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سرمقاله

زحمت و دشواری تازه تهرانی ها در عبور از عرض خیابان در آن هوای آلوده
بیشتر خیابانهای بزرگ تهران نرده 
کشی شده اند، قبال با هدف اختصاص 
دادن بخشی از سطح خیابان به عبور 
اتوبوس های شهری به بهای تنگ شدن 
و یا یکطرفه شدن مسیر خودروهای 
شخصی و یا باری و اینک دیده شده است 
که این نرده کشی های خیابانی دامنِه 
بیشتر گرفته و رهگذران )عابرین( برای 
عبور از عرض خیابان و رساندن خود به 
سوی دیگر آنـ  جهت خرید، انجام امور 
روزانه و یا سوار شدن بر تاکسی باید از 
معبر اصطالحا هوایی استفاده کنند. به 
عبارت دیگر؛ دهها پله باال بروند و دهها 
پله پایین آیند تا به آن سوی خیابان و یا 
ایستگاه اتوبوس برسند که این باال و پایین 
رفتن ِ تقریبا اجباری برای سالخوردگان، 
معلولین و بیماران بسیار دشوار است بویژه 
که هوای تهران آلودگی دارد و پس از هر 
باال و پایین رفتن، افراد به نفسـ  نفس زدن 
می افتند و مقدار بیشتری هوای آلوده را 
وارد ریه ها خود می کنند. تنها شماری کم 
از این معابر هوایی دارای اسکلیتور هستند. 
در کشورهای دیگر چنین وضعیتی دیده 
نشده است. در شهرهای بزرگ این ممالک 
در فواصل معّین، چراغ راهنما و خطوط 
عبور پیاده تعبیه شده است یعنی حق 

پیادگان به اتومبیلرانان داده نشده است. 
بسیاری از ساکنان تهران می گویند که 
انتظار دارند شهردار و اعضای شورای 
شهر چند بار از این پلکان ها باال و پایین 
بروند تا زجر و زحمت سالخوردگان را 
لمس کنند و یا اینکه کارمند بفرستند و 

شکوه و شکایات باال روندگان از این پلکان 
ها را ضبط و در جلسه شورای شهر پخش 
کنند. عکس های زیر تنها یکی از این معابر 
هوایی تازه ساخت را از زوایای مختلف 
نشان می دهد. ایستگاههای مترو تهران 

نیز کمتر از دهها پله غیر برقی ندارد.

باال رفتن روزانه از ده ها پله 
و دشواری تازه سالخوردگان
 تهران نشین

keihanizadeh@gmail.com.
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چرا ما ايرانيان ژرمن ها را آلماني مي گوييم؟
2

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ:
به تقلید از فرانسویان، زیرا که بیشتر 
مترجمان ما در قرن 19 و نیمه اول قرن 
نسه بودند.  ا لتحصیل فر رغ ا بیستم فا
امپراتوري روم باستان که قبایل ژرمن و 
فرانک را تحت الحمایه داشت، ژرمن هاي 
ساکن منطقه ماینز را آلماني می خواندـ  که 
در این واژه »یـ  یاء« آن ساکن است. این 

واژه و عنوان که وارد زبان فرانسه شده و نه 
تنها در ایران، در سایر کشورهاي خاورمیانه 
از ترکیه تا ممالک عربي »آلماني« تلفظ 

مي شود. 
رومیاِن حاکم بر فرانسه )ُگل( در زمان 
امپراتوري »کاراکاال« در سال 213 میالدي 
اتحادیه طوایف ژرمن را که در جنوب 
آلمان امروز )منطقه راین( تشکیل شده 

بود »آلمانيـ  آالماني« خطاب کردند. این 
اتحادیه در سال 366 از »راین« گذشت و 
فرانسه را مورد حمله قرارداد و از آن پس، 
فرانسویان اقوام ژرمن و کشورشان را آلماني 
و آلمان خطاب کردند. در سابق، در کتابهاي 
درسي جغرافیا که در ایران چاپ مي شد، 
ایاالت متحده آمریکا را هم به لفظ فرانسوي 

»اتازوني« مي نوشتند.

پاسخ:
فتوکپی  اعتبارنامه به عنوان سند از 

این قرار است:

مخاطبي سئوال كرده است كه چرا ما ژرمن ها را آلماني مي گوييم؟.

مخاطبی پرسيده است:
ندم  كه  ين خوا نال يخ آ ر ر تا د
وزنامک و مولف   ناشر مجله ر
تاريخ ايرانيان، در انتخابات 21 
مهر 1351  كه نامزد  عضويت در 
شورای آموزش و پرورش تهران 
بود، 456 هزار رای آورده بود، 
ممکن است در اين زمينه يک 
ئه كنيد. می خواهم  را سند  ا
ه  ر با ر ه د تا مه كو ن نا يا يک پا
ا  ن ر يسم و آ سی بنو ا موكر د

ضميمه اش كنم.
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  یک مخاطب این »تاریخ آنالین برای ایرانیان« 
در یک ایمیل طوالنی مطلبی عبرت آموز ارسال 
داشته و خواسته است که عینا درج شود تا در 
»تاریخ« بماند و آیندگان درباره وضعیت جهان 
امروز قضاوت کنند. مخاطب عکس بانوی مورد 
نظر را هم به ضمیمه ایمیل خود ارسال کرده است. 
متن مطلب دریافتیـ  بدون کم و زیاد کردن از این 

قرار است:
    

    بی بی سی فارسی 14 اکتبر 2017 )22 ِمهرماه 
1396( گزارشی زیر عنوان »من روسپی  بودم اما با 
قانونی شدِن آن مخالفم« منتشر کرده بود که از یک 
مسئله جهان امروز پرده بر می دارد و ضمن بیان 

سرگذشت یک زن، درس عبرت می دهد.
    این رسانه دولتی انگلستان گفته است که بانو 
»سابرینا والیس« سال ها از ُعمر خود را در نیوزیلند 
به روسپی گری گذرانده است. او مدت ها برای 
قانونی شدن تَن فروشی فعالیت می کرد، اما وقتی 
که خواست های این َکمپین محّقق شد، نظرش 
تغییر کرد!. او حاال معتقد است کسانی که عامل 
روسپی گری می شوند و یا آن را گسترش می دهند 
باید محاکمه و مجازات شوند و از صاحبان روسپی 
خانه ها و دالالِن آوردن زن به این مراکز به عنوان 

استثمارگر و برده فروش نام می بَرد.
    به گفته بی بی سی فارسی، سابرینا والیس 12 
ساله بود که پدرش خودکشی کرد. این پیشامد 
زندگی او را زیر و رو کرد. دو سال بعد، مادرش دوباره 
ازدواج کرد و بر مسائل او افزود. پس از این ازدواج، 
خانواده سابرینا از استرالیا به شهر ولینگتون در 
نیوزیلندـ  کشور انگلیسی زبان دیگر در منطقه 

اقیانوس آرام جنوبیـ  رفتند.
     سابرینا  گوید: خیلی اندوهگین بودم، زیراکه 
ناپدری ام فردی خشن بود و من در خانه و جامعه، 
هم صبحت نداشتم. دلم می خواست رقصنده شوم 
و در کالس بالهِ  مدرسه شرکت کردم. یک روز که از 
مدرسه به خانه می رفتم، مردی به من پیشنهاد داد 
که حاضر است برای خوشگذرانی با من، 100 دالر 
بپردازد. نمی دانم که چه عاملی در مغزم باعث شد 

که با این مرد بروم.
     او افزود: بعدا به شهر اوکلنِد نیوزیلند فرار 
کردم و در این شهر در مسافرخانِه ویژه جوانان 
)که ارزانتر بود(، اطاق گرفتم. مسافرخانه نزدیک 

خیابانی است که روسپی ها در آنجا رفت و آمد و 
خانه دارند. یک روز که به خیابان رفته بودم تا از 
یک تلفن عمومی )سکه ای( به یک آشنا تلفن 
کنم، پلیس مرا به گمان اینکه روسپی هستم مورد 
سئوال و جواب قرار داد و با من به مسافرخانه آمد و 
جامه دانم را بازرسی کرد و چیزی نیافت، بازرسی 
بدنی کرد و رفت. این ماجرا، روسپی گری را به سرم 
آورد و نیز این اندیشه که اگر بی پول شوم، شب ها 
باید توی خیابان ها بخوابم و .... بازرسی بدنی  ام را 
توسط پلیس بیاد می آوردم و یکبار با خودم گفتم، 
روسپی باشم یا نباشم، اگر بی پول شوم و بخواهم در 
اینجا بمانم وضعیت همین است. یک روز به خیاباِن 
مجاور مسافرخانه که روسپی ها در آنجا رفت و آمد 
و سکونت دارند رفتم و از یکی از زنان آنجا اطالعات 
گرفتم. این زن طرز کار و قیمت ها را به من گفت. او 
که مدتی این کاره بود خیلی مهربان بود و همه راز 

و رموز کار را به من گفت. 
    سابرینا گفت که پس از دو سال کار روسپی 
گری، عضو »انجمن روسپیان نیوزیلند« در 
کرایست چرچ شد. او  گوید: آرزویم این بود که 
کسی به من کمک کند تا روسپی گری را کنار 
بگذارم. در انجمن روسپیان به من می گفتند که این 
کار هم شغلی است مثل شغل های دیگر که برای 
من نوعی تشویق به ادامه آن بود. انجمن از حامیان 
َکمپینی بود برای قانونی شدن کامل کسب و کار 
تَن فروشی در نیوزیلند و سرانجام، روسپیگری در 
سال 2003 قانونی شد. اما، خیلی زود از قانونی 
شدن آن نگران شدم و نظرم عوض شد زیرا که این 
قانون، تنها به سود پااندازان و دالالن بود و افزودن بر 
شمار روسپیان و وارد ساختن زنان بیشتری به این 

کار، گسترش برخی بیماری ها، افسردگی و کاهش 
ازدواج و .... پس از قانونی شدن، کار حتی به خرید و 
فروش برخی زنان بویژه زنان ناآگاه، ساده، مستمند 
و مشکل دار رسید. با قانونی شدِن کسب و کار 
ِسکس، حتی برای انجام نوع کار و صرف وقت قیمت 
تعیین شد. پس از قانونی شدن، معامالت صاحبان 
روسپی خانه ها با دالالن و پااندازان به صورت علنی 
و تمام عیار درآمد و تالش دالالن برای یافتن زن 
تازه جهت روسپی شدن ده چندان و علنی شد و 

روسپیان به صورت نوعی برده سکس در آمدند.
    سابرینا که اینک 40 ساله است می گوید که یک 
روز در یکی از روسپی خانه های ولینگتون زن جوانی 
را دید که از اطاق بیرون آمده بود، دچار حمله عصبی 
و هراس بود، می لرزید و گریه می کرد، نمی توانست 
به راحتی و وضوح حرف بزند. ولی، مدیر روسپی 

خانه سرش داد  کشید و  گفت برگرد به اطاق!.
    سابرینا گفت: روز بعد ماجرا را برای انجمن 
روسپیان ولینگتون بیان کردم و پرسیدم که چه کار 
می توانیم در این باره بکنیم که کوچکترین توجهی 
به حرف من نکردند، و من هم انجمن را ترک کردم 
و از این زمان بود که یکی از مخالفان قانونی شدن 
روسپی گری شده ام، روسپی گری را کنار گذاشتم 
و در جستجوی یک زندگانی تازه به ُگلد کوست در 
کویینزلنِد )استرالیا( نقل مکان کردم و آنالینی با زنان 
فمینیست که مخالف قانونی شدن تجارت ِسکس 
هستند همکاری می کنم تا پارلمان های کشورها و 
مقامات مربوط متوجه واقعیت ها و مضار این کار شوند. 
فمینیست ها و مخالفان روسپی گری هم دالالن و 
پااندازان )قّوادان( را عامل گسترش روسپی گری و 
نیز استثمار زنان ساده و ناآگاه و یا مستمند می دانند.

    سابرینا که با گروهی از زنان، سازمانی به نام 
»فمینسیت های رادیکال استرالیا« تأسیس کرده 
است و مبارزه می کند از بیان گذشته اش به خاطر 
پندآموزی، آگاهی و اجتناب زنان دیگر اباء ندارد. 
او می گوید که روسپی گری، نه تنها انواع بیماری 
های جسمانی و آمیزشی را شیوع می دهد بلکه 
زنان آلوده به تَن فروشی را بیمار روانی می کند 
و پشیمانی و ندامت بعدی دردآور تر است. این 
زنان که در جوانی استثمار می شوند، اواخر عمر 
که زیبایی را از دست می دهند با فقر و بدبختی 
و مرض دست بگریبان خواهند بود و در تنهایی 

خواهند ُمرد.

