست و 
به شهر خودم می روم، در تهران با اتوبوس 
شهری رفت و آمد می کنم. در بيشتر 
ساعات، مسافران اتوبوس ساندويچ وار و 
چسبيده به هم می ايستند به گونه ای که 
پياده شدن در ايستگاِه مورد نظر دشوار 
است. برخالف همه شهرهای کوچک 
و بزرگ جهان، اتوبوس های تهران نواِر 

خودکار اعالم ايستگاه ندارد و مسافران که 
اغلب سالخورده و يا شهرستانی هستند، 
ايستگاه را از يکديگر می پرسند. روی 
شيشه های بعضی از اتوبوس ها توری فلزی 
کشيده اند! و از داخل اتوبوس ساختمانها و 
مغازه های خيابان به خوبی ديده نمی شود 
تا مسافر ايستگاه مورد نظر را بيابد. ضمنا 
طبق مشاهدات من، مسافران اتوبوس 
های شهری تهران سال به سال افزايش 
می يابند، موردی که بايد ديد چرا؟. مسئله 
ديگر، پل های هوايی روی خيابانهاست و 
بيشتر آنها بدون پلکان برقی. پله های هر 
پُل به رقم 50ـ  60 نزديک است. با توجه به 
اينکه درصد بزرگی از رفت و آمدکنندگان 
سالخورده هستند، اين پُل ها يک وسيله 
ناراضی سازی است. با چند دقيقه ايستادن 
کنار يکی از اين پل هاـ  پل هايی که در 
کشورهای ديگر ديده نمی شود ناراحتی 
سالخوردگان از باال رفتن از پلکان اين پل 

ها به دست می آيد.

گشتی در رویدادهای ماه

دکتر هوشنگ طالع ناسيوناليست ايرانی بنام، 
پژوهشگر، نويسنده و پيش از انقالب نماينده 
مجلس و استيضاح کننده اميرعباس هويدا که 
با جدا شدن بحرين از ايران موافقت کرده بود 
در يادداشت شماره 961 خودـ  نوشته شده در 
28 تيرماه 1396 که برای شماری بسيار ازجمله 
دبيرخانه » تاريخ آنالين« ايميل می شود آورده 

است:
سخنگوی دولت ديروز با دفاع از قرارداد منعقده 
با توتال ]کمپانی نفتی فرانسوی[ گفت که هرکس 
سندی عليه اين قرارداد دارد، آن را به قوهِ قضائيه 

ارائه کند تا رسيدگی شود.
من ]دکتر طالع[ اين چند سند را ارائه می کنم، 
شايد که هنگام رسيدگی مورد توجه قرار گيرند:

1ـ  قرارداد با توتال، همانند امتياز دارسی 
)منعقده در دوران مظفرالدين شاهـ  سال 1280 
خورشيدی( و نيز تمديد و در واقع دادن امتياز 
نفت به شرکت نفت انگليس  در دوران رضاشاه 

)در سال 1312 خورشيدی( است.
2ـ  اين نوع امتياز و يا قرارداد، مغاير است با 
قانون ملّی شدن صنايع نفت در سراسر کشور، 
مصّوب هفتم ارديبهشت 1330 از سوی مجلس 

شورای ملی و سپس مجلس سنا. 
3ـ  اين نوع قراردادـ  اگر به تصويب مجلس و 
تأييد شورای نگهبان نرسدـ  مغاير است با روح 
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری 

اسالمی. 
4ـ  اين قرارداد مغاير است با اصل هشتاد و يکم 

قانون اساسی جمهوری اسالمی که به روشنِی 
تمام ]صراحت[ می گويد: "دادن امتياز تشکيل 
شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و 
کشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا 

ممنوع است.".
5ـ  مغايرت آشگار دارد با اصل يکصد و پنجاه و 
سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی که می گويد 
"هرگونه قرارداد که موجب سلطِه بيگانه بر منابع 
طبيعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون 

کشور گردد ممنوع است.".
دکتر طالع نوشته است که قطعا قوای مجريه، 
مقّننه و قضائيه بر اين موارد ]موارد 5 گانه باال[ 
وقوف کامل دارند، آنها را تنها جهت يادآوری در 

اينجا آورده ام.

5 تذّکر )یادآوری( دکتر هوشنگ طالعـ  ناسیونالیست ایرانی بنامـ  در مورد قرارداد 
توتال 
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روزنامک- شماره40 )اَُمرداد1396(
خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

موگابه )رابرت گابريل موگابه( اينک 
93 ساله، از سال 1965 )52 سال 
پيش( همواره خبرساز بوده است. 
در اين سال سفيدپوستان رودزيا 
)رودزيای جنوبی( که شمار آنان حدود 
300 هزار بود اعالم استقالل کردند و 
از استعمار انگلستان بيرون آمدند، اما 
با اين منطق که تنها 5 درصد جمعيت، 
سفيدپوست مهاجر هستند و اين اقليت 
نژادی نمی تواند نماينده اکثريت باشد، 
استقالل رودزياـ  کشور آفريقايی که 
صادرات توتون آن معروفّيت داشت 
ـ به رسميت شناخته نشد. ولی به 
صورت مستقل به رياست »ای يِن 
اسميت« ادامه يافت. از همان زمان 
موگابه و »جاشوا نکومو« رهبران دو 
حزب سياهپوستان رودزيای جنوبی بر 
ضد دولت اقليت دست به مبارزه زدند 
و خبرساز و در سراسر جهان ازجمله 
در ايران، معروف شدند. در خبرها، 
از موگابِه به عنوان يک مارکسيست 
نام برده می شد. کار اين مبارزِه سياه 
با سفيد که دولت های ديگر بويژه 
انگلستان آن را دامن می زدند و بزرگ 
می کردند در مواردی به زد و خورد 

مسلحانه می کشيد.
چون شنوندگان راديو ايران با نام 
رودزيا آشنا نبودند ضمن نوشتن سابقه 
بر اخبار مربوط، سه بار نيز به صورت 
فيچِر راديويی تاريخچه اين سرزمين 
نوشته و پخش شد ازجمله گرفته 
شدن نام آن از اسم »ِسسيل رودز« 
انگليسی که به آنجا رفته بود، اينکه 
صدها سال پيش حکومت پادشاهی 

داشته و آثار شهری به نام زيمبابوهـ  
شهر سنگیـ  نشان از تمدن آن می 
دهد و سفيدپوستان رودزيای جنوبی 
از انگلستان، ايرلند و پرتغال هستند، 
وسعت کشور 398 هزار کيلومتر مربع  
است و به دريا راه ندارد. در اين فيچرها 
به دو حزب سياسی سياهپوستان و نيز 
تاريخچه رودزيای شمالی که زامبيا 
نام گرفته و وسعتی دو برابر رودزيای 
جنوبی دارد اشاره شده بود. با هر 
مطلب، نام موگابه و نکومو برده می شد 

و در روزنامه ها با درج تصويری از آنان.
دولت اقليت سفيد سرانجام حاضر به 
مذاکره شد. مذاکرات در لندن صورت 
گرفت و قرار شد که يان اسميت کنار 
برود، انتخابات شود و دولت در دست 
اکثريت قرار گيرد که در 1980 چنين 
شد و موگابه نخست وزير. نام کشور شد 
زيمبابوه )به نام همان شهر باستانی( و 
شهر ساليسبوری )سالزبری( پايتخت 
کشور هم شد شهر َحراره. بعدا منازعات 
احزاب بر سر کسب قدرت آغاز شد و 

موضوع خريد مزارع سفيدپوستان 
و دادن اين مزارع به سياهان و اين 
کار به صورت نوعی فشار صورت می 
گرفت بگونه ای که سفيدپوستان تَرک 
رودزيا کردند و اينک تنها دو صدم 
جمعيت زيمبابوه )کمتر از 25 هزار( 

سفيدپوست هستند. 
موگابه بعدا همه همدستان پيشين 
در مبارزه و رقباء را کنار زد و رئيس 
جمهوری شد که 30 سال است که در 
اين مقام است. چون به مارکسيست 
بودن او ترديد شد، ايدئولوژی چِپ 
ملّی را مطرح ساخت که به موگاليسم 
معروف شده و سپس تحريم های جهانی 
پيشامد کرد و نام موگابه در خبرها باقی 
ماند. اّما، در ميان آنها خبری که بيشتر 
جلب توجه جهانيان را کرد، ازدواج او 
در 72 سالگی با منشی 31 ساله اش 
»گريس« در سال 1996 بود. به رغم 
کهولت، اين زن و شهر دارای دو فرزند 
مشترک شده اند. بانوی قبلی موگابه 

درگذشته بود.

ازدواج موگابه رئیس جمهوری زیمباوه در 72 سالگی با منشی 31 ساله اش

 موگابه 93 ساله و زن جوان او



يک هفته مانده به اَُمرداد 1343 به دبيران 
اخبار راديويی خبرگزاری پارس ازجمله من 
توصيه شد که با هدف انعکاس اهميت 
ارمنستان و ارمنی که جدا از ايران و ايرانی 
نبوده اند، هرگاه که نام آناستاس ميکويان 
در خبرها می آيد، بنويسند رئيس ارمنی 
شورای عالی شوروی )رئيس جماهيريه(. 
ميکويان که قبال وزير و معاون نخست وزير 
و از برجستگان حزب کمونيست شوروی 
بود از 15 جوالی 1964 )دهه آخر تيرماه 
1343( رئيس شورای عالی شوروی شده 
بود. در آن زمان خبرگزاری پارس مستقيما 
اخبار راديو ايران تنظيم و به گويندگان و 
پخش می داد و نيز برای تلويزيون غير 
دولتی ارسال می کرد. تا نيمه دهه 1340، 

ايران تلويزيون دولتی نداشت.
اين توجه خاص به ارمنيان به تدريج 
گسترش يافت و فهرستی از ارمنيان بنام 

شوروی در اختيار خبرگزاری پارس گذارده 
شد تا هرگاه که نامی در اخبار از آنان ديده 

شود در کنار نامشان بنويسند ارمنی.
در اين فهرست نام آرتم ميکويان سازنده 
جنگنده معروف ميگ، درياساالر آواکيان، 
فيلدمارشال باباجانيان، مارشال هوايی 

سرگی خودياکوف و ... وجود داشت، دهها 
نام. اين فهرست به تدريج به ارمنيان 

صاحب مقام در دوران تزارها هم رسيد.
اگر اين فهرست تا به امروز ادامه يافته بود 
به الوروف وزير امور خارجه کنونی روسيه 

هم که پدرش ارمنی است می رسيد.