سابرینا والیس

درد دل شنيدنی و عبرت آميز يک بانوی استراليايیـ  نيوزيلندی، از چگونگی 
ورود به روسپيگری تا اينک مبارزِه سرسختانه با آن

)1
39

ه6
رما

مه
( 4

ه2
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

3



24 سپتامبر 1789، کنگره آمریکا 
با تصویب قانوِن نظام قضایي این 
کشور، دادستان کل و سایر دادستانها، 
دادیارها و بازپرسها و پلیس را 
سازمانهایي جدا از قوه قضایي تعریف 
کرد و ضمیمه قوه مجریه ساخت. ولي، 
آنها را ضابط دادگاه ها قرار داد و تاکید 
کرد که تنها دادگاه ها و قضاوت آنها 
که در سه طبقه )بدایت، استیناف، و 
تمیز( قرار خواهند داشت، قوه قضایي 
محسوب مي شوند و کامال مستقل از 
دو قوه دیگر و حافظ حقوق مردم و 
قانون اساسي هستند و فقط آنها حق 
دارند که دستور بازرسي و توقیف 
افراد را صادر و میزان کیفرشان را 
تعیین کنند ولي در مواردي که متهم 
اعتراف نکند فقط هیات منصفه است 
که مجرمیت و برائت را اعالم مي کند. 
ایرادی که وارد شده است این است 
که رئیس جمهوری قضات عالی را 
انتخاب و برای تأیید به سنای آمریکا 
می فرستد که به باور برخی، عمال 

دخالت دو قوه در قوه قضایی است!.

     دادستان کل آمریکا که اصطالحا 
وزیر دادگستري هم خطاب مي شود 

از اعضاي کابینه است. 
دانالد ترامپ یک حقوقدان ایرانی 
به نام ماکان ِدل َرحیم را به سمت 
دستیار دادستان کل انتخاب و به 
سنای آمریکا اعالم کرده است که این 

انتصاب در جریان بررسی سناتورها 
است.

 ماکان تا ده سالگی در ایران زندگی 
می کرد و بر زبان فارسی مسلّط است. 
]ماکان یک نام ایرانی است. ایران 11 
قرن پیش سرداری معروف به نام 

ماکاِن کاکی داشت(.

قوه قضايي آمريکاـ  معرفی ماکان ِدل َرحيم، يک ايرانی آمريکايی برای 
دستياری دادستان کل

4

گشتی در رویدادهای ماه

ماکان ِدل َرحیم

keihanizadeh@gmail.com.
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خبر روز و تيترهای صفحات اول شماره دوشنبهـ  سوم ِمهرماه 1396= 25 سپتامبر 
2017 روزنامه های تهران
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پیش از ظهر 18 مهرماه 1396 )10 اکتبر 2017( دالر در 
صّرافی های تهران 4 هزار و 85 تومان فروخته می شد ولی در 
تابلوی صّرافی ها، عموما بهای فروش دالر آمریکا 4 هزار و 18 

تومان نوشته شده بود.
    یک بانوی عازم مسافرت به خارج که از یک صّرافی، دالر 
آمریکا خریده بود گفت: "از صّراف پرسیدم که چرا در تابلو 
4018 تومان نوشته اند ولی 4085 تومان می فروشند، پاسخ 

داد که بانک مرکزی گفته و افزود که ساعت 11 تا 12 نرخ تازه 
خواهند داد.".

    
    به گزارش روزنامه اطالعات که هر روز جدول بهای طال، 
سکه و نرخ ارزها را درج می کرد، دالر آمریکا 23 شهریور 1353، 
شش تومان و 8 قران! و سکه طال 270 تومان بود. ُکپی جدول 

به عنوان سند در زیر آمده است:

پيش از ظهر 18 ِمهرماه 1396، دالر آمريکا در بازار تهران 4 هزار و 85 تومانـ  
شهريور 1353 شش تومان و 8 ريال!
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

َرونقی کرمانی ناشر ماهنامه  رسول ا
»تهران پُست« که دفتر آن در راکویل 
لی شهر  یلند )حاشیه شما ستیت ِمر ِ ا
واشنگتن( است  غروب بیستم اکتبر 2017 
)جمعه 28 ِمهرماه 1396( در 87 سالگی 

درگذشت.
 آشنایی، همکاری و دوستی این نگارنده 
)مؤلف این تاریخ آنالین( با رسول از اَُمردادماه 
1335 )61 سال پیش( و از اطاق خبر روزنامه 
اطالعات و اینک 92 ساله آغاز شده بود. در این 
زمان، من دانشجوی دوره روزنامه نگاری این 
مؤسسه مطبوعاتی بودم و رسول نویسندهِ تازه 
استخدام شدِه اطاق خبر )اصطالحا؛ ستاف 

رایِترـ  نویسندهِ ستادی، نویسنده نشسته(.
 دانشجویان آن دوره، از ماه سوم تحصیل 
و آشناشدن با اصول ژورنالیسم، روش 
خبرگیری و خبرنویسی، اِدیت، لیدنویسی، 
تیترنویسی، مقاله نگاری و تهیه و تنظیم 
فیچر، آشنایی با حروف و اندازه های آنها، 
چگونگی استفاده از آرشیوها و رفرنس ها 
برای تکمیل اخبار، آشنایی با دوربین و 
گرفتن عکس خبری )عکسی که خودـ  بدون 
توضیح، واقعیت هایی را بیان کند(، صفحه 
بندی و گراور سازی و تاریخچه رسانه ها، 
باید پیش از ظهرها در اطاق خبر کارآموزیـ  
خبرگیری و خبرنویسیـ  می کردند و عصرها 
در کالس درس به حرف استاد گوش فرا می 

دادند و یادداشت بر می داشتند.
در سومین روز کارآموزی، معاون دوم 
سردبیر مرا مأموریت داد که بروم و در 
بیمارستان زنان با یک بانوی جوان که از 
شوهر 80 ساله اش سه قلو وضع حمل کرده 
بود مصاحبه کنم. ]رویدای که 8 سال بعد 
در زنوز تکرار شد و یک بانوی 36 ساله از 
شوهر 79 ساله اش حامله شد و 3قلو وضع 

حمل کرد.[.
به بیمارستان رفتم و این بانوی حدودا 
30 ساله را که حاضر نشد سن واقعی خودرا 

بگوید یافتم، نوزادان را دیدم و مصاحبه انجام 
شد. این زن نگفت که چرا با مردی تقریبا سه 
برابر سن خود ازدواج کرده بود ولی در راهرو 
بیمارستان، پرستار آن اطاق گفت که او هم 
این سئوال را کرده و آن زن پاسخ داده که 
شوهرش هنگام خواستگاری، به او وعدِه 
دادن همه اموالش را پس از مرگ داده بود و 

این تعهد در عقدنامه قید شده است.
خبر را نوشتم و به معاون سردبیر دادم 
و در گوشه اطاق خبر، یک صندلی خالی 
یافتم و روی آن نشستم و منتظر بودم که 
مرا بخواهند و عیب کارم را بگویند که چنین 

نشد. دو ساعت بعد نزد معاون سردبیر رفتم 
و علت را پرسیدم، گفت که ارونقی کرمانی 
خبر را تنظیم و تیترنویسی کرد و به من داد 
که به حروفچینی فرستاده ام، خودت پیش 
او ]ارونقی[ برو و عیب کارت راـ  اگر عیبی 

بوده از وی بپرس.
شنیدن کلمه »کرمانی« مرا به داشتن یک 
همشهری در آنجا شاد کرد. از پیشخدمت 
اطاق پرسیدم که کدام یک از سه نویسنده 
ستادی حاضر در میز مربوط، ارونقی کرمانی 
است که با دست، اشاره به او کرد که مردی 
نسبتا تنومند، بلند قد با پوستی گندمگون 

)سبزه( به نظر می رسید.
نزد ارونقی رفتم، گفت خبر را خواندم، 
عیبی در تهیه و تنظیم آن ندیدم و افزود: 
تا اینجا، شما بهتر از کارآموزان دیگر حادثه 
نویسی می کنید و بهتر است که پس از 
استخدام، به میز حوادث شهری )اخبار 
پلیسیـ  قضایی( روزنامه بروی. گفتم: یک 
سئوال خصوصی دارم. گفت: بگو. گفتم: با 
شنیدن نام شما تصّور کردم که با یک کرمانی 
رو به رو خواهم شد و همان لهجه را خواهم 
شنید، ولی دیدم که لهجه شما عمیقا آذری 
است. گفت: بنشین تا ماجرا را برایت بگویم. 

نشستم.
رسول گفت که پدرش از مردم اَرونق 
تبریز بود و دست اندر کار خرید و فروش 
قالی و قالیچه، و کرمان محل بافتن بهترین 
قالی ها است و بنابراین پدرم به آنجا رفت، با 
مادرم که یک بانوی کرمانی است ازدواج کرد 
و من و خواهرم »زرین تاج« در آنجا به دنیا 
آمدیم. هنوز در ایران داشتن شناسنامه و نام 
خانوادگی رسم نبود. وقتی که قانوِن الزام به 
داشتن شناسنامه اجرایی شد، پدرم به اداره 
ثبت احوال رفته بود تا شناسنامه بگیرد. از 
او خواسته بودند که نام خانوادگی بدهد، 
گفته بود: »اَرونقی«. گفته بودند که پیش 
از او، ارونقی را به عنوان نام خانوادگی گرفته 

نگاهی به چند خاطره با روزنامه نگار و داستان نويس بنام، رسول ارونقی کرمانی به 
مناسبت وفات اوـ  خاطراتی شنيدنی

ارونقی کرمانی در میانسالی
 و در آخرین سال حیات

)مهرماه1396( روزنامک- شماره42 



اند، اگر مصّرا همین نام را بخواهد باید برود از 
َسرفامیل اجازه کتبی بگیرد و بیاورد. پدرم چند 
نام دیگر داده بود که گفته بودند اینها هم گرفته 
شده است و پدرم نام محل تولّد خود و محل تولّد 
مادرم را پشت سر هم قرار داد که صادرکنندگان 
شناسنامه قبول کردند و نام خانوادگی ما شد: 
»ارونقی کرمانی«، ولی من در تبریز بزرگ شدم 
و از دوران دبیرستان به نوشتن داستان کوتاه 
پرداختم که در مطبوعات محل و سپس تهران 
چاپ شدند. مطالب من زمینه اجتماعی دارند و 
می خواهم در هرکدام یکیـ  دو مسئله جامعه را 
بگویم و برای اینکه جلب مخاطب کند و نیز در 
ذهن بماند آنها را در قالب عشق و عاشقی قرار می 

دهم )رومانس(.
 از آن پس روزی نبود که با ارونقی صحبت 
نکنم، ولو چند جمله. او فردی بسیار کم حرف بود.

پس از اتمام دوره تحصیل و کارآموزی، از 
یکم شهریور 1335 مرا به میز اقتصادی روزنامه 
اطالعات فرستادند و خبرنگار بازار، شرکت ها و 
بانک های غیردولتی شدم که در آن زمان تنها 
دو بانک غیر دولتی در ایران بود؛ بانک صادرات و 
معادن و بانک بازرگانی. پوشش اخبار کشاورزی 

هم بعدا به من داده شد.
چند هفته بعد و اواخر شهریورماه 1335، 
ارونقی ناگهان از تحریریه روزنامه ناپدید شد، 
سراغش را گرفتم، گفتند که از سناتور مسعودی 
)صاحب و مدیر وقت مؤسسه مطبوعاتی 
اطالعات( خواسته بود که اورا به یکی از مجالت 
مؤسسه بفرستد زیرا که عالقه به مجله نویسی 
دارد و یک روش تازه پاورقی نویسی را هم که کار 
مجله است ابداع کرده است. مسعودی جریان 
را با مجید دوامی سردبیر وقت روزنامه در میان 
گذارده بود. دوامی هم به مسعودی گفته بود 
که ارونقی چند بار به او گفته که از دیدن اخبار 
داخلی که همه اش تعریف و تمجید مقامات است 
و ُمشتی راست و دروغ حالش به هم می خورد 
و دست کم اخبار حوادث شهرستانها را برای 
تنظیم نزد او بفرستد و در نتیجه، مسعودی با 
انتقال ارونقی به مجله اطالعات هفتگی موافقت 

کرده بود.
ارونقی چندی پس از انتقال به اطالعات 
هفتگی، معاون سردبیر این مجله شدـ  معاون انور 
خامه ای، دوامی، سعیدوزیری و ... تا اینکه نوبت 
سردبیری به خود او رسید، در نیمه اول دهه 1340.

 ارونقی بسیار آرام و کم سخن بود و در جلسات 

هفتگی نویسندگان و خبرنگاران مؤسسه 
اطالعات جز در پاسخ به سئوالی مستقیم، لب به 
سخن نمی گشود. ولی، هر وقت که مرا می دید 
و عمدتا هنگام صرف ناهار در رستوران مؤسسه 
اطالعات می گفت که استعداد حادثه نویسی ام 
بیشتر است و بهتر است که به میز اخبار حوادث 
شهری )پلیسیـ  قضایی( منتقل شوم و این میز 
مرا دادستان نویس و نویسنده دادستانهای کوتاه 
خواهد کرد و خوبی داستان نویس بودن این است 
که کارفرما ندارد و .... گاهی می پرسید که آیا هنوز 
از خبرهای راست و دروغ بازار و شرکت ها حالم 
بهم نخورده است؟، و سرانجام از ِمهرماه 1336 
به میز اخبار حوادث شهری رفتم. پیش از رفتن 
به این میز، دو ماه دستیار سردبیر وقت روزنامه 

)تورج فرازمند( بودم.
ارونقی کرمانی پس از گرفتن ابالغ سردبیری 
مجله اطالعات هفتگی که تیراژ آن حدودا صد 
هزار نسخه بود و او آن را 3ـ  4 برابر کرد، از من 
خواست که برایش هر هفته دو صفحه حادثه 
بنویسمـ  درست بمانند آنچه را که در برنامه »در 
گوشه و کنار شهر« از رادیو ایران پخش می شد 
و مبتکر و مدیر اجرایی آن برنامه هم خود من 
بودم. پیشنهادش را پذیرفتم و سال ها ادامه دادم.