توجه ویژه به مقامات ارمنی در اخبار

آرتم ميکويانآناستاس ميکويان

)1
39

د6
ردا

)اَُم
 4

ه0
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

12



13

دوربین
روزنامک- شماره39 ) تیرماه1396(

در آخرين دهه قرن بيستم، آمارها نشان می داد که شمار روزنامه نگاران 
حرفه ای جهان از رقم 46 هزار تن تجاوز نمی کرد،    و لی در قرن 21، جهان 
با روزنامه نگاران تازه ای روبرو شده است که نه تحصيل روزنامه نگاری 
دارند و نه اهل اين حرفه هستند.  تنها ِسلفون به دست دارند و هر  
رويدادی را که مشاهده کنند از صحنه آن عکس می گيرند  و شرح آن را 
در سوشل ميديای خود قرار می دهند   و  يا  به رسانه ای معمولی می دهند 
و بنابراين ديگر چيزی از چشم مردم پنهان نمی ماند.  اين »شهروند 

- روزنامه نگاران«  رويدادهای تازه ای را   وارد جريان روزنامه نگاری 
کرده اند  از جمله زد و خورد و مشاجره ها در هواپيماها، اتوبوس های 
عمومی و   مترو  را  و  نيز  درگيری پليس با رانندگانی که  نقض آيين 
رانندگی می کنند. يک نمونه از اين عکس ها در اينجا آورده شده است 
و نشان می دهد که در يک هواپيمای مسافربر در آمريکا بر سر موضوعی 
ميان چند مسافر مشاجره و  زد  و خود روی داده است.  البته اين  نوع 

روزنامه نگاری با تصوير ،   بسياری از پنهانکاری ها را آشکار می کند.

زد و خورد و مشاجره در هواپیماها، خبر تازه رسانه ها



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 امرداد داشته است.

14

این ماه در گذر تاریخ
روزنامک- شماره40 )اَُمرداد1396(
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این ماه در گذر تاریخ

دوم اَُمردادماه 1342 آيت اهلل ميالنی 
و آيت اهلل رفيعی قزوينی ضمن صدور 
اعالميه هايی، عمل دولت در توقيف آيت 

اهلل خمينی را تقبيح و محکوم کردند.
آيت اهلل خمينی ساعت 3 بامداد 15 
خرداد 1342 در قم دستگير و به تهران 
منتقل شده بود که پس از رسيدن اين خبر 
به مردم، صدها هزار تَن در تهران و چند 
شهر ديگر به خيابانها ريختند و دست به 
تظاهرات و دادن شعار زدند که با تيراندازی 
نظاميان و پليس و بعضا با سالح سنگين رو 
به رو و صدها تن کشته و مجروح و بسياری، 
ازجمله شماری از روحانيون دستگير و 
زندانی شدند. روحانيون با هدف اعتراض 
به دولت، از شهرهای خود به تهران آمدند. 
آيت اهلل خمينی که از قم به باشگاه 

افسران و از آنجا به زندان قصر انتقال يافته 
بود چهارم تيرماه 1342 به پادگان عشرت 
آباد و از 11 اَُمردادماه آن سال به خانه ای 
در داوديه منتقل شد. اين خانه در اختيار 
ساواک بود. آيت اهلل خمينی 17 فروردين 
1343 آزاد شد و چند ساعت بعد به قمـ  

منزل خود رفت.
 آيت اهلل خمينی در قم به مبارزه ادامه 
داد و چهارم آبان 1343 نطق معروف 
خود عليه کاپيتوالسيون و دادن اين حق 
به آمريکا، و سياست های شاه در قبال 
آمريکا و اسرائيل ايراد کرد که تکثير شد 
و در سراسر کشور توزيع. پنج روز بعدـ  
نهم آبان حسنعلی منصور نخست وزير 
وقت در مجلس سنا، از دادن مصونّيت 
قضايی به آمريکائيان )کاپيتوالسيون 

تازه( دفاع کرد.
 در نخستين ساعات بامداد 13 آبان 
1343 خانه آيت اهلل خمينی در قم 
محاصره و دوباره دستگير و همان وقت 
به تهرانـ  فرودگاه مهرآباد انتقال و به 
رغم صراحت اعالميِه حقوق بشر که نمی 
توان افراد را از کشوری که به دنيا آمده اند 
به خارج تبعيد کرد و يا مانع بازگشت آنان 
از خارج به زادگاه شد با هواپيما به ترکيه 
تبعيد گرديد. همان روز ساواک درباره اين 

تبعيد اطالعيه صادر کرد. 
تبعيد آيت اهلل خمينی از وطن، مانع 
ادامه مبارزات وی نشد و او که از ترکيه 
به عراق رفت به مبارزه تا پيروزی و 
برقرارکردن نظام اسالمی در ايران ادامه 

داد.

اعالمیه آیت اهلل میالنی و آیت اهلل رفیعی قزوینی درباره توقیف امام خمینی و تقبیح 
این عمل دولت وقت در 1342ـ  اشاره ای کوتاه به دستگیری ها و تبعید آیت اهلل

روزنامه هاي آمريکا در شماره هاي سي 
ام جوالي 1953 خود )9 اَُمرداد1332 و 
19 روز پيش از بر اندازي 28 اُمرداد 1332( 
گزارش کردند دولت آمريکا که از قدرت 
گيري حزب توده در ايران سخت نگران 

شده، دو روز پيش، در اين زمينه يادداشتي 
فوری براي دکتر مصدق فرستاد که همان 
روز در تهران به او تسليم شده است. اين 
نامه به امضای جان فاستر دالس وزير 

امورخارجه آمريکا بوده است.

 دکتر مصدق اين يادداشت را هفتم 
اُمرداد دريافت کرده بود. بعدا گفته شد که 
اين يادداشت يک اخطاريه بود که مصدق 
نتوانست به موقع، تحوالت بعدي را پيش 

بيني کند و آماده مقابله شود.

یادداشت دولت آمریکا که یک اخطار  به مصدق بود



دکتر علی امينی نخست وزير وقت در 
اَُمرداد ماه 1340 )آگوست 1961( در يک 
سخنرانی 41 دقيقه ای گفت که برای آماده 
ساختن زمينه برای اجرای اصالحات، شاه را 
با تشريح عقايد پروفسور »وبلن« و فرضيه 
پردازان ديگر قانع کرده است که اگر دست 
فئودال ها، سوداگران و خواص از تصميم 
گيری ها و اِعمال نفوذ در انتصابات و انشاء 
قوانين کوتاه نشود، ايران با انقالب رو به رو 
خواهد شدـ  انقالبی خونين. ايرانيان، همه، با 
آيات قرآن آشنا هستند و برای مدتی طوالنی 
اجحاف، بی انصافی و ... يک طبقِه کم شمار 

جامعه را تحمل نخواهند کرد.
اينک نگاهی به باورهای »وبلن«: 

 Thorstein  پرفسور تورشتاين وبلن
Veblen )1857ـ  1929( صاحب فرضيه 
هاي متعدد در جامعه شناسي و اقتصاد 
 The Theory of « ازجمله فرضيه

Leisure Class به مفهوم طبقه اي که 

مي نشيند و بدون اينکه در انديشه منافع و 
پيشرفت کشور و رفاه مردم باشد، تصميم مي 
گيرد که چگونه با کاغذ بازي، نفوذ در مقامات 
و سوداگري و باال و پايين بردن قيمت ها از 
طريق کم کردن و زيادکردن مصنوعي زمينه 
کاال در بازار سود ببرد و به عبارتي ديگر؛ طبقه 
آسودهـ  طبقه اي که زحمت توليد به خود راه 

نمي دهد ولي سود توليد را مي بَرد. 
    دکتر وبلن به دليل در پيش گرفتن روش و 
رفتاري ناهماهنگ با وضعيت روز و اصطالحا 
بازار آزاد، پس از چند سال تدريس در هر 
يک از دو دانشگاه معروف آمريکا؛ شيکاگو 
و ستنفورد، به بهانه اي کنار گذارده شد. 
وي سپس با همفکرانش »مدرسه نو براي 
تحقيقات اجتماعي« را در نيويورک تاسيس 
کرد که يک دانشگاه بشمار مي رود. وی 
مخالف لوکس گرايی و حتی خدمات لوکس 

 Conspicuous و پرهزينه اصطالحا
Consumption  بود که فاصله طبقات 

جامعه را افزايش می دهد.
    دکتر وبلن با نفوذ کمپاني ها و سوداگران 
بزرگ در تصميم گيري های دولت ها که در 
شکل دادن به جامعه و حتی فرهنگ توده ها 
تأثيرگذار است مخالفت کرده و نوشته است 
که اين تصميمات دولتی و انشاء قوانين براي 
جامعه مسئله ساز و عامل گراني، بيکاري، 
فقر و َمسکنت طبقه زحمتکش است و 
... و نبايد اين کمپاني دارها و سوداگران 
ازجمله بانکداران به جايي برسند که 
دولت ها نماينده آنها باشند که سرانجام 
به طغيان عمومی منجر خواهد شد. دولت 
نماينده توده ها است، نه شماری کمـ  
آزمند، خودخواه و سوداگر. وای به روزی که 
رسانه ها در کنترل اين افراد و دالالنشان در 

بورس ها، بانک ها و بيمه ها افتد

زمانی که علی امینی از عقاید پروفسور وبلن برای قانع کردن شاه به برنامه اصالحات 
استفاده کرد

در دو شهريورماه به فاصله 3 سال از يکديگر 
دو زلزله در تهران روی داد و چون روزنامه ها 
مصاحبه های زلزله شناسان را که تهران روی 
کمربند زلزله و گسل است و هر لحظه ممکن 

يک زلزله شديد روی دهد بهای اراضی و خانه 
ها پايين آمد و مهاجرت از تهران )بازگشت به 
زادگاه( آغاز شد که طولی نکشيد و جمعيت 
تهران افزايش يافت و اين افزايش به رغم 

اعالم محدوده 25 ساله بود که از سال 1347 
اِعمال شد. طبق آمار سرشماری سال 1354 
)آذرماه( جمعيت تهران به 3 ميليون و 700 

هزار و ايران به 34 ميليون رسيده بود.