ارونقی در طول سردبیری خود، مجله اطالعات 
هفتگی را به دور از جنجال کرده بود. پیش از 
سردبیری ارونقی، دیده شده بود که اطالعات 
هفتگی با مطالب و نظرسنجی های خود، میان دو 
هنرمند و دو خواننده جنگ و گریز به راه انداخته 
بود ازجمله در برابر هم قراردادن دلکش و مرضیه 
که یک بار هم هواداران دلکش به ساختمان 

مؤسسه مطبوعاتی اطالعات حمله آوردند و ....

رسول به ندرت راضی به دادن عکس خود 
و زادروزش به مطبوعات می شد تا نگویند که 
خواسته است پیرامون وی تبلیغ شود، حتی 
به غالمحسین صالحیار ناشر کتاب »چهره 
مطبوعات معاصر« که عکس اورا از پرونده 
کارگزینی مؤسسه اطالعات گرفته و جاپ کرد 
بدون اشاره به روز تولّد او. ارونقی می گفت که 
نوشته ها و کتاب هایش باید ُمبلّغ او باشند. شمار 
کتاب های داستانی ارونقی به رقم 25 رسیده 
است و معروف ترین آنها: داستان »امشب دختری 
می میَرد«، داستان »بابا نان داد«، داستان 

»آواره« و ....
ارونقی که چندی پس از سردبیری اطالعات 
هفتگی، ازدواج کرده بود دو فرزند خود الهه 
و بابک را برای تکمیل تحصیالت متوسطه به 
فرانسه فرستاده بود و بانوی خودـ  مادرشان را 

به همراه آنان.
ارونقی که از آغاز تأسیس سندیکای روزنامه 
نگاران از اعضای آن بود در جریان انقالب، برای 
دیدار فرزندان خود به فرانسه رفت، مسئله 
اعتصاب کارکنان فرودگاه پیشامد کرد و دیگر 
به ایران بازنگشت. وی از فرانسه به آمریکا رفت 
و ماندگار شد و زن و فرزندانش را به آمریکا بُرد 
و مقیم شهر راکویل استیت مریلند شدند. دو 
فرزند ارونقی در همین استیت به تحصیل ادامه 
دادند و بابک در سال 1991 در رشته پزشکی و 
تخّصص بیهوشی و کنترل درد از دانشگاه مریلند 
فارغ التحصیل شده و 26 سال است که در حاشیه 

شهر واشنگتن بکار طبابت سرگرم است.
 ارونقی پس از آمدن به آمریکا، از آنجا که 
روزنامه نگار به مثابه ماهی و آب نمی تواند از 
ژورنالیسم جدا شود مدتی در روزنامه ایران 
تایمز )چاپ واشنگتن( کار کرد و در اینجاهم 
اخبار پلیسیـ  قضایی )حوادث( از روزنامه های 
تهران انتخاب و دوباره نویسی می کرد. وی از 
سال 1995 به انتشار ماهنامه »تهران پُست« 
دست زد. وی در جریان کار تالش داشت که 
ماهنامه اش برکنار از سیاست باشد. او مدت ها 
خودش بانُدل های مجله اش را از چاپخانه می 
گرفت، در اتومبیلش می گذارد و در فروشگاهها، 
رستوران ها، دفاتر وکالت و مراکز پزشکان ایرانی 
منطقه توزیع می کرد. هزینه مجله از چاپ آگهی 
تأمین می شد و اعالم شده است که انتشار مجله  

همچنان ادامه خواهد داشت.
در اوایل دهه 1980 یک شب برای تازه کردن 

دکتر بابک ارونقی

)1
39

ه6
رما

مه
( 4

ه2
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

8



نمایندگی کامیون های آلمانی »مان« 
و همه آنها از نوع دیزل هفتم مهرماه 1355 
مراسم سالروز درگذشت »رودلف دیزل 
Rudolph Diesel« مهندس آلماني 

و مخترع موتورهاي احتراقي دیزل را در 
دفتر کار خود برگزار کرده بود و خبرنگاران 
میزهای اقتصادی روزنامه ها را به آن دعوت. 
این نخستین بار بود که در چنین مراسمی 

شرکت می کردم.
سخنرانان در باره کار بزرگی که مهندس 
دیزل کرده بود سخن گفتند. یکی از 
سخنرانان یک آلمانی بود که چند کلمه ای 
هم فارسی یاد گرفته بود. او ضمن سخنان 
خود که برای مدعوین ترجمه می شد گفت 
که 29 سپتامبر 1913 مهندس دیزل و در 
آن زمان 55 ساله با کشتي عازم انگلستان 
بود که درگذشت. کشتی در دریای مانش 

)کانال میان انگلیس و فرانسه( حرکت می 
کرد که  ناگهان گفتند مهندس دیزل جان 
سپرده است. مرگ او از نظر ما آلمانی ها 
مشکوک است و احتماال اورا کشته باشند. 
انگلیسی ها می گویند که شاید خودکشی 

کرده باشد و همین حرف آنان، مارا بیش از 
پیش نسبت به ایشان دچار شک و تردید 

کرده است.
در پایان مراسم، خبرنگاران گرد این 
آلمانی جمع شدند و او گفت که در جریان 
جنگ جهانی دوم افسر ارتش بود و در 
جبهه های غرب می جنگید. وی گفت 
که اگر هیتلر پس از فتح فرانسه، هلند، 
بلژیک و اسکاندیناوی به جای لشکرکشی 
به روسیه همه توان خود را  صرف انهدام 
انگلیس کرده بود پیروز بود و انگلیس هم 
وجود نداشت و آمریکا نیز وارد جنگ نمی 
شد. او گفت که برای ما هم که در جبهه 
بودیم، منطق حمله به شوروی که با آلمان 
قرارداد عدم تجاوز داشت روشن نبود. من 
در آن زمان در هلند بودم که در اشغال 

نظامی ما بود.

نمايندگی کاميونهای ديزل »مان« در تهران و مراسم سالگرد درگذشت مخترع موتور ديزلـ  
سخنران، يک افسر ارتش هيتلر بود

دیدار به خانه ارونقی در ِمریلند که تا ساختمان 
یک مدرسه فاصله ای زیاد نداشت رفتم و او از سر و 
صدای مدرسه راضی نبود و گفت که در نخستین 
فرصت، خانه را تغییر خواهد داد. چون دیر شده 
بود و تا خانه ام 200 مایل )بیش از سه ساعت 
رانندگی( فاصله بود آن شب را همانجا ماندم. 
دیروقت شب، ارونقی یک تختخواب سفری به 
زیرزمینی خانه اش بُرد و گفت که مهندس مقدم 
مراغه ای )استاندار آذربایجان در ماههای اول 
پس از انقالب( که تَرک وطن کرده و در اینجا در 
یک ُهِتل کار می کند و فعال جایی برای خوابیدن 

ندارد شبها تا یافتن مکان در اینجا می خوابد.
در همان دهه 1980 اطالع یافتم که میان 
دوـ  سه کتابخانه آمریکا و برای نخستین بار در 
تاریخ، ارتباط آنالینی برقرار شده، و می شود از 
این طریق در یک کتابخانه نشست و رفرنس های 
کتابخانه دیگر را مطالعه کرد و اطالعات گرفت. 
به عالوه، گروه آموزش کتابداری دانشگاه مریلند 
)واقع در کالج پارکـ  حاشیه شهر واشنگتن( بر 
دروس ُسنتی دانش کتابداری، کتابدارِی نواری 
)مطالب کتاب در نوار ضبط صوت(، علوم کتاب 
)انواع کتاب نگاری و تألیف و انتشار(، دروس 

اینفورِمیشن ساینس )گرفتن اطالعات از رفرنس 
ها و آنالین ها و از این قبیل( را که منحصر به فوق 
لیسانس است افزوده و پیش بینی دیجیتالی 
شدن کتاب ها و کتابخانه ها دارد وارد واقعیت می 
شود و مقدمات آن در این دانشگاه تدریس می 
شود و کار نویسنده و روزنامه نگار آسان خواهد 
شد. به دانشگاه دولتی مریلند رفتم و چون قبال 
یک مدرک تحصیلی دکترا و دو مدرک فوق 
لیسانس )تاریخ و روزنامه نگاری( داشتم، ثبت 

نام در آن رشته برایم آسان بود. 
برای شرکت در کالس ها باید هر هفته دو بار 
200 مایل رانندگی می کردم و پس از کالس، 
این 200 مایل )320 کیلومتر( را باز می گشتم و 
برخی شب ها که خسته بودم، در کتابخانِه شبانه 
روزی دانشگاه مریلند، نشسته سرم را روی میز 
می گذاشتم و به همان شکل می خوابیدم. یک 
روز بر حسب اتفاق ارونقی را در یک فروشگاه 
دیدم، گفت که چرا خسته به نظر می رسم. قضیه 
را برایش گفتم که ناراحت شد و گفت که چرا برای 
خوابیدن به خانه او نمی روم که فاصله ای زیاد از 
دانشگاه ندارد و از آن پس تا پایان آن سِمسِتر 
دانشگاهی، هر هفته یکیـ  دو شب در خانه 

ارونقی بودم و همان تختخواب سفری را برایم 
شخصا آماده می ساخت.

پس از آن و در طول 30 سال گذشته هر وقت 
که به واشنگتن می رفتم، بدون دیدار ارونقی باز 
نمی گشتم. آخرین دیدار ما یک سال پیش بود 

)سال 2016(، چندان سر حال نبود.
 11 اکتبر 2017 )امسال( که از تهران به 
فرودگاه دالس )حومه شهر واشنگتن( رسیدم 
و به خانه آریا منصوری رفتم که در آنجا اتومبیل 
خودرا پارک کرده بودم، وی به من گفت که 
شنیده است بیماری ارونقی شدت یافته است. 
گفتم که امشب در خانه شما خواهم ماند تا 
اینکه فردا به اتفاق شما و رضا رفوگران )همکار 
پیشین در روزنامه اطالعات( به دیدار ارونقی 

برویم. 
روز بعد که تلفن کردیم گفتند که حال او 
برای مالقات مناسب نیست و بماند برای بعد. 
من 200 مایل رانندگی کردم تا به خانه رسیدم 
که ده روز بعد آریا منصوری )مدیر یک بنگاه 
معامالت مستغالت در منطقه واشنگتن، مریلند 
و ویرجینیای شمالی( تلفنی خبر از وفات ارونقی 

داد و مرا دچار اندوهی عمیق کرد.

مهندس دیزل
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دوربین

روزنامه های تهران اشاره هایی مبهم از کشتار روستای »می الی« ویتنام 
)ویتنام جنوبی وقت( از رسانه های کشورهای بلوک شرق به دست می 
آوردند، ولی نه عکسی از محل داشتند و نه گزارش رسمی و استناد. تا 
اینکه ماهها بعد و در اپریل 1969 یک نظامی آمریکایی در نامه ای به 
مقامات مربوط ازجمله رئیس جمهوری این کشور، از قضیه پرده برداشت 
و پنجم سپتامبر این سال )4 ماه و چند روز بعد( یک ستوان نیروی زمینی 
به نام ویلیام کلی )که در روزنامه تهران »کالی« نوشته می شد( متهم شد 
و دو ماه و 15 روز بعد )20 نوامبر 1969( پلین دیلر The Plain Dealer ـ  
  My lai  یک روزنامه محلی آمریکا، عکسهای کشتار در روستای می الی
ویتنام را که به دستور ستوان ویلیام کالی  W. Calley  فرمانده یک ستون 
)جوخه( از گروهان C گردان یکِم هنِگ 21  تیِپ 11 لشکِر 23 پیاده  آمریکا 
در 16 مارس 1968 صورت گرفته بود منتشر ساخت که در جهان سر و 
صدای بسیار بلند کرد. طبق گزارش های وقت؛ در این کشتار، 350 تا 504 
مرد، زن و کودک غیر مسلح ویتنامی جان داده بودند. ]شرح این کشتار 
 Eye – Witness History,  بعدا در کتاِب »تاریخ از زبان شاهدان عینی
Edited by J. E. Lewis  « از صفحه 541 به بعد آمده است.[. روزنامه ها 

این رویداد را My Lai Massacre عنوان گذاری کرده بودند.
 محاکمه ستوان ویلیام کالی که اینک در کار جواهرسازی است از 17 
نوامبر 1970 آغاز شد. دادیار پرونده، ستوان کالی )َکلی( را متهم کرده 
بود که بدون مشاهده تعّرض و رو به رو شدن با حمله، دستور تیراندازی به 
افراد غیر مسلح را داده بود. در جلسات محاکمه هیچیک از افراد جوخه 
ـ قبال تحت فرمان ستوان کالی حاضر به دادن پاسخ مثبت به پرسش ها 

نشدند تا سرانجام یکی از آنها جریان واقعه را بیان کرد. کالی قبال گفته 
بود که مرگ روستاییان نتیجه حمالت هوایی بود. سرانجام ستوان 
کالی در 31 مارس 1971 به زندان ابد محکوم شد. در طول این محاکمه 
)محاکمه اولیه( تمامي 26 تَن افراد دسته که متهم شده بودند از مجازات 
معاف شدند، زیرا که استدالل شد حادثه در جریان جنگ صورت گرفته 

بود و این شمار اطاعت امر فرمانده کرده بودند.
در پی انتشار خبِر محکوم شدن ستوان کالی به حبس ابد، بسیاری از 
مقامات و مردم آمریکا دست به اعتراض به ُحکم دادگاه زدند. در این 
زمینه، کاخ سفید حدود 5 هزار نامه و تلگرام دریافت کرد که در آنها از 
ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت خواسته شده بود که با استفاده 
از اختیارات خود مجازات ستوان کالی را کاهش دهد و نیکسون دستور 
داد که تا اقدام بعدی، زنداِن با اَعمال شاقِه ستوان کالی به حبس خانگی 
تبدیل شود. کالی )َکلی( به دادگاه دادخواست داد که محکومیت او 
تحت تأثیر انتشار اخبار و بزرگ کردن قضیه در رسانه ها صورت گرفته 
و محاکمه او باید تجدید شود. قاضی James Robert Elliott  استدالل 
اورا که در شرایط عادی محاکمه نشده و قضات تحت تأثیر احساسات 
عمومیـ  احساسات برانگیخته شدهـ  بودند قبول کرد و سه سال و نیم 
بعد هم آزاد شد، ازدواج کرد، دارای یک پسر شد و به تحصیل در رشته 
جواهرشناسی پرداخت. کالی )کلی( سرانجام در یک سخنرانی در 19 

آگوست 2009 از رویداد »می الی« عذرخواهی کرد.
 این رویدادـ  از افشاء تیراندازی تا محاکمه و تغییر ُحکم و ... چند دهه از 

اخبار رسانه ها و اینک ورقی از تاریخ شده است و جای تأمل دارد. 

... و باالخره يک نظامی آمريکايی کشتار روستای »می الی« ويتنام را افشاء 
و يک روزنامه محلی آمريکا عکس های آن را منتشر کرد

یکي از عکس هاي انتشاریافته از رویداد روستاي »می الي«

)مهرماه1396( روزنامک- شماره42 



    این تصویر، 31 شهریور 1394از حاشیه وبسایت خبرگزاری فارس 
ُکپی شده است که این خبرگزاری آن را از ضمیمه ویژه خبری خود؛ 
فارس 24 )شماره 885 موّرخ 31 شهریور94( نقل کرده بود. متن 
اظهارات وزیر صنعت که گفته بود نرخ واقعی ارز در همین حدود 
است و نباید انتظار دیگری از آن داشته باشیم در صفحه 5 این 

ضمیمه )فارس 24( درج شده بود. 
    به نظر مي رسد که خبرگزاری فارس مدتي است که وارد کار خبری 
اینوستیگیتیو شده که به باور اصحاب نظر، اگر این کار ادامه یابد 
و سرنخ مسائل را به دست دهد و دست ها را رو کند کمک بسیار 
بزرگی به کشور است و دست کم مانع افزایش مسائل اداري خواهد 
شد. مسائل کنونی ایران که عمدتا ناشی از بوروکراسی، رعایت قوم 
و خویش )نپوتیسم( در امور، رانت و اِعمال نفوذ است به دلیل نبود 
یک ژورنالیسم حرفه ایـ  در پی خانه نشین کردن فله ای روزنامه 
نگاران حرفه ای در سال های 1358 و 1359 به وجود آمده است. 
این روزنامه نگاران با نوشته های خود در سال 1357 و اعتصاب 61 
روزه به پیروز شدن انقالب کمک مؤثر کرده بودند. روزنامه نگار 
بمانند سرباز و سپاهی از مدافعین کشور باید باشد. دفاع از کشور 
تنها مراقبت از مرزها و پس زدن تعّرض دشمن نیست، حراست از 
جامعه نیز در برابر هرگونه فساد و تبه کاری یکی از موارد دفاع است. 
    خبرگزاری فارس در راهی که گام گذارده و بسیار شجاعانه، ضروری 
و حرفه ای است باید تشویق و ترغیب شود. نظام اسالمی در ایران 

برقرار شد که فساد وجود نداشته باشد.

    این کاریکاتور که در جریان توفان هاي دریایي ماه سپتامبر 2005 
آمریکا، درروزنامه های آمریکا  به چاپ رسیده بود اشاره دارد که با 
عقب رفتن آب از منطقه دلتاي مي سي سي پي و پایان توفان، باز مسائِل 

نژادی، اختالف طبقاتی، نابرابري ها و ... در جامعه باقي خواهند ماند!.

مسائل به زبان کاريکاتور

دونظامی آلمانی و يک خرسوار افغانی 
)بمانند قرون وسطی(

 در نزديکی کابل 
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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 
نوشتن مطلب را از آن آغاز کرد بنابراین، مطالبی که 
در زیر آمده اســت ارتباط با شــهریور داشته است.

12

این ماه در گذر تاریخ
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این ماه در گذر تاریخ

قیام کشاورزان تهیدست، بدهکاران، 
ز بهره سنگین،  ورشکست شدگان ا
ناراضیان از ضوابط دولتِی خالف منطق 
و جستجوگران عدالت اقتصادی در ایالت 
ماساچوست آمریکا 29 آگوست 1786 به 
 Daniel Shays  رهبري دانیل شي
ـ از مبارزان سابق انقالب استقالل آمریکا 
آغاز شد، در 26 دسامبر همان سال به 
اوج رسید و در 25 ژانویه 1787 سرکوب 
شد. این قیام به تدریج مسلحانه شده بود 
و شمار قیام کنندگان مسلّح تا دسامبر 

1786 به 4 هزار تَن رسیده بود.
 دانیل ِشیز می گفت: "ما انقالب برای 
کسب استقالل نکردیم تا گروهیـ  َکم، از 
آن بهره برداری کنند، دست به استثمار 
بزنند و تاکنون ]سال 1786[ در سر راه 
خود هرجا که به مشکل برخورد کردند 
و یا با مخالفت رو به رو شدند برای عبور از 
آنها، به سود خود و در جهت منافع خویش 

ضابطه برقرار کردند و ....
    کشاورزان منطقه که از خشونت 
طلبکاران و بهره سنگین وام دهندگان 
]سرمایه دارانـ  در آن زمان بانک به مفهوم 
امروز وجود نداشت[ به ستوه آمده بودند 
خواهان اصالح »قانون تصّرف مایملک 
کشاورز از سوي طلبکار در صورت عدم 
پرداخت بدهي در سررسید آن« شده 
بودند که ضابطه ای بود به سود اصحاب 
منافع و سرمایه داران. همین اصحاب 

منافعـ  خود، قدرت را به دست داشتند و 
واضع قانون بودند!. ]در حال حاضرـ  قرن 
21ـ  هم در برخی کشور همان وضعیت 

احساس می شود، با ظاهری دیگر.[. 
    این اعتراض ها از مدت ها پیش از 
سال 1786 آغاز شده بود ولي به خواست 
معترضان توجه نشده بود که همچنین 
مي گفتند نباید به دلیل بدهکاري، زمین 
و ابزار کار آنان به سود طلبکار ]سرمایه 
دار[ توقیف و حّراج شود بلکه باید به آنان 
امکان داده شود که به فعالیت ادامه دهند 
و در فرصت دیگر قروض خودرا بپردازند و 
از سنگین بودن مالیات نیز شکوه داشتند 
و آن را ظالمانه می خواندند. این ناله ها به 
تدریج فریاد شد تا اینکه دانیل شیزـ  یک 
فرمانده پیشین در جنگ های »انقالِب 
برای استقالل« به آنان پیوست. اعتراض 
آنان به هدایت »شيـ  شیز« وارد مرحله 
تازه ای شد و 26 دسامبر 1786 یک 
تظاهرات 1200 نفري به راه انداختند و 
سپس دست به اسلحه بُردند. در آن زمان 
جمعیت غیربومی ایالت ماساچوست و 
تمامی آمریکا چشمگیر نبود. این قیام 
مسلحانه که از آن به عنوان نخستین 
اقدام آنارکیستی نام می بَرند از آغاز سال 
1787 با واحدهای نظامی دولت رو به 
رو شد و پس از چند برخورد، 25 ژانویه 
سال 1787 در »اسپرینگ فیلد« واقع در 
ایالت مشترک المنافع ماساچوست توسط 

نیروهاي دولتي سرکوب شد و »دانیل 
شي« فرار کرد. 

     در پی شکست قیام کنندگان در 
جنگ با نیروهای دولتی، بسیاری از سران 
آنان دستگیر و محاکمه شدند که به 
رغم محکوم شدن، مجازات جز دو تَن 
از آنان تعلیق شد و دانیل شیز هم که 
غیابا محاکمه شده بود بخشوده شد و تا 
پایان ُعمر )سپتامبر 1825( مستمری 
بازنشستگی دریافت می کرد. وی 78 سال 
عمر کرد. درباره این قیام که سرآغاز قیام 
ها و انقالب هایی از این دست در 231 سال 
گذشته بوده است کتاب های متعدد انتشار 
یافته است. برخی از اصحاب نظر، وضعیت 
امروز جهان را بی شباهت به وضعیت ایالت 
ماساچوست در زمان قیام »شِی ز« نمی 
بینند. این وضعیت به تدریج و پس از ازمیان 
رفتن موازنه قدرت در جهان و عقب نشینی 

سوسیالیسم پدید آمده است.
در جریان تظاهرات و راهپیمایی های 
معلمان تهران در بهار سال 1340 )بهار 
1961( که منجر به کناره گیری دولت و 
نخست وزیر شدن دکتر علی امینی شد، 
تظاهرکنندگان شعارهای دانیل شی ز 
را به دست داشتند. امینی به این شعارها 
پاسخ داد و برنامه اصالحات ازجمله فروش 
مزارع ارباب های بزرگ به کشاورزان و 
سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها و 

کارگاهها پیاده شد

قیام استثمارشدگان بر ضد بی عدالتی در آمریکای شمالی، معروف به بپاخیزی
 Shays

)مهرماه1396( روزنامک- شماره42 



23 سپتامبر سال 1723 میالدي 
طهماسب میرزا پسر شاه سلطان حسین 
صفوي براي ارضاي حس خودخواهي و 
شاه بودن، مقاوله نامه سن پترزبورگ را که 
امضاي پتر یکم )پتر بزرگ( تزار وقت روسیه 

در زیر آن بود امضاء کرد.
     طهماسب میرزا که هنگام محاصره 
اصفهان از سوي نیروهاي امیرمحمود 
قندهاري ازاین شهر فرار کرده بود قبال 
به پتر یکم که در جریان ایجاد امپراتوري 
روسیه بود پیشنهاد داده بود که اگر اورا 
کمک کند که به شاهي ایران برسد بر آنچه 
که روسیه تاکنون )تا آن زمان( از قلمرو ایران 
گرفته و یا در نظر دارد بگیرد از جمله مناطق 

شرقي قفقاز، گیالن و حتي مازندران صّحه 
خواهد گذارد!. با وجود این، پتر به خود اجازه 
تصرف مازندران را نداد و به اشغال مناطقي 
از داغستان و شهر َدربَند قفقاز تا رشت 

قانع شد.
     طهماسب میرزا که عطش قدرت شعور 
اورا مختل کرده بود بعدا به سلطان عثماني 
هم تعهد سپرد که اگر اورا به عنوان شاه به 
رسمیت بشناسد غرب ایران را به او خواهد 

بخشید. 
    همین اشتباهات سبب شد که نادر پس 
از سرکوب یاغیان پشتوِن ایران خاوري، 
در مجلسي که در هزارجریب اصفهان بر پا 
کرده بود طهماسب میرزا را بر کنار و زنداني 

ساخت، عثماني ها را از ایران بیرون راند و 
روس ها که چنین دیدند، خودـ  از قلمرو 

ایران خارج شدند.