دو زلزله در دو شهریور در تهران و پایین آمدن بهای زمین و خانه

سوم آگوست 936 ميالدی و 305 سال 
پس از خروج عمان از قلمرو ايران، فرماندار 
ديلمی کرمان، آن منطقه را ضميمه ايالت 
خود کرد. عمان از زمان کوروش بزرگ تا 
سال 630 ميالدی به مدت 11 قرن گوشه 
ای از قلمرو ايران و گاهی ضميمه ساتراپی 
مکران )منطقه بزرگی در جنوب شرقی ايران 
و پاکستان امروز( و زمانی وابسته به ساتراپی 
کرمان بود. عمان 5 سال پيش از جنگ 
قادسيه، از ايران جدا و به قلمرو حکومت 
اسالميون پيوسته بود. اين منطقه استراتژيک 
و ثروتمند واقع در جنوب تنگه هرمز تا ورود 
اروپاييان به خليج فارس در قرن شانزدهم، 

همچنان از توابع ايران بود و پس از آن نيز در 
قرن هجدهم نادرشاه بر آنجا مسلط شد و می 
خواست مرکز ناوگان خود قراردهد و از آنجا 
به اخراج اروپاييان از مشرق زمين و ازجمله 
شرق آفريقا دست بزند که در توطئه قوچان 

به دست تنی چند از افسرانش کشته شد.
    در زمان هخامنشيان، اشکانيان و 
ساسانيان حاکم نشين عمان نفتدار که 309 
هزار کيلومتر مربع وسعت دارد و جمعيت آن 
در سال 2010 دو ميليون و هفتصد هزار تن 
بود و بيش از هشتصد هزار خارجي در آنجا 
زندگي و کار مي کنند شهر صحار بود در 
نزديکی مسقط و مسقط بمانند هنگ کنگ 

مفهوم بوی عطر )عطر آگين( می دهد. در 
ايران باستان، رئيس حکومت محلي عمان 
»بُلند« عنوان داشت که واژه اي است پارسي 
و يک مفهوم آن »عالي مقام« است. به يک 
تعبير، واژه ُعمان نيز پارسي )اُومان = اـُ  مان( 
است به مفهوم مردم »درگير با آب«، دريا 
نورد و از اين قبيل ]»اُّو« يعني آب و هنوز در 
روستاهاي جنوب و جنوب شرقي ايران، آب 
را عاميانه »اُّو« تلفظ مي کنند[. عمان هيچگاه 
مستعمره اروپاييان نبودـ  تنها براي مدتي 
طوالني متحد دولت لندن بود. سالطين 
عمان از قرن هجدهم از طايفه »عضد« 

هستند و از اعراب قحطاني.

 روزی که ُعمان باردیگر ضمیمه ایران شد
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اکتاويان )گايوس اکتاويوس تورينوس
Gaius Octavius Thurinus ( امپراتور 

روم که در سالهاي آخر حکومت خود ملقب 
به اوگوستوس شده بود و ارتش او در سال 36 
پيش از ميالد از ايران شکستي سخت خورده 
بود 19 آگوست سال 14 ميالدي درگذشت.

 وي در جنگ اکتيوم در سال 30 پيش 
از ميالد بر رقيب خود مارکوس آنتونيوس 
پيروز شده بود که در پي اين پيروزي 
مارکوس و بانويش کلئوپاترا يکي پس از 
ديگري خودکشي کردند. اکتاويان با اين 
که تشنه قدرت مطلق بود تالش مي کرد 
تا ظاهر جمهوريت را در روم حفظ کند و 

انتخابي باشد. او درسال 27 پيش از ميالد 
و در روز گشايش دوره تازه سناي روم کنار 
گيري خودرا از اين سمت تسليم کرده بود که 

سنا در همان جلسه با دادن راي اعتماد اورا در 
سمت امپراتور تثبيت کرد. اکتاويان در سال 
20 پيش از ميالد به جاي جنگي ديگر، با 
دولت وقت ايران وارد مذاکره شد تا پرچم ها، 
نشانهاي نظامي و عالئم ويژه اي را که رومي 
ها در سه جنگ پيش از آن ازدست داده بودند 

پس بگيرد که به اين هدف رسيد.
 اکتاويان 82 سال ُعمر کرد. اصطالح 
 ) The War of Words  ( جنگ الفاظ
از زمان اوست که مدت ها با رقيب خود 
مارکوس آنتونيوس دعواي شفاهي داشت و 
هريک ديگري را متهم مي کرد و اين اتهامات 
شامل گذشته و افشاء اشتباهات دوران جواني 

هم شده بود.

The  War  of  Words  پیدایش اصطالح
ـ سالمرگ اکتاویان - امپراتوري که سرانجام، مذاکره با ایران را برجنگي دیگر ترجیح داد

اُکتاويان

مصطفي کمال پاشا که در پي شکست 
عثماني در جنگ جهاني اول کمر همت به 
نجات دست کم خاک اصلي آن بسته بود پنجم 
آگوست 1919 در نشست ناسيوناليستهاي 
اين سرزمين در »سيواس« اعالم کرد که 
ترکيه بايد جمهوري شود. وي اين تصميم را 
هنگامي علني ساخت که وطن او در وضعيتي 
وخيم قرار داشت ؛ فاتحان جنگ هنوز تصميم 
به ابقاء اين کشور نگرفته بودند و يونان 20 هزار 
سرباز در »سميرنا« که از زمان »همر« سابقه 
يوناني بودن داشت پياده کرده بود و ناوهاي 
جنگي انگلستان، فرانسه و ايتاليا در آبهاي 
درياي مرمره تا قسطنطنيه )استانبول(، همه 
جا ديده مي شدند. سلطان سر جايش نشسته 

بود و هرج و مرج و کمبود مايحتاج زندگي در 
همه جا به چشم مي خورد.

    مصطفي کمال )آتاتورک( بعدا راه حلي 
براي سلطان يافت و آن اين بود که چون عنوان 
بزرگتر سلطان »خليفه مسلمانان« است به 

همين اکتفا کند و با حرم خود خوش باشد و 
حکومت را به دولتمردان بسپارد.

    مصطفي کمال که مردي غير مذهبي و 
داراي تجربه جنگي فراوان بود يونانيان را از 
سميرنا بيرون راند، پايتخت را به آنکارا منتقل 
کرد ، براي ترکيه که همه مستملکات اروپايي 
و عربي خود را از دست داده بود قانون اساسي 
نوشت، الفباي کتابت را به التين تغيير داد و .... 
اگر ترس از مصطفي کمال نبود ، تغيير نظام 

حکومتي ترکيه آسان نبود.
    در جريان تالشهاي شش ساله آتاتورک 
براي حفظ بقاي ترکيه ، حکومت بلشويکي 
روسيه از نظر ارسال تسليحات نظامي به او 

کمک بسيار کرد. 

روزي که مصطفي کمال پاشا تصمیم خود به جمهوري کردن ترکیه را علني ساخت

صّرافی پایتخت
شماره ثبت: 344572

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

 عضو کانون صرافان ایران
تهران، میدان فردوسی، ضلع جنوب شرقی، پالک 1

تلفن: 66721817

)1
39

د6
ردا

)اَُم
 4

ه0
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

16



21 آگوست سال 441 ميالدی )30 
اَُمردادماه(، يزدگرد دوم شاه وقت ايران از 
سلسله ساساني تصميم گرفت که براي 
نزديک بودن به شمال خاوري کشور و 
جلوگيري از ورود باقيمانده هونها به فرارود 
)بخش شمال شرقي خراسان بزرگتر( موقتا 
پايتخت را از تيسفون )نزديک بغداد( به 
نيشابور )از شهرهاي خراسان( منتقل کند. 
شهرهاي بزرگ و معروف ديگر خراسان وقت 
عبارت بودند از سمرقند، بخارا، مرو، خجند، 

بلخ و هرات.
    يزدگرد دوم که 18 سال حکومت کرد 
در سال 438 ميالدي پس از مرگ پدرش، 
بهرام گور، شاه شده بود. همين هونهاي 
رانده شده به اروپا، کشور هونگري )هنگري 
– مجارستان( را به وجود آوردند که »آتيال« 

يکي از رهبرانشان بود.
    رنگ پوست و قيافه هون ها بر حسب 
دوري و نزديکي شان از سرزمين مغولها با 
هم تفاوت داشت و آن دسته که به درياي 
مازندران نزديکتر بودند پوستي سفيدتر 
داشتند و ايرانيان ايشان را هون سفيد خطاب 
مي کردند. ايرانيان همه هونها را »بدقيافه ها« 
مي خواندند و اين، براي هون ها ُعقده شده بود. 
به گونه اي که پس از رسيدن به اروپا و فتوحات 
متعدد، بر هر نقطه اروپا، از روسيه امروز و 
سواحل دانوب تا آلمان و فرانسه که استيال مي 
يافتند زنان زيبا را به ازدواج خود در مي آوردند 
تا فرزندانشان تغيير قيافه بدهند و زيبا شوند 
و زيبايي نسبي مردم مجارستان به همين 

سبب است. شماری از هون های سفيد در 
فنالند و استونی امروز و مناطق مجاور مستقر 
و با مردم اين نواحی مخلوط شدند. مشابهت 
زبان مردم اين مناطق با مجارستانی ها به 
همين سبب است. هون ها پس از همسايه 
شدن با ايرانيان شيفته رعايت حق و قانون 
و نظام قضايي ايران شدند و به همين دليل 
در مناطق متصرفي خود، کمتر به کشتار 
مغلوبين و تسليم شدگان و تجاوز به عنف به 

زنان دست مي زدند.
     پريسکوس Priscus مورخ نوشته است 
هون ها به هر تدبير و نقشه جنگي که دست 
زدند تا وارد قلمرو ايران شوند موفق نشدند. 
يک بار به مدت 15 روز از کوهها عبور کردند تا 
از حاشيه درياي کاسپيان )درياي مازندران( 
وارد ايران شوند که به محض سرازير شدن از 
کوه با سوار نظام ساساني که در دنياي آن زمان 
نظير نداشت رو به رو شدند و همين وضعيت 
باعث شد که روانه اروپا شوند و آنجا را مورد 
تاخت و تاز قرار دهند. از زماني که هونها در 
ساحل دانوب استقرار يافتند، امپراتوري روم، 

ديگر روي آرامش نديد.
     امپراتوران رومي پس از شکست هايي که 
در دوران اردشير و پسرش شاپور يکم و نيز 
شاپور دوم از ايران خوردند به سياست تعّرضي 
شان پايان دادند. اوگوستوس دکترين تازه 
اي ارايه داده بود و آن پايان يافتن سياست 
جهانگيري روميان و قناعت کردن به آن چه 
که تا آن زمان داشتند بود و اين دکترين از 
زمان تيبريوس به صورت يک قانون نانوشته 

درآمد و از اين تاريخ، اين ايران بود که روحيه 
تعرضي به خود گرفته بود به گونه اي که رومي 
ها از ترس مجبور شدند، نخست يک پايتخت 
شرقي )قسطنطنيه( براي خود به وجود آورند 
و سپس به تجزيه امپراتوري تَن دردهند و آن 
گاه در غرب تسليم مهاجران مهاجم شوند و 

از ميان بروند.
    برتري ايرانيان در عهد ساسانيان عمدتا 
اين بود که از دست يافتن به سالحهاي تازه و 
تاکتيک جنگي جديد باز نمي ايستادند. نظام 
اداري و قضايي پيشرفته و خوبي داشتند. 
تالش براي بهسازي تسليحات و تقويت 
روحيه سربازان امري روزانه بود که متوقف 
نمي شد. ساسانيان به سواره نظام توجه کامل 
داشتند. دست سرباز در مصرف تير باز بود و 
مانند رومي ها و هون ها به 30 »تير« محدود 
نبود. هر سوار دو اسب ذخيره و يک يدک 
داشت و ارتش ايران داراي يک نيروي ضربتي 
هميشه آماده بود و روميان پس از استقرار در 
قسطنطنيه ابتکار نظامي ايران را تقليد کردند.