23 سپتامبر سالروز قتل عام مسیحیان 
در ژاپن است. در این روز در سال 1622 
میالدي بسیاري از مبلّغان مسیحي که از 
اروپا اعزام شده بودند گردن زده شدند و یا 

وارونه آنان را به دار آویختند.
     آن دسته از ژاپني ها که مسیحي شده 
بودند نیز به اسب بسته شدند و آنقدر روي 

زمین کشانده شدند که جان دادند و از 
همین روز بود که ژاپن ورود اروپاییان را به 
سرزمین خود ممنوع کرد و خودرا کامال از 

آنها جدا ساخت. 
     »یوآاو رودریگز« سیاح پرتغالي که در آن 
روز در ژاپن بود ]ولي مبلغ مسیحي شناخته 
نمي شد[ و در همان سال کتاب خاطرات 

خود را در »ماکائو« تالیف کرد در این زمینه 
نوشته است: 

    "ژاپني ها صرفا به خاطر آیین بودا دست 
به قلع و قمع مسیحیان نزدند بلکه از آن مي 
ترسیدند که به تدریج اروپاییان فرهنگ ملي 
آنان را تخریب کنند و مسیحیان ژاپني عامل 

نفوذ غرب در ژاپن شوند.".

هزینه سنگین شاه شدن از كیسه میهن!ـ  یک مورد دیگر از خودخواهي آدم

روز قتل عام مبلّغان دین مسیح و مسیحیان ژاپني در این كشور

Peter (pyotr) The Great

در تاریخ طوالني یمن، که »پتولمي 
Ptolemy « جغرافیدان قرون قدیم، 

مردم آن را عرب هاي شاد و خوشبخت 
)به دلیل بارندگي و داشتن آب( خوانده 
است؛ 26 سپتامبر یادآور دو رویداد است:

     ساتراپي ایران شدن یمن در 26 
سپتامبر سال 597 میالدي و جمهوري 
اعالم شدن آن )یمن شمالي، صنعا( در 
26 سپتامبر سال 1962 )پس از کودتاي 
ناصریست ها بر ضد محمد البدر، امام 

زیدیه آن(.
     یمن از سال 570 میالدي که سپاه 

اعزامي ایران به فرماندهي اسپهبد وهرز 
)به دستور خسروانوشیروان( حبشي ها را 
از آنجا بیرون رانده بود تحت الحمایه ایران 
بود و »سیف ذي یزن« با حمایت و اتکاء به 

نظامیان ایران بر آنجا حکومت مي کرد.
     پس از درگذشت سیف، خسروپرویز 
شاه وقت ایران از این قضیه استفاده 
کرد و 26 سپتامبر سال 597 میالدي 
یمن را یک ساتراپي )استان( ایران اعالم 
داشت و یمن تا سال 630 میالدي در 
این وضعیت باقي بود. در این سال و در 
جریان گسترش اسالم در جزیرة العرب، 

»باذان« فرماندار ایران در یمن )عربستان 
جنوبي( مسلمان شد و قیمومت ایران 
بر آن سرزمین پایان یافت و پس از آن، 
یمن تا قرنها به صورت ملوک الطوایفي 

اداره مي شد.
     یمن در نیمه دوم قرن بیستم 
)کودتاي ناصریست ها در شمال و رها 
شدن جنوب از استعمار انگلستان( به 
صورت دو جمهوري درآمد )صنعا و 
عدن( که از 22 ماه مي 1990 به پایتختي 
صنعا وحدت یافت ولي چندان آرام نبوده 

است.

یمن، یک ساتراپي ایران
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آموزش و پرورش رایگان در سراسر ایران 
که از تصویب قانون آن 32 سال می گذشت 
و به صورتی نسبتا محدود رعایت می شد از 
آغاز سال تحصیلی 1353ـ  1354 )از یکم 
ِمهرماه 1353( گسترش یافت، بالاستثناء 
شد و تغذیه رایگان دانش آموزان نیز بر آن 

اضافه گردید. 
    تیتر خبر اجرای گسترش تعلیمات 
عمومی رایگان در صفحه اول شماره 31 

شهریور 1353 روزنامه اطالعات:

در این شماره، سرمقاله روزنامه اطالعات 
)مندرج در صفحه 6 این روزنامه( نیز به 

همان موضوع اختصاص یافته بود. ُکپی 
تیتر آن:

گسترش آموزش و پرورش رایگان در ایران 
همراه با تغذیه دانش آموزان از یکم مِهرماه 1353

        و نیز گزارِش روز )فیچر( آن روز این روزنامه قدیمی کشور )مندرج در صفحه 5 این 
روزنامه(. ُکپی تیتر آن:

     در فروردین 1395 روزنامه حکومتی 
کیهان با لحنی انتقادی گزارش از پولی 
شدن مجدد آموزش و پرورش به رغم اصل 

30 قانون اساسی داده بود.
        روزنامه حکومتی کیهان وابسته به 
دفتر رهبری جمهوری اسالمی و انقالب 
در شماره سی ام فروردین 1395 خود 
گزارشی درباره پیدایش دوباره مدارس 
غیردولتی و روزافزون بودن آنها به رغم اصل 
30 قانون اساسی منتشر کرده و تیتر آن را 

به صفحه اول برده بود.
    کیهان نوشته بود:

    یکی از اصول قانون اساسی جمهوری 

اسالمی )اصل 30( صریحا تاکید بر رایگان 
بودن آموزش و پرورش دارد. شاهدیم که 
هر روز بر شمار مدارس پولی افزوده می شود 
و تا چشم کار کند تابلو مدرسه غیردولتی در 
مقطع ابتدایی دیده می شود و به همین صورت 
در مقطع متوسطه. این اصل قانون اساسی از 
اصولی است که تقریبا همه مردم عدم رعایت 

آن را باتمامی وجود لمس می کنند ....
    اصل سی ام: دولت موظف است وسائل 
آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت 
تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل 
تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی 

کشور بطور رایگان گسترش دهد.
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     آموزش و پرورش در ایران از سال 
1353 تا چند سال پس از انقالب مطلقا 
رایگان بود. سوم دي ماه سال 1321 )24 
دسامبر 1942 میالدي( الیحه قانون 
تعلیمات اجباري به مجلس داده شد. طبق 
این الیحه که بعدا تصویب و به صورت قانون 
به اجرا در آمد؛ در ایران، تعلیمات عمومي 
باید اجباري، رایگان و یکسان باید باشد. 
هدف از یکسان بودند، نبود تبعیض در 
رشد فرهنگی و آموزش و پرورش کودکان 

است. این قانون، چند سال پیش از تدوین و 
تصویب اعالمیه جهاني حقوق بشر که دوره 
آموزش و پرورش عمومي را در کشورهاي 
عضو سازمان ملل اجباري و رایگان توصیه 
کرده است تصویب شده بود. آموزش 
رایگان و یکنواخت در ایران از شهریور سال 
1353 به تدریج به همه مقاطع تحصیلي تا 
دکترا تعمیم داده شد و مدارس غیر دولتي 
به صورت دولتي درآمدند، ساختمانها و 
تجهیزات آنها خریداري شد و کارکنان 

شان با احتساب سوابق کار به استخدام 
دولت درآمدند. ولی، به رغم این ضوابط، 
اجرای قبلی و اصل 30 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی، از زمان ریاست جمهور 
هاشمی رفسنجانی )دهه 1370( پولی 
شدن مدارس و ایجاد مدرسه غیر دولتی 
زیر نام غیرانتفاعی آغاز شده است و ادامه 
دارد. قوه قضایی هرکشور معموال به موارد 
نقض قانون اساسی کشور خود رسیدگی 

می کند و ....

امروز سالروز تولد »آگوستوس = 
 Imperator Caesar Divi Filius

Augustus « است که 23 سپتامبر 

سال 63 پیش از میالد به دنیا آمده بود. او 
که 51 سال عمر کرد و 19 آگوست سال 14 
میالدي درگذشت در تاریخ به چند دلیل 

شهرت یافته است: 
     یکي اینکه براي نخستین بار عنوان 
تور  ا مپر ، ا ا ریاست جمهوري روم ر
Imperator، گذارد ولي انتخابي بودن آن 

مقام را از سوي بزرگان، ژنرالها و سناتورهاي 
روم بر هم نزد و از آن پس به سزار اگوستوس 

معروف شد.
     دوم اینکه نیروي پلیس و ضابطه مالیات 

بر درآمد به وجود آورد.
     سوم به خاطر جایگزین کردن جنگ با 

مذاکرات دیپلماتیک.
     چهارم در حالت صلح و دوستي بودن 
با ایران، دست نشستن از شرق مدیتران و 

توقف در مصر و یونان، 

    پنجم به خاطر ایجاد یک نیروي وابسته 
 Praetorian Guard به خود به نام
بمانند گارد جمهوري در عراق در زمان 
حکومت حزب بعث و اس اس آلمان نازي 

در قرن بیستم.
     و دست آخر براي بکاربردن اصطالح 
Pax Romana )صلح رومي( که یک 

استراتژي تازه بود و از آن پس امپراتوران 
رومي به هرجا که تعرض مي کردند مي 
گفتند به خاطر تامین صلح این جنگ الزم 
بود. به عبارت دیگر؛ به موجب این سیاست، 
جنگ و تعرض هم - البته اگر از جانب روم 
)آن زمان( باشد نوعي صلح است!؛ همین 
استدالل و حرفي که ابرقدرتهاي قرن 

بیستم مي زده اند.
    واژه امپراتور از زمان آگوستوس وارد 
زبان فارسي شده و به همانگونه تلفظ مي 
شود. سناي روم به پاس خدمات آگوستوس 
و خواست و اصرار خود او قبول کرد که 
ماه معروف به ششم تا آن زمان، به نام او به 

اگوست تغییر یابد که تا به امروز باقي مانده 
است. ضمنا از دوران آگوستوس این کار 
که هر رئیس کشور از میان بستگان خود 
با استعدادترین آنان را پسرخوانده و یا 
برادر و خواهرزاده خوانده اعالم کند تا بعدا 

جانشین او شود یک روال شد.

تحول در روم: تبدیل عنوان رئیس جمهور به امپراتور، صلح با ایران و مذاكره به جاي 
جنگ، استراتژي »صلح رومي« و ...

Imperator Augustus

keihanizadeh@gmail.com.
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23 سپتامبر 1338 نبرد دریایی 
آرنِمیوِدن میان ناوگان فرانسه و انگلیس 
در آبهای زیلنِد هلند )Zeeland( آغاز 
شد. این نبرد بخشی از جنگهای معروف به 

»صدساله« انگلیس و فرانسه بود.
    تاریخ ساز شدن این نبرد عمدتا به این 
سبب بوده است که برای نخستین بار در 
آن، یک ناو انگلیسی توپ بکار بُرده بود. 
انگلیسی ها یک ناو خود به نام کریستوفِر را 
به سه توپ مجهز کرده بودند. تا این زمان، 
اسلحه آتشین در جنگ دریایی بکار نمی 
رفت. به رغم بکار بردن توپ، انگلیسی ها 
در این نبرد شکست خوردند زیراکه شمار 

کشتی های فرانسه بیشتر بود.
    اروپاییان با استفاده از سفرنامه »مارکو 
پولو ونیزی« پسر نیکولو پولو که به شرق 
سفر کرده و سال ها در چین بسر برده و از 
طریق ایران به ونیز )ایتالیا( زادگاه خود 
بازگشته بود باروت ساختند، تفنگ و توپ 
درست کردند و برتری یافتند و کشورهای 
دوردست و بی تفنگ را متصرف و آقا 

شدند.

    مارکو پولو )1254ـ  1324( پس از 
بازگشت از مشرق زمین به »ونیز« چون 
شهر زادگاه خودرا در حالت جنگ با جنوا 
دید )جنوا یک شهر بندری دیگر ایتالیا که 
در آن زمان، هر دوـ  ونیز و جنواـ  جمهوری 
مستقل بودند( وارد این جنگ شد و به 
اسارت درآمد و خاطرات خودرا در طول 
زندان به یک َهمَبند دیکته کرد و کتاب 
به صورت دستنوشته )رونویسی از نسخه 
اصل( در سال 1300 میالدی انتشار یافت. 

    مارکو چگونگی ساخت باروت و بکار 
بردن آن در آتشبازی در چین را تشریح 
کرده بود و نیز ساخت قطب نما و استفاده 
از آن در کشتیرانی، همچنین ساخت کاغذ 
)در ایران معروف به کاغذ سمرقندی(، 
پول کاغذی به جای طال و نقره، بکاربردن 
چاپستیک به جای قاشق در به دهان 
گذاردن غذا، وادارکردن دختران چینی 
در کودکی به استفاده از کفش آهنی تا 

ترکیب پایشان کوچک و زیبا باشد و ...
    اروپاییان 6 سال پس از انتشار کتاب، 
تفنگ ساختند و سپس قطب نما و کاغذ و 

رنسانس آغاز شد.
    از مارکو پولو و همراهان او که عروِس 
چینِی »خان بزرگ« برای ایلخان ایران 
را بدرقه کرده بودند نقل شده است که 
کرمانی ها مردمانی کریم، باگذشت، 
یاری دهنده و مهمان نواز هستند و 
زرتشتیان کرمانی بسیار درستکار، امانت 
دار و راستگو. از همین زمان بوده است که 
کرمان نزد برخی به شهر کریمان معروف 

شده است.

آغاز بکار بردن توپ در نبرد دریایی از 23 سپتامبر 1338 )یکم مهرماه(

تصویری از مارکو پولو

9 هزار انقالبي مسلح مهاجر نشیان 
13 گانه انگلیسي آمریکاي شمالي 28 
سپتامبر سال 1781 با کمک شش هزار 
سرباز فرانسوي و حمایت توپهاي ناوگان 
فرانسه نیروهاي انگلیسي را در »یورک 

تاون Yorktown« واقع در ساحل 
خلیج چساپیک )ایالت ویرجینیا( مورد 
حمله قراردادند که این نبرد چندروزه به 
شکست انگلیسي ها و تامین استقالل 
مهاجر نشین ها تحت نام »ایاالت متحده 

آمریکا« انجامید. یورک تاون از شهر 
ویلیامزبورگ پایتخت وقت حکومت 
انگلیسي آمریکا فاصله چنداني ندارد و 
هدف فرماندار انگلیسي از استقرار در 
یورک تاون این بود که از آتش ناوهاي 
خود برخوردار شود که ناوگان اعزامي 
فرانسه ناوهاي وي را غرق کرد. اگر 
دشمني فرانسه با انگلستان در کار نبود، 
بعید بود که در آن زمان مهاجر نشین ها 
به تنهایي به پیروزي نظامي بر انگلیسي 
ها که بر آنها حکومت مي کردند نائل مي 
آمدند. در آن زمان سران مهاجرنشین ها 
از خصومت آن دو کشور اروپایي و رقابت 
هاي استعماري شان بایکدیگر، نهایت 

استفاده را بردند.

نبرد »یورك تاون« و تکمیل استقالل ایاالت متحده

ترسیم صحنه اي از نبرد دریایي کشتي هاي فرانسه و انگلستان در یورک تاون

)1
39

ه6
رما

مه
( 4

ه2
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

16



ویلیام دوم، حکمران نرماندي )فرانسه( 
که تاریخ از او به عنوان ویلیام فاتح و پاره 
یي ازتاریخ نگاران ویلیام حرامزاده نام مي 
برند دراین روز )28 سپتامبر( در سال 

1066 میالدي با شش هزار مرد 
جنگي مرکب از فقط نخبگان 
و جنگ آزمودگان فرانسوي و 
کشورهاي دیگر اروپایي براي 
نگلیس قدم به خاک  تصرف ا
این کشور گذارد و ظرف 16 روز 
آن را تصرف کرد و در آنجا به 
بسط فرهنگ و زبان فرانسوي 
پرداخت که واژه هاي فرانسوي 
در زبان انگلیسي بازمانده از 
همان زمانند. آخرین و قاطع 
ترین جنگ ویلیام با انگلیسي 
ها روز 14 اکتبر در هاستینگ 
)هاستاینگ( روي داده بود. دلیل 
حمله ویلیام به انگلیس آسوده 
خاطر کردن خود از تعرض هاي 
بدون اطالع قبلي )شبیخون 
زدن( انگلیسي ها بود که وي را 
از پرداختن به امور غیر نظامي و 

پیشرفت کشور باز مي داشتند. بعالوه، 
انگلیسي ها به تعهداتي که مي سپردند 

عمل نمي کردند.
     ویلیام فرمانروایي بر ضد فساد اداري 

بود و همه آمار و حسابهاي انگلستان در 
دست خودش بود، حتي مي دانست که 
در هر واحد زمان چند مرغ و گوسفند 
در این سرزمین وجود دارد. انگلیسي 
ز سلطه  ل پس ا ها دهها سا
فرانسوي ها، زبان خود را دوباره 
احیاء کردند که جهانگیر شده 
است. پس از اشغال طوالني این 
سرزمین توسط فرا نسویان، این 
نیروي ناسیونالیسم بود که زبان 

انگلیسي را زنده کرد.
     قرنها پیش از ویلیام هم 
ن به  لما ز آ نها ا کسو نگلوسا آ
انگلستان هجوم برده و آنجا را 
متصرف شده بودند. به همین 
ز ریشه  نگلیسي ا سبب زبان ا
زبان آلماني )خانواده زبانهاي 
هندـ  اروپا( است که پارسي هم 

از همین دسته از زبانها است. 
    پس از ورود انگلوساکسونها 
به مرکز انگلستان، اسکاتلندي 
ها به نقاط شمالي تر و ولش ها 

به نقاط جنوبي تر رانده شدند.

یالت آلمان و  نتخابات محلي سه ا ا
انتخابات پارلماني قزاقستان در هفت 
روزي که به 24 سپتامبر 2004 ختم 
شد، عالوه بر نتایج معمولي، دو نتیجه 
دیگر را منعکس کردند. این انتخابات در 
آلمان ثابت کرد که ناسیونالیسم در هر 
شکل آن، آلترناتیو هر ایسم دیگر است 
زیرا که مردم از اجراي قوانین و عدالت 
بین المللي مایوس شده و در هرجا که 
ببینند سوسیال دمکراسي هم درجا مي 
زند بسراغ ناسیونالیسم مي روند تا دست 
کم روي خود حساب و بر پایه فرهنگ 
و سنن خویش عمل و مسائل مشترک 
ملي را حل کنند. در انتخابات سپتامبر 
2004 در دو ایالت آلمان، بسیاري از 

راي دهندگان به سوسیال دمکراتها و نیز 
کمونیستهاي سابق پشت کرده و به نئو 

نازیها )ناسیونالیستها( روي آورده بودند.
    اعتراض گروه 55 )کشورهاي اروپایي، 
آمریکا و کانادا( که سازماني به منظور 
نظارت بر انتخابات کشورها به وجود 
آورده است انتخابات اخیر قزاقستان را 
مطابق استاندارد بین المللي )درحقیقت 
استاندارد کشور هاي عضو( تشخیص 
نداد. این گروه 330 ناظر به قزاقستان 
فرستاده بود. این انتقاد در حالي صورت 
مي گرفت که اندیشمندان معروف، کل 
وضعیت دمکراسي را به مفهومي که در 
150 سال اخیر جریان داشته و نماد اصلي 
آن انتخابات است زیر سئوال برده و گفته 

اند که تمرین تعاریف موجود از مسیر 
درست خارج شده و مردم که این مسئله 
را درک کرده اند هر دوره کمتر از دوره قبل 
در آن مشارکت مي کنند و لذا "مقامات 
دولتي" ثابت مي مانند و یا متناوبا جایشان 
عوض مي شود و این وضعیت تفاوتي با 
دوران حکومتهاي غیر انتخابي ندارد. بنابر 
این، تعاریف و تمرین دمکراسي باید دوباره 
نویسي و دقیقا رعایت شود و هر کشور و 
دست کم هر فرهنگ، خود بر دمکراسي 
که مي خواهد اجرا کند تعریف بنویسد و 
الزم نیست که قوانین انتخابات در سطح 
جهان یکسان و به یک صورت اجرا شود. 
قوانین باید مطابق خواست و استعداد هر 

ملت باشد.

افتادن انگلستان به دست فرانسویان

انتخابات تازه چه مي گویند: دمکراسي از مسیر اصلي خارج شده و به بیراهه افتاده است
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»هاگارد پوند« اندیشمند، خطیب، 
نویسنده و شاعر معروف قرن 20 ایتالیا 
که به حکومت نخبگان و نوابغ یک 
جامعه بر آن و محدود بودن مرزهاي 
آزادي فردي معتقد بود 13 اکتبر سال 
1945 پس از این که شنید دولت ایتالیا 
]دولت پس از جنگ[ مي خواهد بر اثر 
اصرار دولتهاي فاتح اورا دستگیر و به جرم 
حمایت از نظرات موسولیني محاکمه 
کند و در جّو آن زمان محکومیت او 
قطعي خواهد بود از وطن خود گریخت. 
    وي 13 سال از کشوري به کشور 
دیگر رفت و با برپاکردن مصاحبه هاي 
مطبوعاتي و ایراد نطق و دادن مقاله به 
روزنامه ها تالش کرد تا ثابت کند که اگر 
نظرات فلسفي او با عقاید موسولیني 
و حزب فاشیسم حاکم بر ایتالیاي آن 
زمان مطابقت داشته، گناه از او نبوده 
است. وي با دولت این حزب همکاري 

عملي نداشته بلکه مشابهت فکري بوده 
و داشتن یک فکر بخصوص و طرح آن 
نباید جرم محسوب شود. اگر کسي و یا 
دولتي مخالف یک فکر است باید آن را 
رد کند نه این که صاحب فکر را پیش از 
دست زدن به عمل بگیرد و مجازات کند.

     این تالشها، به عالوه ارسال چند 
نامه از سوي »هاگارد« به پارلمان ایتالیا 
سبب شد که کمیسیون امور قضایي 
این پارلمان بر یک الیحه قضایي که در 
جریان رسیدگي بود تبصره اي اضافه 
کند که عمل به یک فکر و فرضیه غیر 
قابل قبول جرم است، نه خود فکر و 
دارنده آن و با قانون شدن این تبصره، 
»هاگارد« به وطن بازگشت. وي در 
لحظه بازگشت به وطن پس از آن که 
خودرا در حلقه محاصره خبرنگاران 
دید باز به دفاع از عقیده اش که آزادي 
فردي باید محدود باشد و اگر نوابغ و 

نخبگان حکومت کنند مشکالت از میان 
برداشته خواهد شد پرداخت و زدن 
این حرفها را تا پایان عمر، به رغم اینکه 
بعضي ها عقاید وي را به عقاید هیتلر 
تشبیه مي کردند و پاره اي از کشورها 
اورا به خاک خود ممنوع الورود کرده 

بودند ادامه داد. 
     هاگارد در آخرین میزگردي که 
شرکت کرده بود گفت: اگر نوابغ و 
نخبگان بد هستند چرا مردم این همه 
تالش مي کنند که بهترین جّراح شهر را 
براي عمل خود بیابند؟. سرنوشت فرد 
و کشور با هم فرق ندارد؛ باید بهترین 
هاي جامعه براي نمایندگي انتخاب 

شوند و ....
    وي تمرین دمکراسي به صورتي در 
قرن 20 رایج شده است قبول نداشت و 
آن را توطئه شماري معدود براي حفظ 

قدرت خود مي دانست و ....

... و به اين سان در ايتاليا مسئله »تشابه فکر« حل شد - صاحب عقيده »حکمراني 
نوابغ و نخبگان«

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
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دانشگاه کلمبیا در نیویورک 25 سپتامبر 1912 به 
ضمیمه دانشکده روزنامه نگاري خود دوره فوق لیسانس 
این حرفه را دایر کرد که نخستین دوره فوق لیسانس روزنامه 
نگاري در جهان است. تا آن زمان، استادان مربوط و اصحاب 
نظر، ژورنالیسم را یک رشته آکادمیک مستقل نمي دانستند 
بلکه همانند پزشکي معتقد به تجربي بودن آن بودند و مي 
گفتند همان طور که با رفتن به دانشگاه، یک فرد نمي تواند 
شاعر و نقاش شود، با شرکت در کالس روزنامه نگاري هم 
کسي روزنامه نگار نمي شود مگر استعداد، ذوق و معلومات 
اولیه را داشته باشد. بنابراین با تاسیس دوره فوق لیسانس 
و دکتراي روزنامه نگاري موافق نبودند. جوزف پولیتزر 
ناشر چند روزنامه در نیویورک عقیده دیگري داشت. او که 

روزنامه نگاري را حرفه اي بزرگ، شریف و روشنگر و مدافع 
مردم و وطن تعریف کرده است خواسته بود که این رشته، 
فوق لیسانس و دکترا هم بدهد. با همین فکر، وي در 1902 
مبلغي از پول خود را به دانشگاه کلمبیا داد تا چنین دوره 
هایي دایر کند که دانشگاه پول او را رد کرد. پولیتزر که 
چنین دید در وصیتنامه اش دو میلیون دالر به این دانشگاه 
اختصاص داد و بقیه اش را به دادن جوائز روزنامه نگاري و 
ادبي. دانشگاه کلمبیا پس از فوت پولیتزر راهي نداشت جز 
قبول پول و دایر کردن دوره هاي مورد نظر پولیتزر و گرنه 
دولت پول را برداشت مي کرد و به این ترتیب دوره فوق 
لیسانس روزنامه نگاري از 25 سپتامبر 1912 در کلمبیا 

دایر شد.

نخستین دوره فوق لیسانس روزنامه نگاري
این  ماه در دنیای رسانه ها:

)مهرماه1396( روزنامک- شماره42 
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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

پاییز 2003 »مایک والس«  گزارشگر 
تلویزیونی وقت، خبر از سوء استفاده 
برخي شوراهاي شهرها ی آمریکا از روند 

دمکراسي داد. 
بر پایه ضابطه »امیننت دومین 
Eminent Domain « شهرداري 

ها با تصویب شوراها مي توانند امالک 
مردم را به منظور استفاده عمومي مثال 
تعریض خیابان، ساختن راه و بیمارستان 
و مدرسه خریداري کنند و مالک که 
بهاي عادله ملک خود را دریافت خواهد 
داشت حق اعتراض ندارد. لکن، طبق 
گزارش مک والس، در شماري از شهرها 
دیده شده که شوراها دستور خرید خانه 
هاي مردم را داده و سپس این امالک را 
به شرکت هاي بزرگ براي آپارتمان و 

برج سازي فرخته بودند!. 