     روميان پس از اين که خود را زير فشار 
آتيال )َسرکرده هون ها( ديدند او را هنگامي 
که در ساحل درياي سياه سرگرم تاخت و تاز 
بود فريب دادند که به قلمرو ايران وارد شد، 
ولي ايرانيان در مرز شمالي ارمنستان چنان 
گوشمالي به او دادند که براي هميشه نام 
ايران را هم نبَرد. تاخت و تاز هون ها در قلمرو 
روم با مرگ آتيال در 453 ميالدي به تدريج 
پايان گرفت و سلطه ايشان تا مدتي محدود 

به قسمتي از مجارستان شد.

انتقال پایتخت ایران به شهر نیشابورـ  هون ها در یک نگاهـ  کشورهای هون نشین اروپا

88171734
88171735
 خیابان قائم مقام فراهانی ،

نرسیده به عباس آباد، کوچه دهم
پالک 22، طبقه 2، واحد 15 

دکتر شهرام کیهان

جراح- دندانپزشک

83051
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اگر تاريخ طوالني ميهن را مرور کنيم 
مي بينيم که درايرانـ  زمان وقوع بيشتر 
رويدادهاي شوم، ماه ميالدي آگوست 
)دهم امرداد تا نهم شهريور( بوده است 
که سياهترين آنها تصرف ايران به دست 
اسکندر در آگوست 330 پيش از ميالد، 
امضاء قرارداد تقسيم ايران به دو منطقه 
نفوذ ميان انگلستان و روسيه در 31 آگوست 
1907، امضاي قرارداد وثوق الدوله با 
انگلستان معروف به قولنامه فروش ايران 
در 9 آگوست 1919، ورود نيروهاي نظامی 
انگلستان و شوروی به ايران در 25 آگوست 
1941 و سپس اشغال نظامي آن به مدت 
چهار سال و باالخره براندازي حکومت 
منتخب مردم در 19 آگوست 1953 )28 
امرداد 1332، روزي چون امروز(. براندازي 
28 امرداد در عين حال ضربه بزرگي به 
دمکراسي در تاريخ دو هزار و ششصد ساله 
آن بشمار آورده شده است. انگلستان و 
آمريکا طّراحان اصلی نقشه براندازی بشمار 

آورده شده اند.
    براندازی 28 اَُمرداد 1332 نه تنها اينکه 
مسير تاريخ ايران را تغيير داد بلکه جهان 
را در وضعيتی قرار داد که به فروپاشی 
بلوک شرق، کمرنگ شدن سوسياليسم و 
بازگشت به دوران برتری توانگران )تايکون 
ها، اوليگارش ها، خواص و بورژواها( انجاميده 
و قواعد جنگل در بسياری از کشورها و 
روابط دولت ها ديده می شود که قوی تر ها 
ضعيف تر ها را لِه و پاره می کنند. به عالوه، 
پولدوستی و رسيدن به پول به هر وسيلهـ  
حتی زير پا گذاردن اصول و اخالق و ارتکاب 
فساد هدف شده است. اين دوران در اين 
عصرـ  عصر ارتقاء آگاهی ها و گسترش 
تماس های فردی و جمعی و ميديای نوين 
)سوِشل ميديا(ـ  نمی تواند طوالنی باشد. اگر 
حکومت مصدق برانداخته نمی شد، محاصره 
)کانِتينِمنت( بلوک شرق تکميل نمی شد و 
در نتيجه استحاله سوسياليسم صورت نمی 
گرفت و نفوذ بلوک شرق از دروازه ايران به 

آسيای غربی و جنوبی و آفريقا ورود می کرد و 
گسترش می يافت و دست کم »دمکراسی« 
به اصالت نوع دوم خودـ  سوسيال دمکراسی 
و حکومت شوراها روی می آورد و به شکل 
امروزـ  تعيين دولت ها در دست کمپانی ها 

و اصحاب منافع قرار نمی گرفت.
    خيابانهاي تهران از بامداد 27 امرداد 
تقريبا خلوت شده بود و اين، فرصت مناسبي 
به »ِکرمپت روزولت« مأمور انجام طرح 
براندازي)موسوم به ajax( داده بود که با 
کمک عوامل انگلستان و وابستگان داخلي 
و کساني که با تغيير حکومت درهاي مقام، 
قدرت، پول و فرصتهاي ديگر را به روي 
خود باز مي کردند دست به اقدام بزند، و اين 
عوامل از طريق پخش قسمتي از پول نقدي 
را که دريافت کرده بودند ميان اوباش تهران 
و گروهي از چاقوکشان و باج خورهاي محله 
بدنام )شهرنو(، آنان را به خيابانها بياورند. 
عده اي از افسران نيروهاي مسلحـ  شاغل 
و بازنشستهـ  هم که بسياري شان از پيش 
در ساختمان سفارت آمريکا پناهنده شده 
بودند به آنان پيوستند و بر ضد حکومت 
دکتر مصدق به تظاهرات پرداختند و دست 
به تخريب زدند و ساختمان چند روزنامه 

هوادار نخست وزير را آتش زدند.
    در اين ميان عده اي از اين افراد و نيز 
گروهي از نظاميان به خانه دکتر مصدق در 
خيابان کاخ جنوبي )فلسطين( که در عين 
حال دفتر کار او نيز بود حمله بردند که از اين 
خانه دسته اي نظامي به رياست سرهنگ 
ممتاز )فرمانده تيپ کوهستاني( دفاع مي 
کرد. در اين محل، زد و خورد ميان طرفين 
ساعتها طول کشيد که همراه با تلفات بود 
و اين امر فرصت خوبي براي دکتر مصدق 
و ساکنان خانه او و حاضران در آنجا فراهم 
آورد تا از طريق ديوار به منازل اطراف بروند.

     سرانجام خانه تصرف و غارت شد و با 
انتقال سرلشکر فضل اهلل زاهديـ  که او را در 
يک تانک پنهان کرده بودندـ  به باغ بيسيم 
)راديو تهران واقع در چهار راه سيدخندان و 

محل کنوني وزارت پست و تلگراف که آن 
زمان در خارج از شهر بود( و نطق او از راديو 
و پخش نامه نخست وزير شدنش، کودتا 
پيروز شد و .... دکتر مصدق قبال زاهدي را 

بازنشسته کرده بود.
     »ِکرميت روزولت« رئيس دفتر »سيا« 
در خاورميانه که قبال با چرچيل نخست وزير 
وقت انگلستان مالقات و در اين زمينه مذاکره 
کرده بود چند سال پيش در کتابي در توجيه 
عمل خود، نوشت که اگر اين اقدام صورت 
نمي گرفت ايران تا کمونيست شدن فاصله 
اي نداشت و همه تدابير آمريکا براي محاصره 
و در قفس انداختن شوروي و کمونيسم 

نقش بر آب مي شد.

 ... و به این سان حکومت دکتر مصدق را ساقط کردندـ  آگوست، ماهی که در طول تاریخ در 
آن چند حادثه شوم در ایران روی داد

سرهنگ ممتاز مدافع خانه دکتر مصدق در 
جريان براندازي 28 مرداد که پس از براندازي به 
جرم مقاومت در برابر نيروهاي سلطنت مدتها 
در زندان بسر برد. وي پس از پيروزي انقالب در 

سال 1357 فرماده کل ژاندارمري ايران شد

ِکرميت روزولت زماني که رئيس ايستگاه »سيا«
در خاورميانه بود
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    کرميت نوه تئودور روزولت رئيس 
جمهوري اسبق آمريکا بود که هشتم ژوئن 
سال 2000 در 84 سالگي درگذشت. وي 
کارشناس امور خاورميانه بود و در دفتر 
مطالعات استراتژيک آمريکا کار مي کرد 
که پس از تصويب قانون ايجاد »سيا« بيشتر 
وظايف و کارکنان آن از جمله کرميت )کيم 
( به آن انتقال يافته بودند. کرميت پس 
از مالقات با چرچيل که از بدو ملي شدن 
نفت ايران دولت آمريکا را براي مشارکت 
در براندازي حکومت دکتر مصدق زير فشار 
قرار داده بود سوم آگوست )16 روز پيش از 
28 امرداد( وارد ايران شده بود و چند بار با 
شاه مالقات کرده بود. از آنجا که انگلستان از 
ترسو و دو دل بودن شاه آگاهي قبلي داشت 
و اين موضوع را با مقامات آمريکايي در ميان 
گذارده بود شاپور ريپرتر ،ژنرال شوارتسکف 
)دوست شاه( و اشرف خواهر او در همين 
ماه به تهران فرستاده شده بودند تا وي را از 
هرگونه ترديد خارج سازند و نخست وزير 
شدن ژنرال زاهدي که در دوران جنگ 
جهاني دوم نزد انگليسي ها در فلسطين 
بود از سوي همين گروه به شاه پيشنهاد 

شده بود.
    

با دستگيري سرهنگ نصيري که مامور 
ابالغ نخست وزيري زاهدي به دکتر مصدق 
بود و ريختن مردم به خيابانها به حمايت از 
مصدق، برنامه براندازي در آستانه شکست 
قرار گرفته بود که کرميت به شاه پيشنهاد 
خروج از کشور را داد و اصرار لوي هندرسون 
)سفير وقت آمريکا در تهران( به مصدق که 
اگر خيابانها را خلوت نکند کارکنان سفارت 
آمريکا را از تهران خارج خواهد ساخت و قبول 
آن از سوي مصدق، طرح آژاکس از شکست 
نجات يافت و حکومت دمکراتيک و ملّي 
دکتر مصدق برانداخته شد. طبق اسناد، پس 
از شکست ماموريت سرهنگ نصيري )بعدا 
سپهبد( در ابالغ انتصاب نخست وزيري 
زاهدي به دکتر مصدق که آن را غير قانوني 
اعالم کرد و نصيري بازداشت شد، کرميت 
روزولت از پيروزي طرح )نهايتا و حتي در 
صورت اجرا( مايوس شد و اين موضوع را 
به واشنگتن و شعبه سازمان جاسوسي 

اگر به اصرار و اخطار لوی هندرسون سفير وقت آمريکا در تهران، اين هواداران ميليونی مصدق از 
خيابانها خارج نشده بودند برنامه براندازی 28 اَُمرداد شکست می خورد و تاريخ جهان به مسير طبيعی 

خود ادامه می داد. هندرسون ساعاتی پس از بازگشت به ايران باشتاب تمام به خانه مصدق رفت و با 
اصرار و اخطار و تهديد اورا مجبور به فراخواندن مردم از خيابانها کرد و راه بر کودتا هموار شد و ...