    والس در چند شهر با معترضین به 
این عمل مصاحبه کرده و یکي از آنان که 
»جیم سالیت« از شهر»لیک وود« ایالت 
اهایو بود گفته بود که خانه اش را که در 
کنار دریاچه قرار گرفته و 38 سال در 
آن زندگي مي کند تخلیه نخواهد کرد، 
مگر این که آن را بر سر وي و زنش خراب 
کنند. انسان به دنیا نیامده است که زور 

تحمل کند و .... 
    اظهارات مصاحبه شوندگان نشان 
مي داد که اشکال کار از آنجاست که 
اشتیاق مردم به مشارکت در انتخابات 
کم شده و آنان که به این ترتیب انتخاب 
مي شوند اصول را به آساني زیر پاي 
مي گذارند و چنین مسائلي به وجود 
مي آید. اعضاي شوراهاي شهرها در 
آمریکا عمدتا از معامله گران )کسبه( 

شهر هستند. 
چند روز پس از انتشار گزارش مایک 
والس که اخیرا فوت شده است چند 
روزنامه نگار اینوستیگیتیو دست به 
مصاحبه خیابانی زدند ولی خیلی 
کم کسانی بودند که اعضای شورای 
شهرشان را بشناسند. نتیجه این شد 
که برخی اصحاب نظر بگویند که روش 
انتخابات باید تغییر کند و چند مرحله 
ای شود و همچنین اجباری شدن رای 
دادن و مخفی  بودن آراء هم باید از میان 
برداشته شود تا رای دهنده مسئول 
انتخاب فردی باشد که به او رای داده 
است و همچنین تبلیغات انتخاباتی 
باید محدود باشد و این تبلیغات فلسفه 
و منطق داشته باشد و ... ولی دیگر خبری 

از اقدام نشد. 

زمانی كه انتخابات و تمرین دمکراسی زیر سئوال رفت
 ولی دیگر خبری از اصالح آن نشد

ني که  ندریست« تاریخدا »کنت ا
سرگذشت بومیان آمریکا )سرخپوستان( 
را تحت عنوان »مرگ طوالني« نوشته 
بود 19 سپتامبر 2004 در 90 سالگي در 
کالیفرنیا درگذشت. او که در 1937 از 
دانشگاه مینه سوتا در رشته روزنامه نگاري 

فارغ التحصیل شده بود پس از چند سال 
تجربه در این کار، به تکمیل تحصیالت 
خود در رشته تاریخ پرداخت و بقیه عمر 
را صرف تالیف تاریخ ، نوشتن مقاالت و 
مطالب تاریخي کرد. از او کتابهاي معتدد 
تاریخ باقي مانده است ولي شهرت جهاني 

»اندرست« مربوط به تاریخ سرخپوستان 
و تالش آنان براي حفظ بقاء خود در برابر 
مهاجرت مسلحانه اروپاییان به سرزمین 
هایشان است . نخستین چاپ این کتاب که 
به باور نقدنگاران، دقیق و بي طرفانه نوشته 

شده است در 1964 انتشار یافته بود.

سالمرگ مؤلف تاریخ سرخپوستان آمریکایي )بومیان این سرزمین(

بانو »امیلي پست« مؤلف »اتیکت« 
در این روز )25 سپتامبر( در سال 1960 
درگذشت. وي که کارشناس رفتار اجتماعي 
بود پس از تالیف نخستین اتیکت که در باب 
آداب معاشرت بود، 9 جلد کتاب دیگر در 
همین زمینه و براي مثال »اتیکت در مراسم 
عروسي« نوشت که تا 1960 هرکدام 90 

بار تجدید چاپ شدند و الگو قرار گرفته اند.

     امیلي در داستان نگاري و نگارش کتاب 
هاي غیر داستاني نیز مهارت و تجربه داشت. 
    پس از درگذشت امیلي، عروس اوـ  
الیزابت، موسسه اي با عنوان »اتیکت« 
به وجود آورده و به تکمیل و انتشار آثار 
مادرشوهر ادامه مي دهد. امیلي 27 اکتبر 
1873 در شهر بالتیمور )استیِت ِمریلَند 

آمریکا( به دنیا آمده بود.

مؤلف »اتیکت«

امیلي

)مهرماه1396( روزنامک- شماره42 



هفتم اکتبر زادروز شبکه تلویزیوني پخش 
خبرـ  ماهوارهـ  کابلي »فاکس نیوز« آمریکاست. 
روپِرت مورداک استرالیایي از امپراتوران رسانه 
اي جهان و صاحب »کمپاني خبر« و اسکاي 
نیوز، شبکه »فاکس نیوز« را هفتم اکتر 1996 
در شهر نیویورک و صرفا با این هدف راه اندازي 
کرد که رقیبي براي شبکه هاي خبري دیگر 
باشد که به قول او خیلي لیبرال شده بودند و 
اخبارشان یکطرفه بود و در محافظه کاران )حزب 

جمهوریخواه( نبود.
     وي هنگام گشایش این شبکه در نطقي گفته 
بود: ما با نگاهي محافظه کارانه به رویدادها به 
میدان خبر آمده ایم، شما مردم باید هر دو طرف را 
تجربه کنید و سپس تصمیم بگیرید که مخاطب 
اخبار و تفسیرهاي کدام شبکه شوید. این شعور 
خود شماست، کسي شما را وادار به خواندن 
روزنامه و یا دیدن یک تلویزیون خاص نمي تواند 
بکند. اگر شما یک روزنامه را که مطابق میلتان و 

منافعتان نمي نویسد نخرید و یک تلویزیون معّین 
را نگاه نکنید، هرقدر که صاحبانش ثروتمند 
باشند ورشکست و تعطیل خواهد شد. سرمایه 
هر رسانه، انسان ماهر و با تجربه است، نه پول 
و سرمایه. ولي متاسفانه بیشتر روزنامه نگاران و 
نویسندگان با تجربه، لیبرال هستند. ما به زحمت 

از میان آنان چند تَن را که حاضر به همکاري و 
قبول راه و روش ما شده اند به دست آورده ایم و 
این است محصول ایشان. ما، خبر و نظر را از هم 
تفکیک می کنیم. اخبار به صورت مطلق و به 
همان صورت که روی داده باشند تنظیم خواهند 
شد و ما آئینه انعکاس آنها خواهیم بود. نظرات 
محافظه کارانه ما تنها در تفسیرها و گفتارها 

منعکس خواهند بود.
    بعدا کریسچن ساینس مانیتور )روزنامه 
مسیحي( و یکي دو کمپاني ویژه تولید فیلم 
سینمایي، نمایش و سرگرمي )شو بیزینس( هم 
در شبکه فاکس نیوز، سرمایه گذاري کردند. تا 
سال 2016 »راجر ایلزRoger Ailes« مدیر 
و سردبیر کل شبکه فاکس نیوز بود که در پی 
شکایت دوـ  سه بانوی کارمند، کناره گیری کرد. 
ویـ  از اعضا ي سرسخت حزب جمهوریخواه 
ـ قبال مشاور روابط عمومي ریچارد نیکسون و 

رونالد ریگان روسای جمهوری آمریکا بود.

زادروز شبکه »فاكس نیوز«، تلویزیون خبري با روشی محافظه كارانه

روپرت مورداک

»لو هسونLu Xun« نویسنده چیني 25 
سپتامبر 1881 به دنیا آمد، 55 سال عمر کرد 
و بسال 1936ـ  13 سال پیش از افتادن پکن به 

دست مائوـ  درگذشت.
     کتاب هاي او به پیروزي انقالب »سون 
یات سن« و جمهوري شدن چین در دهه دوم 
قرن 20 و ایجاد حزب کومینتانگ )ملي گرا( 
کمک بسیار کرده است. او کوشید که در کتابها و 
مقاالتش مردم چین را که در پي تعرض مغول و 
اشغال چین در قرون وسطا و متعاقب آن مداخله 
گري قدرت هاي جهاني در قرون جدید و معاصر، 
به صورت انسانهایي شکیبا، قانع و آرامش طلب 
)توسري خور( درآمده بودند تکان دهد، به 
حرکت در آورد و فرهنگ سکوت و تحمل را )که 

یک عادت ثانوي شده بود( از آنان بزداید.
     لو هسون »خود فریبي«، انفعال و برخي 
خصلت هاي بد از جمله سخن چیني، دو 

رویي، چاپلوسي، رشوه و ترس را نتیجه تاثیر 
حکومت مغولها بر چین ]و سایر ملل تحت 
سلطه چنگیزیان[ مي دانست. بنابراین، وي 
یک انقالب فرهنگي براي چینیان و سایر ملل 
مغول زده و استعمارزده را مقدم و در اولویت 

مي دانست. 
    »لو« در طول 13 سال 21 کتاب نوشت از 
جمله: خاطرات یک دیوانه، ارزش جنگ افزار، 
فردا، کونگ یي جي، توفان در فنجان چاي، 
واقعیت هاي زندگي آن کیو، تاریخچه ادبیات 
چین، روشنایي سفید، خرگوش و گربه، برضد 

تجاوز و ....
     پس از فوت، مقاالت لو هسون نیز از روزنامه 
ها جمع آوري و در یک مجموعه شش جلدي 
منتشر شده است. وي در نوشته هایش، قدرت 
هاي جهاني را پس از مغولها از عوامل بدبختي 

چینیان و سایر ملل مشابه یشمار آورده است.

لو هسونـ  نویسنده چین كه 13 سال پیش از افتادن پکن به دست مائو درگذشتـ  اولویت 
انقالب فرهنگي براي ملل مغول زده

Lu-Xun نویسنده لیبرال ناسیونالیست
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    لنین رهبر وقت روسیه شوروي سوم اکتبر 
سال 1921 )طبق تقویم گریگوري( سردبیران 
پراودا، روزنامه رسمي و ارگان حزب کمونیست را 
به کرملین فراخواند و نظر خود را درباره چگونگي 
محتواي این روزنامه براي آنان تشریح کرد که 
درتاریخ مطبوعات باقي مانده و الگوي بسیاري 

از روزنامه هاي حزبي شده است.
     لنین در آن روز به سردبیران پراودا گفته بود 
که روزنامه حزب نباید به صورت روزنامه معمولي 
)حرفه اي( باشد که پر از حرفها و کارها و تبلیغات 
مقامات و معاریف هستند و ادامه روش جاري 
پرودا مردم را از هرچه که عنوان روزنامه دارد 
زده مي کند. روزنامه حزب که توسط مقامات 
خوانده مي شود نه تنها باید آنان را از نظرات حزب 
آگاه کند، بلکه در آن باید ببینند که چه ایرادي 
در کار است و مردم چه نظري درباره تصمیمات 
و اقدامات دولت دارند و از چه مي نالند و چه چیز 
را ناقص مي پندارند. روزنامه حزب باید نقائص 
و دردها را هم بنویسد و از دشواري ها سخن 
بگوید و افراد با استعداد، دلسوز، مبتکر و فداکار 
را معرفي و بزرگ کند تا بزرگتر شوند و به مقام 
برسند و باعث پیشرفت کشور و دلگرمي سایرین 
شوند و سرمشق قرار گیرند. براي رسیدن به این 
مقصود، به حزب اندرز داده ام که در کمیته هاي 
کوچک )محله اي( و بزرگ، اعضاي کمیته ها در 

جلسات هفتگي پس از شنیدن بخشنامه هاي 
حزب و بحث درباره آنها، به ایراد نطق آزاد )پس 
از دستور( بپردازند و هر مشکلي را در منطقه و 
محله خود و یا نقطه دیگري از کشور در فاصله 
دو جلسه کمیته مشاهده کرده و یا شنیده باشند 
بدون ترس و مالحظه بیان کنند، از دکتر محل 
تا سپور و از خود من تا آموزگار مدرسه. البته 
چیزهاي خوبي را هم که دیده اند بیان دارند و 
این صودتجلسه هاي کمیته ها که به تفصیل و 
دقت نوشته و به مرکز حزب در مسکو ارسال مي 
شود منبع بزرگي براي پراودا هستند. از مسئوالن 
کمیته ها خواسته شده است که از اصحاب نظر 

و مردم محل که عضو حزب نیستند ولي از امور 
آگاهند و یا حرفي دارند که بزنند دعوت شود که 
در جلسات کمیته ها حاضر شوند و هرچه را که در 
دل دارند و ازجمله نظر خود را درباره تصمیمات 
دولتي بگویند. شما هر روز چند نویسنده که 
مبتدي و بي تجربه نباشند و خوب و بد را درک 
کنند و مالحظه کاري هم نکنند به دفتر حزب 
بفرستید تا صورتجلسه هاي دریافتي از کمیته 
ها را بخوانند و از البالي آنها دشواري ها و دردها و 
همچنین قوت ها را خارج سازند و این مطالب را 
به شیوه روزنامه نگاري )ساده و روشن( در چند 
صفحه چاپ کنید تا درس دهد و امور بهبود یابد 
و کشور مسئله نداشته باشد. خود من از این پس 
بر اساس همین نوشته هاي شما قضاوت خواهم 
کرد زیرا که به تنهایي فرصت خواندن آن همه 
صورتجلسه را ندارم و منشي هاي حزب هنگام 
خالصه کردن و موضوع بندي نمي توانند مانند 
شما ساده بنویسند و با ذره بین حقایق را ببینند 
و بیرون بکشند. خواندن گزارش آنها در باره 
صورتجلسه هاي کمیته ها اگر هم خسته کننده 

نباشد وقتگیر است.
    از روز بعد شوراي سردبیري پراودا هفت 
نویسنده ارشد را که کمتر از 36 سال نداشتند 
مامور این کار کرد و تیراژ این روزنامه به تدریج به 

14 میلیون رسیده بود.