شعبان جعفری معروف به بی ُمخ با تَنی چند از همرديفان خود در روز 28 اَُمرداد 1332. شعبان که 
بعدا در خيابان ورزش تهران يک باشگاه ورزش های باستانی تأسيس کرده بود در سال 2006 و در 85 

سالگی در لس آنجلس درگذشت

شعبان در کنار شاه در جريان ديدار شاه از باشگاه ورزشی او، چند سال پس از کودتای 28 اَُمرداد 
1332
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انگلستان در قبرس اطالع داد و اين بار، 
اين عوامل انگلستان در تهران بودند که به 
دستور سازمان جاسوسي اين کشور وسيعا 
وارد عمل شدند و طرح آژاکس را نجات 
دادند. يکي از کارهاي عوامل انگلستان راه 
انداختن دسته هاي بدل )دروغين( توده 
اي در خيابانها و آتش زدن محل کسب و کار 
مردم عادي و کندن تابلو هاي نام خيابانها و 
... به منظور تحريک مردم بر ضد کمونيسم و 

چپهاي طرفدار دکتر مصدق بود.
    نوشته اند که پس از بازگشت شاه به قدرت، 
در مالقاتي با ِکرميت روزولت به وي گفته بود 
که تاج و تخت خود را مديون او و ارتش مي 
داند. روزولت در سال 1958 از عضويت »سيا« 
کناره گيري کرد و وارد امور و معامالت نفت 

شد! و بارها به خاور ميانه سفر کرد.
    با وجود اين که گفته شده که اسناد 
»سيا« در اين زمينه مفقود شده است! 
درباره اين رويداد که مسير تاريخ ايران و 
سرنوشت ايرانيان را تغيير داد کتاب هاي 
متعدد به زبان هاي مختلف نوشته شده و 
در دسترس است. اين نوشته ها به نقش 
پول و تطميع در براندازي ها اشاره مي 
کنند که اين عامل در براندازي دولت دکتر 
مصدق نيز موثر بود و بسياري از آنان که در 
اجراي توطئه براندازي 28 امرداد 1332 
برضد دکتر مصدق اقدام کرده بودند قبال 
پول گرفته بودند. از اين نوشته ها چنين بر 
مي آيد که نگراني انگلستان از ادامه حکومت 
دکتر مصدق از اين لحاظ بود که نه تنها 
دست غرب از منابع نفت کوتاه مي شد بلکه 
جنبش هاي ناسيوناليستي در کشورهايي 
که بعدا جهان سوم خوانده شدند گسترش 
مي يافت و به آقايي اروپاييان که پس از 
سفر کلمبوس به قاره آمريکا و سفر دريايي 
آلبوکرک به هند آغاز شده بود پايان مي 

يافت و جمهوري شدن مصر نمونه آن بود 
که بانيانش اعتراف کرده بودند که از جنبش 
دکتر مصدق الهام گرفته بودند. براي دولت 
آمريکا، در آن زمان محاصره شوروي و 
جلوگيري از گسترش کمونيسم در اولويت 
قرار داشت و مقامات انگليسي و در صدر 
آنان چرچيل مي کوشيدند که دائما دولت 
آمريکا را از کمونيست شدن ايران بترسانند 
و سرانجام موفق شدند. با وجود اين، بسياري 
از آمريکائيان از اين که دولتشان کمک به 
براندازي يک دولت دمکراتيک و منتخب 
مردم کرد خرسند نبوده اند و نمي خواهند 
آن را به ياد آورند. بانو آلبرايت وزير امور 
خارجه دهه 1990 آمريکا )دولت بيل 
کلينتون( از رويداد براندازي دولت مصدق 

ابراز تاسف کرد.
    موّرخان علل و فرصت هايی را که اشاره 
به شماری از آنها در زير مي آيد باعث اقدام 
مشترک انگلستان و آمريکا و عامالن داخلي 
آنها در براندازي دمکراسی مصدق در 28 

اَُمرداد 1332 به دست داده اند:
ز جهاني شدن جنبش       • ترس ا
ناسيوناليستي دکتر مصدق که نمونه اش 
در مصر آشگار شده بود و ترس هميشگي 
استعمار از ناسيوناليسم يعني نيرومند ترين 
عامل ضد دخالت خارجي، ضد سلطه، ضد 
استثمار، ضد تحقير ملت و ضد فساد داخلی 
ـ بويژه فساد دولتیـ  که راه را بر گسترش 

نفوذ خارجی هموار می کند.
    • مرگ ناگهاني استالين و خروج کرملين 

از انسجام و يکپارچگی و قاطعّيت پيشين.
     • روي کار آمدن ژنرال آيزنهاور در آمريکا 
که سعي داشت هرچه زودتر حلقه محاصره 
شوروي )طرح جورج ِکنان( با ُمهره گمشده 
ايران تکميل شود و آمريکا در منافع نفتي 

ايران شريک گردد.

    • موافقت دولت لندن با شريک کردن 
آمريکا در بهره برداري از نفت ايران و سپردن 
جاي نفوذي اش به آن دولت در ايران آينده 
]حصول توافق کامل ميان دو دولت در 

زمينه نفوذ[.
تطميع( چند  يده شدن )     • خر
سياستمدار، افسر ارشد و گروهي از نشريات 
تهران که باعث اخالل در صفوف ملّيون شده 
بود و دکتر مصدق را ناچار کرده بود که به 
کمونيست ها )حزب توده( چراغ سبز بدهد 

که سبب نگراني آمريکا شده بود.
    • آشنايي کامل ماموران اعزامي سيا 
)سازمان مرکزي اطالعات آمريکا( با سران و 
گردانندگان اوباش و اراذل تهران که عوامل 
انگلستان آنان را معرفي کرده بودند و جمعي 
از افسران که توسط مستشاران نظامي 

آمريکا در تهران انتخاب شده بودند.
    • تکميل شدن کارِ شناسايي هواداران 
قسم خورده و محافظان دکتر مصدق و 
توانايي آنان به دفاع، آزمايش استعداد 
اطالعات شهرباني کشور با ربودن رئيس کل 
آن سازمان )سرتيپ افشارطوس( و کشف 

ضعف آن در جمع آوري اطالعات.
    • تزلزل روزافزون شاه و بيم تسليم 
شدن او به خواستهاي دکتر مصدق که در 
آن صورت برگ برنده بازي، براي هميشه 

از دست لندن و واشنگتن بيرون مي رفت.
    • پايان جنگ کره و کاهش گرفتاري هاي 
دولت آمريکا. واشنگتن در جريان جنگ کره 
متوجه قدرت و نفوذ »مائو تسه دونگ« شد و 
نگرانی آن از اتحاد روسيه، چين و کره شمالی 
افزايش يافته و از بازبودن دروازه ايران به روی 
مسکو و صدور سوسياليسم و نفوذ مسکو از 
اين دروازه به سوی مناطق اطراف به هراس 
افتاده بود و آماده کمک به هر تالش برای 

بسته شدن اين دروازه. 
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 اسامی افسران مصدقی و افسرانی که در ماجرای براندازی انگلیسیـ  آمریکایی 82 َاُمرداد 
بر ضد مصدق بودند به روایت روزنامه اطالعات 
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مجلس شوراي ملّي هشتم اَُمرداد 
1307 )سال 1928 و در آن سال مصادف 
با 30 جوالی( قانون آيين دادرسي کيفري 
را از تصويب گذراند و ايران داراي اصولی 
مصّوب و يکنواخت برای محاکمات 
جزايیـ  مشابه کشور بلژيک شد، زيرا 
بسياري از مواد اين قانون از قوانين بلژيک 
ترجمه شده بود که بلژيکي ها هم آن را از 
فرانسه اقتباس کرده بودند. شنيده شده 
است که طّراحان اين آئين دادرسي براي 
دستگاه قضايي ايران، هنگام بررسي 
قوانين دادرسی کيفری ملل مختلف، 
با روش دادرسي انگلوساکسون که 
عبارت است از محاکمه کيفري با حضور 
هيأت منصفه، مخالفت کرده و در عوض 
محاکمات جنايی را با حضور سه قاضی و 
رای اکثريت پيشنهاد کرده بودند که به 
همين صورت تصويب شده بود. با وجود 
اين، چند دهه بعد مجلس تصويب کرد 
که محاکمه متهمان جرائم سياسی و 
مطبوعاتی با حضور هيات منصفه انجام 
شود و تشخيص مجرمّيت و يا برائت 
با اين هيات باشد که در صورت مجرم 
شناخته شدن و احيانا توصيه تخفيف، 
قاضی محکمه حکم مجازات را انشاء کند.

     کيفرهمگانی ايرانـ  نوع  جرم؛ خالف، 
جنحه و جنايت، و ميزان مجازات هر 
نوع و درجهـ  بعدا و به تدريج تکميل 

شد. هنگام افزودن يک ماده بر شمار 
جرائم، به فرهنگ و اخالق ايران باستان و 
تکليف فرزندان در نگهداری از والدين در 
دوران پيری و ازکارافتادگی استناد شده 
بود و هنگام بحث، نمايندگان مجلس 
آنچنان مجذوب تاريخ وطن و منش ايرانی 
شده بودند که آن را در رديف تَرک اِنفاق 
قراردادند و برای فرزند و يا فرزندانی که از 
نگهداری والدين سالخورده خود امتناع و 
غفلت کنند مجازات زندان تعيين کردند 
و برآن، نام ماده 214 مکّرر گذاردند که 
ماده 214 مربوط به مجازات تَرک انفاق 
)خودداری از تامين نفقه متناسب شئون 
زوجه ای که ناشزه نباشد و فرزندان زير 
18 سال تمام( بود. ماده 214 مکّرر که 
مايه افتخار و مباهات نظام کيفری ايران 
بود در دائرة المعارف بين المللی قانون 
و رساالت مربوط )در همه زبانها( مورد 
تفسير و تمجيد قرارگرفته است. اين 
دائره المعارف در استدالل خود به منطقی 
و طبيعی بودن اين ماده از کيفر عمومی 
ايران چنين آورده است: "به همانگونه که 
والدين مکلّف به نگهداری بهينه از فرزند 
خود تا رسيدن به سن قانونی هستند؛ 
فرزند و فرزندان نيز متقابال و مشترکا 
موظف به نگهداری از والدين در دوران 
پيری شان بايد باشند و شانه خالی کردن 
از آن و آوردن هرگونه عذر، پذيرفتنی 

نيست و مجازات زندان دارد.".
    از نيمه دهه 1330 به بعد که روزنامه 
های تهران )به توصيه دکتر ويلسون رئيس 
گروه روزنامه نگاری دانشگاه يوتای آمريکا 
که برای آموزش ژورناليسم مدرن به تهران 
آمده بود( دارای صفحه حوادث شدند 
سردبيران اکيدا از خبرنگاران قضايی 
ميز مربوط در اطاق خبر می خواستند 
که احکام دادگاهها در مورد محکوميت 
چنان فرزندانی را از قلم نياندازند تا انتشار 
يابد و درس عبرت شود. روزنامه های 
تهران قبل از نيمه دهه 1330، اخبار 
حوادث شهری و محاکمات قضايی را 
به صورت متفرق در همه صفحات خود 
چاپ می کردند و ميز با دبير ويژه و صفحه 
اختصاصی چنين اخباری وجود نداشت. 
دولت وقت، نخست از ايجاد صفحه اخبار 
حوادث استقبال کرده بود زيرا که مايل 
بود مطالب سياسی مطبوعات به حد 
اقل برسد، ولی بعدا متوجه شد که اين 
رويدادها ضعف های فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی جامعه را منعکس می کند و 
سال ها بعد توسط تاريخ نگاران تکميل 
و در تاريخ کشور باقی خواهد ماند و مورد 
قضاوت نسل های بعد و جهانيان قرار 
خواهد گرفت. دولت های معاند نيز با 
تحليل اين ضعف ها، وسيله به دست 

خواهند آورد.

بيشتر تاريخدانان که در دهه آخر قرن 
بيستم و نيز در دهه يکم قرن 21 به مناسبت 
سالروز بمباران اتمي هيروشيما )ششم 
آگوست( مقاله نوشته و مصاحبه کرده اند، 
گفته اند که اين بمباران که باعث رقابت 
اتمي ميان ملل شده و جهانيان را بر روي 

بمب ساعت شمار نشانده عملي تقريبا غير 
ضروري بود زيرا که پس از شکست آلمان، 
ژاپن که فاقد مواد خام بوده است نمي 
توانست براي مدتي طوالني به جنگ ادامه 
دهد. با وجود اين، مرور زمان نشان داده است 
که سالح اتمی يک سالح بازدارنده از تهاجم 

به دارنده آن است. اين سالح همچنين عامل 
قدرت شدن و مطرح بودن دارنده آن است.

     دکتر »گار آلپرووتيز« استاد تاريخ 
در دانشگاه دولتي مريلند و مولف کتاب 
»تصميم اتمي« منتشره در سال 1995 که 
پرونده هاي محرمانه نظامي ژاپن را مطالعه 

قانون کیفري مصّوب سال 1307 و ماده منحصر به فرد آن که ریشه در فرهنگ 
باستانی ایرانیان دارد: تکلیف نگهداری فرزندان از والدین ازکارافتاده

اظهارنظر تاریخدانان در بمباران اتمي ژاپن

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
روزنامک- شماره40 )اَُمرداد1396(



ترجمه کتاب سياستنامه )سّيرالملوک( 
تأليف خواجه نظام الملک )ابوعلي حسن 
طوسي متولد 1018 در شهر توِس خراسان( 
در جوالی 1891 ميالدي به زبان فرانسه در 

پاريس انتشار يافت. 

     خواجه که سي سال وزير بود و تمامي 
ُعمر خود پس از تحصيالت مرسوم آن زمان را 
در امور اداري دولت گذرانده بود اين کتاب را 
ظاهرا در آخرين سال ُعمر خود تکميل کرده 
بود. خواجه بنيادگذار دانشکده هاي موسوم 
به »نظاميه« دوم نوامبر سال 1092 ميالدي 
در سر راه خود به بغداد، در نزديکي کرمانشاه 
به دست يکي از فدائيان )پيروان حسن صباح( 

به قتل رسيد. 
     خواجه طوسي که در نيشابور مدفون است 
سياستنامه را عمدتا خطاب به سران کشورها 
و نيز کسانی که خودرا برای رئيس کشور و 
دولت شدن آماده می کنند نوشته و در آن به 

آنان اندرزهای متعدد داده است. 
سبک نگارش وي تفاوتي با سبکهاي 
پيشرفته امروز ندارد. به اين ترتيب که اصل 
اندرز را در پاراگراف اول قرار داده و در اثبات 
آن متوسل به روايات و حکايات و امثله شده 
است که با اين که حکايات به نظر؛ تاريخي مي 
رسند، ولي مفّسران اين کتاب ، آنها را در حد 

داستان مي دانند. 
     خواجه هريک از فصول کتاب خود را به 
يک اندرز اداري )سياسي( اختصاص داده از 
جمله لزوم دادن وقت مالقات از جانب يک 
مدير ارشد )حکمران، رئيس دولت و رئيس 
کشور( به متقاضيان - بدون تبعيض، و شنيدن 
درد دل آنان »بدون واسطه«، و در مالقات های 
عمومي )به اصطالح آن زمان: بار عام( به يک 
چشم نگاه کردن حاضران. خواندن عرايض و 
پيشنهادها و اعتناء و توجه کردن به آنها و آگاه 

از ناله ها و مشکالت عوام الّناس بودن.

     در فصلي ديگر، خواجه به سران و مديران 
تراز اول- و عمدتا رئيس کشور- اخطارگونه 
گوشزد کرده است که در انتخاب معاشران و 
نزديکان خود )به اصطالح آن زمان؛ نديمان( 
نهايت دقت را به عمل آورند که از اين موقع 
)منزلت( خود سوء استفاده نکنند و درهرحال، 
نديمان رئيس کشور نبايد از مقامات دولتي 
باشند که گستاخ خواهند شد و اجحاف 

خواهند کرد.
     فصول ديگر درباره عجله نکردن در تصميم 
گيري هاي مهم، رعايت نظم و نَسق، نگماردن 
يک فردـ  در يک زمان براي انجام دو کار، لزوم 
تشويق و تنبيه کارکنان، داشتن دستگاه 
جمع آوري خبر از مشکالت و نظرات مردم که 
خواجه از آنها به عنوان »جاسوسان« نام برده 
که مي توانند به لباس درويش، سّياح و بازرگان 
درآيند و به جمع آوري اطالعات دست بزنند 
به منظور حل مسائل، پيش از آن که مسائل 

بزرگ و الينحل شوند. 
     خواجه شديداً ضد بيگاري و کارُمفت 
کشيدن از مردم است و تأکيد بر منصف و عادل 
بودن مدير ارشد و رئيس کشور دارد و توصيه 
به مشورت با اهل اطالع و خبرگان در زمينه 

حل مسائل مي کند. 
     خواجه در موارد متعدد توصيه به استفاده 
بهينه از مهارت »تجربه آموختگان« و از دست 
ندادن آنان دارد که ثروت ملي بزرگي هستند. 
خواجه توصيه هاي متعدد در انتخاب و 
چگونگي قضات و سپاهيان کرده است از جمله 
تهيه بهترين و تازه ترين اسلحه براي ارتش و 

توجه خاص به صنايع نظامي و ....

مدیریت خوب از دیدگاه خواجه نظام الملک طوسي ـ  چند مورد از اندرزهاي او به سران 
کشورها و مدیران امور عمومی

مجسمه خواجه نظام الملک

کرده گفته است که ورود شوروي به جنگ عليه 
ژاپن پس از شکست هيتلر، ژاپني ها را بيشتر 
از احتمال حمله اتمي آمريکا ترسانده بود و 
آماده مذاکره پيرامون شرايط ترک مخاصمه 
بودند که مورد حمله اتمي قرار گرفتند. ژاپني 
ها از آن مي ترسيدند که شوروي که همسايه 
آنان بود کشورشان و دست کم بخشی از آن را 

متصرف شود.
     اعالميه پاياني کنفرانس پوتسدام که يکم 

آگوست 1945 انتشار يافت و حکايت از تقسيم 
آلمان ميان فاتحان جنگ داشت، ژاپني ها را 
بيش از پيش ترسانيده بود و بيم آنها از تقسيم 
شدن کشورشان بود زيرا که اطمينان داشتند 
که به تنهايي نمي توانند با دنيا بجنگند و باالخره 
شکست خواهند خورد. بنابراين بمباران اتمي 

آن کشور خيلي زود بود.
    گفته شده است که شتاب ترومن در بمباران 
اتمی ژاپن اين بود که اطالع يافته بود استالين 

که در آلمان و اروپای مرکزی ميليون ها نظامی 
در اختيار داشت و برلين را تصرف کرده بود 
در پی فرصت و بهانه بود تا با آن نيرو، سراسر 
اروپا را تصرف و با بازی های ديگر، ايران را در 
کنترل بگيرد که در مورد ايران، به ساخت مسئله 
آذربايجان روی آورد. همچنين در خاوردور، 
تمامی شبه جزيره کره و شماری از جزاير ژاپن 
را اِشغال کند زيراکه پس از تسليم شدن آلمان، 
استالين متوجه خاوردور و جنگ با ژاپن شده بود. 
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این  ماه در دنیای رسانه ها:
 کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها

يکم شهريورماه 1396ـ  نوشيروان 
کيهانی زاده مؤلف اين تاريخ آنالين برای 
ايرانيان، گام به شصت و يکمين سال 
روزنامه گاری خود خواهد گذارد که يکم 
شهريور 1335)22 آگوست 1956( و 
5 ماه مانده به 20 ساله شدن، پس از 
گذراندن »نخستين دوره آموزش روزنامه 
نگاری ايران به روش نوين و علمی«، آن را از 
خبرنگاری ميز اقتصادی روزنامه اطالعات 
آغاز کرده است. 11 سال از ربع قرن کار او 
در روزنامه اطالعات، پوشش حوادث شهر 
تهران و اخبار قضايی بود. او سال ها دبير 
اخبار و نويسنده فيچر و نظر، دبير مطالب 
فرهنگی، دبير اخبار بين الملل اين روزنامه 
تا معاونت سردبير آن بود و در اين روزنامه 
يران، ستوِن تفسير و ستوِن  قديمی ا

»امروز در تاريخ« داشت.
    کيهانی زاده به موازات کار در روزنامه 
اطالعات، از آنجا که دلبستگی ويژه به 
ژورناليسم دارد و يک لحظه نمی تواند 
آن را تَرک کند، در خبرگزاری پارس 
)آژانس ملّی و 83 ساله ايران( دبير و مفسر 
اخبار بين الملل، يکی از سردبيران اخبار 
راديو سراسری ايران و بيش از 7 سال 
سردبير اخبار راديوتلويزيون ملّی بود. 
ايجاد »برنامه راديويی در گوشه و کنار 
شهر« در نيمه اول دهه 1340، »امروز در 
تاريخ« برای تلويزيون ملّی از بهمن 1350 
و در چارچوب اخبار راديو، بخشی با هدف 
آموزش عمومی و ارتقاء سطح معلومات در 
توضيح کامل هر »رويداد مهم روز« و ... از 

ابتکارهای او بشمار می روند.