نظر لنین درباره روزنامه حزبي

لنین در سال 1919

 William امروز زادروز ویلیام فاکنر
Faulkner داستان نگار معروف آمریکایي و 

برنده جایزه نوبل ادبیات است که 25 سپتامبر 
سال 1897 به دنیا آمد و 65 سال زندگي کرد. وي 
در نگارش، تکنیک )روش( خاصي به کار مي برد 
که بي شباهت به داستانسرایي قدیم ایران نیست. 
او در نوشته هایش مي کوشید که اهمیت ارزشها 
ـ به ویژه ارزش خانواده، ارزشهاي فرهنگي و ... را 
تبلیغ کند و مي گفت که تمدن صنعتي ارزشهاي 
تمدن کشاورزي را که مردم معنویت بیشتري 

داشتند، از میان برده است. 
    فاکنر که در کشورهاي متعدد از جمله 

فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان زندگي کرده 
بود، همیشه فکر مي کرد که خوب نمي نویسد و 
همین طرز فکر، اورا از غرور پیروزي دور ساخت 

و به بهترنویسي هرچه بیشتر وادار کرد. 
    فاکنر بر ضد هر گونه تبعیض بود و حتي مي 
گفت: روزنامه نگاران هم تبعیض مي کنند و 
تبعیض آنها این است که تنها بعضي ها را بزرگ 
مي کنند و به شهرت و قدرت مي رسانند، حال 

آن که باید افکار و کارها را منعکس کنند. 
    کتابهاي معروف فاکنر عبارتند از: روشنایي 
در ماه آگوست، یک گل سرخ براي امیلي، میراث 

زشت نژادي و ....

زادروز »ویلیام فاكنر« كه تصور مي كرد خوب نمي نویسد

William Faulkner در حال نوشتن
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 Erich Maria ریک ري مارک »ا
Remarque« نویسنده داستان »در جبهه 

غرب همه چیز آرام است« 25 سپتامبر 1970 
در 72 سالگي در سویس درگذشت. اریک که 
داستانهاي متعدد نوشته است 22 ژوئن 1898 

در آلمان به دنیا آمده بود. 
     »اریک ري مارک« در بکار بردن کلمات 
و برانگیختن خواننده با جمالت، مهارت بسیار 
داشت و به گونه اي مي نوشت که موثر باشد. 
»اریک« مستندات را در قالب داستان قرار مي 
داد تا زحمت اثبات مدارک را به خود راه ندهد و 
قلم او آزاد، و نثرش شیوا و ساده و خودماني باشد. 
    وي کتاب »در جبهه غرب ...« را که براي 
نخستین بار در سال 1929 درآلمان انتشار یافت 
و بعدا به زبانهاي مختلف به چاپ رسید و به صورت 
فیلم سینمایي درآمد در نفي جنگ نوشته و 
جنگها را نتیجه جاه طلبي و اشتباه محاسبه 
سیاستمداران و دولتمردان دانسته که از مردن 
هزاران هزار انسان به دست یکدیگر بیم و واهمه به 
خود راه نمي دهند و جوانان کشور و نیز ملل دیگر 
را که به نام سرباز به جبهه فرستاده مي شوند به 
کشتن مي دهند و به کام مرگ مي فرستند. کتاب 
او درباره جبهه غرب در جریان جنگ جهاني اول 
است. اریک در طول این داستان معروف که 

در میلیونها نسخه انتشار یافته در قالب ماجرا 
با تعجب بیان داشته که چگونه انسان داراي 
وجدان و شعور انسان دیگر را بدون این که شخصا 
خصومتي داشته باشد و در میان سکوت و بدون 
مکالمه با او مي کشد و انسانها در کشتن یکدیگر 
مسابقه مي گذارند و برنده مسابقه، درحقیقت 

فاتح جنگ است.
     »ري مارک« که در 18 سالگي به عنوان 
یک سرباز وظیفه آلماني به جبهه غرب اعزام 
شده بود و در این جبهه پنج بار گلوله خورده 
و مجروح شده بود در حقیقت این داستان را 
بر پایه تجربه و تفکر خود از جنگ نوشته بود. 
در پایان جنگ، اریک به کارهاي گوناگون از 
جمله تدریس )آموزگاري( و کتابداري پرداخت، 
سپس روزنامه نگار ورزشي نویس شد که پس از 
روان شدن قلمش به داستان نگاري روي آورد و 
تا پایان عمر آن را رها نساخت. اریک که از آلمان 
به آمریکا مهاجرت و تبعه این کشور شده بود در 
عین حال شوهر »پالت گودارد« بازیگر معروف 
فیلمهاي سینمایي بود. وي در طول اقامت در 
آمریکا، اکتابهایش را همچنان به زبان آلماني مي 
نوشت و همزمان ، یک مترجم به زبان انگلیسي بر 
مي گردانید و کتاب باهم در یک زمان به دو زبان 

انتشار مي یافت.

    در همه کتابهاي اریک که دهها سال هم در 
سویس زندگي کرد نکوهش شدید مادیگري به 

چشم مي خورد.
    معروفترین کتابهاي اریک پس از داستان در 
جبهه غرب همه چیز آرام است، زماني براي 
دوست داشتن و زماني براي مردن، طاق نصرت، 
جاده فرعي، جرقه زندگي، بهشت جایي براي 

پارتي بازي نیست و .... هستند.
     آخرین داستان ري مارک »شب در لیسبون« 
عنوان داشت. سبک نگارش وي تفاوتي چندان با 

ارنست همینگوي نداشت.

سالمرگ نویسنده داستانهاي »در جبهه غرب همه چیز آرام است« و »زماني براي دوست 
داشتن و زماني براي مردن«ـ  نگاهي به سبک نگارش او

Erich Maria Remarque در 1956
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دانستنی ها

ششم اکتبر سالروز ورود نخستین 
دسته آلماني هاي مهاجر به ایاالت متحده 
آمریکاي شمالي است که در این کشور 
روز ملي آلماني هاست و مراسم آن را 
برگزار مي کنند. در چنین روزي در سال 
1683 )325 سال پیش( 13 آلماني از 
منطقه راین آلمان به آمریکاي شمالي 
متعلق به انگلستان مهاجرت کردند و 
ساکن پنسیلوانیا شدند و محل سکونت 
خود را Germantown نامیدند. این 

مهاجرنشین 77 سال پس از ایجاد نخستین 
مهاجرنشین انگلیسي تاسیس شده بود 
ولي اینک آلماني تبارهاي آمریکا بیش از 
مهاجران دیگر هستند و شمار آنان نزدیک 
به جمعیت آلماني تبارهاي اروپا است. 
آلماني تبارهاي ایاالت متحده 25 درصد 
جمعیت این کشور را تشکیل مي دهند و 
پس از آنان، به ترتیب ایرلندي ها، انگلیسي 
ها، التین ها، سیاهپوست ها، لهستاني ها و 
...قرار دارند. با وجود کثرت آلماني تبارهاي 

آمریکا، »انگلیسي« زبان متداول است و 
سران آن کشور عمدتا انگلیسي و یا ایرلندي 
بوده اند. صنعتي شدن و پیشرفت ایاالت 
متحده نتیجه مهارت، کارایي 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. نیمي از کل یهودیان 
جهان )که نزدیک به 14 میلیون نفرند( در 

ایاالت متحده زندگي مي کنند.

بیست و سوم سپتامبر سال 1846 
دانشمند آلماني »یوهان گفرید گال« 
سیاره »نِپتون« را که دورترین فاصله را از 

خورشید دارد کشف کرد. 
نپتون که سطح آن از انواع گاز و بخار 
پوشانده شده هر 165 سال یک بار 
خورشید را دور مي زند و داراي هشت قمر 
است. روزهاي نپتون 16 ساعت و نزدیک 

به هفت دقیقه است. 
    در سطح این سیاره لکه هاي بزرگ 

دیده مي شود. به احتمال زیاد هسته آن 
و نیز قسمت زیر پوسته گازي، جامد است.

    

آلماني تبارهاي اياالت متحده، بمناسبت سالروز ورود نخستين گروه مهاجر آلماني

Johann Gohfried Galle

کشف سياره »نِپتون«

درمانگر سرطان پروستات
دکتر چارلز هوگینز جراح کانادایيـ  
آمریکایي که راه درمان سرطان پروستات 
را یافت 22 سپتامبر سال 1901 در کانادا 
به دنیا آمد. وي با هورمون تراپي راه درمان 
سرطان پروستات را ارائه داد و به خاطر 
همین کشف برنده جایزه نوبل سال 1966 
شد.  دکتر هوگینز در مراسم دریافت این 
جایزه گفت که سرطان پروستات که یک 
بیماري مردانه است اگر زود تشخیص داده 
شود صد درصد درمان پذیر است. دکتر 

هوگینز 96 سال عمر کرد.

نپتون

مخترع آلماني »هواپيماي موشکي«
یوگن سنگر Eugen Saenger مهندس راکت ساز 
آلماني و سازنده »هواپیماي موشکي ایکس 15« بیست 
و دوم سپتامبرسال 1905 متولد شد. وي طرح هواپیماي 
فضایي را دو دهه قبل از فرستادن نخستین ماهواره حامل 
انسان به فضا ارائه داده بود که عبارت از هواپیمایي بود که به 
صورت دو مرحله اي عمل مي کرد؛ یک مرحله تا انتهاي جّو 
زمین و مرحله دیگر، از آن پس که حالت موشک داشت و به 

همین صورت هم به جّو زمین باز مي گشت. 
    مهندس سنگر )سانگر( که د ر اتریش به دنیا آمده بود 

برهمین پایه هواپیماي موشکي »ایکسـ  15 « را ساخت. وي پس از جنگ جهاني دوم سالها 
مشاور فني فرانسه بود و دهم فوریه سال 1964 در 59 سالگي درگذشت.

)مهرماه1396( روزنامک- شماره42 



در جریان بحران وام و بورس در آمریکا و 
انتقاد از تصمیم دولت به هزینه کردن 700 
میلیارد دالر برای نجات چند بانک، بیمه و 
کمپانی در شرف ورشکسگی که تا نیمروز 
جمعه )26 سپتامبر 2008( ادامه داشت، 
موضوع شیرخشک و فرآورده هاي آلوده 
چین نیز انتقاد از »کاپیتالیسم بدون کنترل« 

را شدت داده بود.
    چند تحلیلگر فرآورده هاي آلوده چین 
را بزرگترین بحران ناشي از آزمندي بشر و 
ضعف اخالقیات و نبود قانون موضوعه براي 
کنترل خودخواهي ها بشمار آورده و گفته 
بودند که در پي فروپاشي شوروي و نظامهاي 
»با زور سوسیالیست شده« اروپاي شرقي، 
کاپیتالیسم چین که از دل سوسیالیسم اعالم 
شده مائو سر برآورده ثابت کرده است که 

آزمندی و خودخواهی بشر هر مسلک 
و ایسمی را به شکست می کشاند.

    تفسیر نگاران افزودن مواد مالمین 
صنعتي به شیرخشک )فرمول بچه 
ها( در چین را که طبق گزارش دولت 
مربوط، باعث مرک چهار کودک و 
بیمار شدن 54 هزار تن دیگر شده 
است به حساب آزمندي کاپیتالیست 
هاي تازه چیني گذارده بودند. 25 
سپتامبر شبکه تلویزیوني »اي بي 
سي« آمریکا یک رستوران اختصاصي 
کاپیتالیست هاي تازه چیني را نشان 
داد که همانند ناهارخوري پادشاهان 
بود. به گزارش این شبکه، در این 
رستوران ها از گوشت هرموني خبري 
نیست و برنج با آب »برف ذوب شده« 

پخته مي شود! و ....

افزودن مواد مالمين صنعتي به شيرخشک )فرمول بچه ها( در چين 
انعکاسي از آزمندي کاپيتاليست هاي تازه چيني

گوشه ای از یک رستوران کاپیتالیست های نوپای کشور سوسیالیستی چین، کشوری که قرار بود 
)ABC همگان یکنواخت زندگانی کنند - کشور مائو، کشور انقالب فرهنگی و جمهوری خلق! )عکس از

چینیان، نگران ازدست رفتن 
" تنها فرزند" در صف دکتر و 
بیمارستان؛ زیرا که تنها فرزند 
خانواده، شیر مالمین دار خورده است!