    کيهانی زاده که فوق ليسانس تاريخ 
از دانشگاه تهران، فوق ليسانس روزنامه 
نگاری از دانشگاه دولتی نورفک آمريکا و 
فوق ليسانس علوم کتاب از دانشگاه دولتی 
مريلند آمريکا و نيز دکترای تاريخ از آمريکا 
)سانفرانسيسکو( و يک گواهينامه تاريخ 
استراتژی و پاليسی از دانشگاه دولتی اُلد 
دومينيون آمريکا دارد همچنين 22 سال 
مدّرس تاريخ بود و يک کتاب درسی تاريخ 
برای دبيرستان های شبانه دولتی و يک 
کتاب اصول و مقررات آموزش و پرورش 
برای تدريس در مراکز تربيت معلم تأليف 

کرد.
    کيهانی زاده دو دوره 4 ساله هم عضو 
انتخابی شورای آموزش و پرورش تهران 
بود و در انتخابات دور دوم )مهرماه 1351( 
با 456 هزار و 751 رای. عضويت در اين 
شورا رايگان بود و حق الزحمه ای در کار 
نبود. بپاس اين خدمات، در دهه 1350 نام 
اورا بر يک دبستان در کوی وحيديه تهران 

گذارده بودند.
    کيهانی زاده در دهه 1370 ستون 
های متعدد در روزنامه های همشهری و 
ايران و در دهه 1380 در همشهری، شرق 
و اعتماد داشت. مطالب اين تاريخ آنالين 
و وبسايت های روزنامک، ژورناليست 
نوشيروان و هيستوريَن نوشيروان او در 
بسياری از نشريات فارسی درون مرز و برون 
مرز نقل شده اند. کيهانی زاده همچنين 
ناشر مجله روزنامک است که انتشار آن به 

شماره چهلم رسيده است:
www.rooznamak-magazine.com

نالينِی عمدتا  پی و آ ين مجله چا ا
فرهنگی نيز غير انتفاعی است.

    او با فروش خانه اش در ايران که زمين 
آن را در سال 1347 خريده بود، بودجه 
ريالی و ارزی ادامه کار پُر هزينه »تاريخ 
آنالين برای ايرانيان« را برای ده سال ديگر 
آماده کرده است ولی هنوز فردی واجد 
شرط که کار اورا پس از ازکارافتادگی و فوت 
دنبال کند نيافته است. اين تاريخ آنالين از 
احّدیـ  فرد و يا دولتـ  کمک مالی و نيز 

آگهی تجاری نمی پذيرد.
    کتاِب روزنامه نگاری، روزنامه نگاران 
و خاطرات روزنامه نگاری او در چند 
جلد در دست تهيه برای انتشار است و 
همچنين مطالب اين تاريخ آنالين به 

صورت کرونيکل.
    وی در نظر دارد که از نيمه دوم سال 
2017 )1396 هجری خورشيدی( تا پايان 
ُعمر که به گفته خودش چندان طوالنی 
نخواهد بود،  به کشورهای مختلف مسافرت 
کند و تاريخـ  جغرافيای )گذشته و جاری( 
اين کشورها را با شرح مشاهدات خود 
کتاب کند که ابتکار تازه ای است زيراکه 
تاکنون، اين قبيل کتاب ها فاقد شرح 

مشاهدات عينی مؤلف بوده اند. 
نتشار کتاب بيوگرافی و نظرات او  ا
موکول است به آخرين سال زنده بودن وی.

    کتاب خاطرات حادثه نويسی کيهانی 
زاده که يک مجموعه داستان واقعی کوتاه 
خواهد بود می تواند دستمايه فيلمنامه 

نويسی شود و همچنين پند آموز.

یکم شهریور 1396ـ  آغاز شصت و یکمین سال روزنامه نگاری نوشیروان کیهانی 
زاده مؤلف تاریخ آنالین برای ایرانیان

بزرگترین آنالین فارسی در اینترنت و ناشر مجله روزنامک
www.iranianshistoryonthisday.com

www.rooznamak-magazine.com



  Indro Montanelli ايندرو مونتانلّی
بزرگترين روزنامه نگار قرن 20 ايتاليا 
22 جوالی 2001 در نود و دو سالگی 
درگذشت. در دهه آخر قرن 20، »بنياد 
جهانی مطبوعات« مونتانلّی را يکی از 
50 روزنامه نگار بزرگ جهان وقت اعالم 

کرده بود.
مونتانلّی که 71 سال و تا آخرين هفته 
ُعمر )از 21 سالگی تا آخرين هفته حيات(، 
دست از قلم برنداشت در نوشتن گزارش 
و متاِع رسانه ای روش ويژه ای ابداع کرده 
است که اينک در رشته های روزنامه 

نگاری دانشگاهها تدريس می شود.
وی کار روزنامه نگاری را از جنايی 
نويسی و پوشش اشتباهات مردم با هدف 
به خودآمدن و درس گرفتن آغاز کرده 
بود تا پرهيز کنند و تکرار نشود و در پی هر 
گزارش، يک مقاله می نوشت تا مقامات 
شهر و دولت راه بهتری در پيش گيرند. وی 
نه تنها در ايتاليا، در فرانسه هم مدت ها دبير 
صفحه اخبار جنايی روزنامه »پاری سوار« 
بود و اين صفحه »جنايات« عنوان داشت.

مونتانلّی با رفتن در محل، جنگ های 
متعدد ازجمله جنگ ايتاليا با حبشه، 
جنگ داخلی اسپانيا، جنگ دوم جهانی 
از آغاز آن )حمله آلمان به لهستان در 
سپتامبر 1939 تا آخرين روز در می 
ماه 1945( را پوشش داد در جبهه های 
لهستان، فرانسه، نروژ، هلند و ... و با هر 

گزارش نظر خودرا به صورت مقاله می 
نوشت که اگر سران وقتـ  درگير در جنگ 
توجه کرده بودند جنگ در همان ماههای 
آغازين آن پايان يافته بود. نتيجه جنگ در 
سال 1945 و پس از آن همان بود که وی 
با هر تحول تازه از سپتامبر 1939 به بعد 
پيش بينی کرده بود. وی از جنگ بالکان 
نيز غافل نشد و برای اينکه بتواند در يونان 
و يوگوسالوی در خط اول باشد و احساس 
نظاميان و مردم غيرنظامی را درک و 
منعکس کند، در اين منطقه به لباس 

پارتيزان درآمده بود.
پوشش اين جنگ ها بود که او را »تاريخ 
نگار« کرد. چند کتاب تاريخ نوشته است که 
سبک نگارش او بوی ژورناليستی می دهد 
و به همين لحاظ ُخشک نيست و مخاطبان 
فراوان دارد ازجمله سياستمداران و دولت 

َمردان. او از هواداران ساده نويسی بود.
مونتانلّی که به قول خودش، ديکته 
دولت ها و مقام دارها را ننوشته است، 

هر زمان که يک دولت به خاطر نوشتِه 
او، ناشر روزنامه را زير فشار قرار می داد، 
کناره گيری می کرد و خودش مجلّه 
منتشر می ساختـ  مجله ای که تنها يک 
سردبير، دبير و نويسنده داشت و آن هم 

خودش بود.
از آنجا که از زمان موسولينی تمايالت 
ميهن دوستانه داشت مورد عالقه چپ ها 
نبود که انديشه »جهان وطنی« داشتند و 
همين اختالف نظر سبب شد که يک عضو 
بريگاِد سرخ ايتاليا در سال 1977 اورا در 
يک خيابان شهر ميالن چهار گلوله زد که 
گلوله ها به نقاط حساس بدن اصابت نکرد 
و پس از چند روز از بيمارستان مرخص 

شد.
روانشناسان محلی بانويش را عامل 
پيروزی مونتانلّی در روزنامه نگاری و تاريخ 
نويسی دانسته و گفته اند که يک نويسنده، 
هنرمند و پژوهشگر بايد از زندگانی داخلی 
خود کامال راضی باشد تا پيشتاز و خستگی 
ناپذير باشدـ  يک فرد در يک زمان در يک 
جبهه می تواند نبرد کند و جبهه داخلی 
)خانواده( اگر باشد جانکاه و جانفرساتر 

است.
در سال 1995 )شش سال پيش از 
وفات( از مونتانلّی پرسيده بودند که در اين 
سن و سال چه آرزويی دارد و او گفته بود: 
"پس از وفات از من قدردانی شود و جامعه 
ملّی و جهانيان بدانند که چه زحماتی 
برايشان کشيده ام. من همه اش در انديشه 

سعادت و شادمانی انسان بودم.".

روزی که بزرگترین روزنامه نگار قرن 20 ایتالیا فوت شدـ  71 سال نوشت و همه جنگ ها را 
پوشش دادـ  َسبک کار او

 Montanelli در 3 مرحله از ُعمر خود

رفتار، هماهنگی و خوبی بانوی Montanelli نقش بزرگی در پيشرفت او داشت
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کميسيون ارتباطات آمريکا )اف سی سی
FCC( چهارم آگوست 1987 »فِرنِس 

دکترين Fairness Doctrine« را در 
مورد راديوـ  تلويزيونهاي اين کشور لغو کرد 
ـ عملی که وسيعا از آن انتقاد شده است. 
طبق اين دکترين، اين دو نوع رسانه مکلف 
بودند که توضيح کساني را که در باره آنها 
مطالبي پخش شده بود انتشار دهند و نيز 

درقبال مطالب جنجالي؛ بی طرفی، موازنه 
و تعادل را رعايت کنند. اين دکترين در 
سال 1949 برقرارشده بود تا پخش مطالب؛ 
منصفانه، دقيق و درست باشد. ديوان عالی 
آمريکا در سال 1969 اين دکترين را قانونی 
و دادن توضيح را حق کسانی دانسته بود 
که از آنان نامی در مطالب برده می شد. در 
آمريکا پروانه های راديوـ  تلويزيون که همه 

آنها غير دولتی هستند يک ساله است و 
تجديد پروانه با توجه به عملکرد آنها در سال 
قبل از آن صورت می گيرد. »اف سی سی« 
در رابطه با رسانه های چاپی )Press( که 
هرگونه آزادی آنها در قانون اساسی آمريکا 
تضمين شده است اختيار ندارد. به همين 
دليل، انتشار هرگونه نشريه در آمريکا نياز 

به دريافت پروانه ندارد. 

در  نيمه تابستان سال 1914، جهان در 
حال فرورفتن به داخل يک جنگ جهانسوز 
بودـ  جنگ اول جهاني که از 28 جوالي 
1914 و نخست ميان دو دولت آغاز و پس 
از ورود دهها دولت ديگر به آن تا 11 نوامبر 
1918 طول کشيد و بسياري از نقشه هاي 
جغرافيايي تغيير يافت. مورخان وقت درباره 
اوضاع جهان که به اين ورطه افتاده بود، همان 
زمان و نيز در جريان جنگ تفسيرهايي 
منتشر ساختند و اصحاب نظر، ابراز عقيده 
کردند که خالصه و نمونه هايي از اين مطالب 

وارد تاريخ شده است.
    »تاريخ نگاران« سالهاي 1870 تا 1914 
را سالهاي اوج گيري امپرياليسم تازه خوانده 
اند که جنگ ژاپن با چين بر سر مالکيت شبه 
جزيره کره که از چهارم آگوست سال 1894 
آغاز شده بود گام ديگري در اين راستا بود که 
ظرف 4 ماه چين شکست خورد و شبه جزيره 
کره به تصرف ژاپن درآمد. از سال 1870 
بتدريج آلمان، آمريکا و ژاپن نيز به صف قدرت 
هاي جهاني وقت: انگليس، فرانسه، روسيه و 
اتريش پيوسته بودند و برخالف دسته اول، 
اشتياق فراوان به پيمودن يک شبه ره صد 

ساله آنها را داشتند.
    در آن تاريخ بيش از نيمي از جمعيت 
جهان مستعمره بودند. شعار مشترک اين 
قدرت هاي هفتگانه »گسترش تمدن و 

قانونمندي« بود.
    قدرت هاي سه گانه رديف اول فرضيه 

تازه يي را رواج داه بوددند و آن اين بود که 
کشورهاي قديمي داراي حکومت ملي و 
بعضا، روزگاري يک قدرت مثال ايران را نبايد 
مستعمره کرد فقط بايد آنها را تحت نفوذ 

درآورد.
    جوزف چمبرلن وزير مستعمرات 
انگليس از 1895 تا 1903 معتقد بود که 
مستعمرات بايد از نظر اقتصادي و آموزشي 
چنان به کشور حاکم و مسلط )استعمارگر( 
وابسته باشند که هرگز فکر استقالل هم به 
 Hobson سرشان نزند. در اين ميان هابسون
اقتصاددان زمان، امپرياليسم را جدا از 
کاپيتاليسم ندانست و گفت که امپرياليسم 
همان کاپيتاليسم دولتي است که يک کشور 
و يا گروه تشنه سرمايه گذاري و داشتن قلمرو 
»بازار« است و عالقه وافر دارد به جايي که 
در کنترل و امن است، پول اضافي اش را که 

اگر محبوس شود مي گندد سرمايه گذاري 
کند و محصول ارزان اين سرمايه گذاري 
را به کشور خود بازگرداند و اين سرمايه که 
در عين حال انتقال وسايل توليد است، 
در کشور مادر توليد کار مي کند. لنين از 
همين عقيده هابسون استفاده کرد و در 
نطق تاريخي سال 1916 خود ]يک سال 
پيش از پيروزي انقالب روسيه[ امپرياليسم 
را باالترين مرحله کاپيتاليسم خواند و گفت 
که کشورهاي امپرياليست مايل به تمرکز 
پول در دست عده يي معدود هستند و اين 
عده در داخل کشور مردم را برده خود مي 
کنند و در کشورهاي ديگر دست به استثمار 
و غارت مي زنند. بنابراين توسعه قانون، تمدن 
و فرهنگ که آنها مدعي آن هستند چيزي جز 
بهانه براي تحکيم استثمار و بردگي جهاني و 
جلوگيري از اين »حق« که مردم بايد برابري 
اقتصادي و اجتماعي داشته باشند، نيست. به 
اين ترتيب لنين برابري اقتصادي را مقدم بر 

برابري در آزادي مي شمرد.
     در آن زمان عثماني يک دولت استعمارگر 
در حال زوال بود، ولي استعمار آن دولت، از 
نوع قديمي آن و چيز ديگري بود و در اراضي 
متصرفه به سبک هفت قدرت ديگر سرمايه 
گذاري نمي کرد و به بسط فرهنگ و تمدن 
دست نمي زد که نياز به آن داشته باشند. 
دليل آن کشتار ارمني هاي خواهان استقالل 
در سال 1894 بود که نفوذ فرهنگي آن را که 

شدتي نداشت نپذيرفته بودند. 

روزی که ِفرنِس دکترینFairness Doctrine لغو شد

 تفّکر قدرت های پیش از جنگ جهانی اول بر پایه وابسته اقتصادي و فرهنگي کردن 
کشورهاي ضعیف تر قرار داشت

john atkinson hobson
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دانستنی ها

سي ام جوالي سالروز ايجاد »تورانتو = 
تارانتو  Toronto « بزرگترين شهر کانادای 
10 ميليون کيلومترِی 35 ميليون و 400 
هزار نفری است که در زمان تأسيس در سال 
1793، »يورک« نامگذاري شده بود و در 
سال 1834 به »تورانتو« تغيير نام داده شده 
است. کنفدراسيون کانادا به لحاظ وسعت، 
دومين کشور جهان پس از روسيه است. در 
مراسم دويست و بيستمين سالروز ايجاد 
تورانتو که سی ام جوالی 2013 برگزار 
شد اعالم شد که در اين شهر و حومه آن 
بويژه ناحيه ريچماند هيل 47 هزار ايرانیـ  
کانادايی زندگی می کنند با ذکر نام معاريف 
آنان از روزنامه نگار، نويسنده، هنرمند تا 
استاد دانشگاه و دولتمرد. شمار ايرانيان 
ساکن تورانتو اينک افزون بر 50 هزار است.  
جمع ايرانیـ  کانادايی های وقت )سال 
2013( 250 هزار گزارش شده بود که 
اينک نزديک به 300 هزار است. واژه تورانتو، 
سرخپوستی )بومی( است، همچنين واژه 

کانادا )کاناتا به معنای آبادی(. 
ژاک کارتيه فرانسوی که اين واژه را از زبان 
بوميان شنيده بود آن را بر همه سرزمين 
گذارد. تورانتو که تا مرز اياالت متحده، 
فاصله ای زياد ندارد و در ساحل درياچه 
اُنتاريو واقع شده است از شهرهاي ايالت 
»انتاريو« کنفدراسيون کاناداست. شهر 

 John  تورانتو که توسط »جان سيمکو
Graves Simcoe « بنا گرديد نزديک 

به 3 ميليون و با حومه اش )تورانتو بزرگتر( 
حدود 6 ميليون جمعيت دارد. تورانتو پس 
از مکزيکو سيتی، نيويورک و لس آنجلس، 
چهارمين شهر بزرگ آمريکای شمالی است. 
دولت انگلستان زمينی را که تورانتو در آن 
بناشده است از بوميان خريداری کرد و پس 
از اين معامله بود که مهاجرت اروپاييانـ  
و در آغاز کار؛ انگليسی ها، اسکاتلندی ها 
و ايرلندی ها به آن گسترش يافت. شهر 
تورانتو در سال 1812 و در جريان جنگ 
آمريکا و انگليس صحنه نبرد بود و آسيب 
ديد.کانادا که از 1867 کنفدراسيون شده 
است يک کشور چند فرهنگی و دارای 
دو زبان رسمی استـ  انگليسی و فرانسه. 
حدود 77 درصد جمعيت کانادا اروپايی 
تبار هستند، حدود 14 درصد از نژاد زرد، 
4 و سه دهم درصد بوميان )اصطالحا؛ 
سرخپوستان(، 2 و نيم درصد سياهپوست 
و بقيه از نژادها و فرهنگ های ديگر. در 
آخرين سرشماری، کمی بيش از 3 و 2 
دهم درصد از جمعيت کانادا گفته اند که 
مسلمان هستند. هر سال بر جمعيت کانادا 
حدود 400 هزار تَن افزوده می شود. پادشاه 
انگلستان همچنان رئيس کنفدراسيون 

کانادا بشمار می رود.

سالروز ایجاد شهر تورانتِو کانادا که50  هزار ایرانی را در 
خود جای داده استـ  اشاره به تاریخچه آن

29 جوالی
 صليبيون دوم پس از دو روز محاصره 
دمشق، از حکومت سلجوقی اين شهر 
شکست خوردند و پراکنده شدند. اين 
دسته از صليبيون عمدتا از آلمان، فرانسه و 
بخشی از بلژيک به مشرق زمين وارد شده 
بودند. دسته ای از سلجوقيان از ايران به 
سوريه )شام( رفته و بر دمشق حاکم شده 
بودند. در نبرد دمشق، نورالدين زنگی 
يکی از فرماندهان نيروهای سلجوقی بود 
که صليبيون را شکست داد. وی بود که 
»مسجد نور« را در موصل بنا نهاد که به 

اسم او خوانده می شود.
1957

آژانس جهانی انرژی اتمی آغار بکار 
کرد.

1967
Forrestal  ناو هواپيمابر آمريکايی
در نزديکی آبهای ويتنام شمالی )خليج 
تونکن( آتش گرفت و 134 تن از کارکنان 

آن کشته شدند.
1967

زلزله در منطقه کاراکاس پايتخت 
ونزوئال روی داد و در اين رويداد طبيعی 
بيش از 500 تن کشته و صدها نفر ديگر 

مجروح شدند.
1588

نبرد دريايی  Graveline در نزديکی 
ساحل شمالی فرانسه، ميان ناوگان اسپانيا 
و ناوگان انگلستان آغاز شد که نتيجه آنـ  
برخالف انتظار و پيش بينی هاـ  شکست 
اسپانيا و پايان برتری آن بود. تا زمان وقوع 
اين نبرد، اسپانيا اَبَرقدرت اروپا و به باور 
برخی از موّرخان قدرت اول جهان وقت 
بود و از اين زمان، نوبت به دولت لندن 
رسيد )منهای دوران نسبتا کوتاه حکومت 
نادرشاه که در زمان او، ايران بار ديگر قدرت 
اول مشرق زمين شده بود( و فرستادن نيرو 
به سرزمين های فاقد توپ را آغاز کرد و يک 

امپراتوری بزرگ تشکيل داد.

روزنامک- شماره40 )اَُمرداد1396(



سيمين بهبهانی شاعره ايرانی 19 آگوست 
2014 در 87 سالگی و در پی دو هفته بستری 
بودن در يک بيمارستان تهران درگذشت. وی 
بسال  1927 )20 جوالی( و در يک خانواده اهل 

قلم به دنيا آمده بود. 
پدرش عباس خليلی شاعر، نويسنده و 

روزنامه نگار بودـ  ناشر روزنامه اِقدام. مادر 
سيمين نيز شهرت شاعری داشت و مدّرس 
زبان فرانسه بود. سيمين که از او آثار ادبی 
متعدد باقی مانده است پس از ازدواج، نام 
خانوادگی شوهرش )بهبهانی( را برای خود 

انتخاب کرده بود.

19 آگوست 1839 دولت فرانسه اختراع
Louis Daguerre )چاپ عکس بر بشقاِب 

پوشيده شده از ِملح نقره( و نخستين  روش 
گراور سازی را يک هديه به جهانيان اعالم 
داشت و رمز و راز آن را منتشر کرد تا همگان 

استفاده کنند. 
پيش از اين اختراع، فن عکاسی توسط يک 

Nicephor Niepce  فرانسوی ديگر به نام
ابداع شده بود.

 در کتاب درسی فيزيک و شيمی دوره 
تحصيالت متوسطه ايراِن پيش از دهه 1340، 
در بخش تاثير نور در ِملح نقره و اختراع فن 
عکاسی و ساخت عکس در تاريکخانه، از آن 

اقدام دولت فرانسه قدردانی شده بود.

روزی که سیمین بهبهانی شاعره ایرانی درگذشت

کار جالب دولت فرانسه که باید سرمشق شود
سيمين بهبهانی

داِگر

مهندس غالمحسن  محمودی
کارشناس رسمی دادگستری

 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 

تلفن ها: 32263069)034(
09131406040

فاکس: 32229400)034(
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