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سرمقاله

مصّوبه سناي روم و اجبار امپراتور به داشتن مشاور انديشمند )فيلسوف( 
درسی  برای هميشه

هفتم دسامبر سال 54 ميالدي 
سناي روم برپايه افكار افالتون كه مردم 
عموما يا اهل عمل هستند و يا اهل فكر 
و رئيس كشور بايد هر دو هنر را داشته 
باشد تصويب كرد از آنجا كه دشوار 
است چنين فردي را به دست آورد، 
رئيس دولت كه عمدتا مرد عمل است 
بايد داراي يك مشاور از اصحاب فكر 

باشد تا كامل شود و چون در آن زمان، 
تنها دو فيلسوف بزرگ در »رم« وجود 
داشت تصميم گرفتند كه »لوسيوس 
آمنوس سنه كا« را كه درعين حال 
بهترين خطيب وقت بود به عنوان 
مشاور اول رئيس كشور و »بوروس« 
فيلسوف ديگر را جانشين مشاور اول 

قرار دهند.

    در پي قطعي شدن انتخاب جورج 
دبليو بوش به رياست جمهوري آمريكا 
با راي ديوان عالي اين كشور در دسامبر 
ه  2000، سران حزب جمهوريخوا
]حزب حاكم[ برای جلوگيری از اتخاذ 
تصميمات زيان آور دستگاه اجرايی به 
تجربه سناي روم ]دسامبر 54 ميالدی[ 
و انتصاب »سنه نكا« استناد كردند و 
مصّرا از بوش خواستند كه در كنار دفتر 
هر مقام اجرايی و ازجمله خودش، يك 
فرد آگاه، اهل فكر و انديشمند )همانند 
سنه كا( را بگمارد تا دستيار فكري مقام 
مربوط باشد. بوش ]بدون توجه به اينكه 
در آمريكا از ديرزمان چندين اطاق 
فكر مركب از اصحاب تجربه، دانش و 
اطالع به صورت انستيتوهای مستقل 
به فعاليت سرگرمند[ به جاي يك فرد، 
در كنار دفتر هر مقام، يك گروه مشاور 
ـ اسما »مغز متفكر« مستقر كرد. يكي 
از آنان كه از جامعه يهوديان آمريكا بوده 
است و بعدا هم براي مدتي رئيس بانك 
 )Paul D. Wolfowitz( جهاني شد
طرح اشغال نظامي عراق را تهيه و به 
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ژست نظامی؟!
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ:

ين، حدس و گمان شما است. در  ا
آذرماه 1358 )ده ماه پس از انقالب( 21 ناو 
آمريكايی ازجمله ناو هواپيمابر كيتی هاک  
]اينك بازنشسته[ به آبهای نزديك ايران 

فرستاده شدند كه دريادار مدنی كرمانی 
ضمن دادن آماده باش به ناوگان ايران گفته 
بود كه ورود كشتی های نظامی آمريكا به 
آبهای نزديك ايران »يك ژست نظامی« 
است. می دانيم كه دريادار مدنی يك ايرانی 
ملّی گرا بود، ضد آمريكا نبود و در آمريكا 

فوت شد. در زير تيترهای صفحه اول شماره 
14 آذرماه 1358 روزنامه اطالعات حاوی 
گزارش اعزام 21 ناو آمريكايی و آماده باش 
ناوگان ايران و اظهارنظر تيمسار مدنی به 
عنوان سند درج شده است كه در عين حال 

پاسخی به پرسش شما می تواند باشد:

یک مخاطب ضمن ارسال ایمیل پرسیده است که با توجه به نوعی صف آرایی سعودی و دوستانش که مورد حمایت 
آمریکا هستند و ترامپ با مشارکت با آنها در رقص شمشیر این حمایت را تأیید مجدد کرد در برابر ایران، تصّور و گمان 
من این است که آن دسته از کشتی های نظامی آمریکا که به کره جنوبی فرستاده شده اند، پس از انجام مانور )رزمایش( 
در اینجا، به خلیج فارس فرستاده شوند که اگر چنین شود، یک بی احتیاطی کوچک، جرقه جنگ را خواهد زد و ترامپ 
همین را می خواهد تا مخالفان داخلی مجبور به سکوت شوند. تجربه نشان داده است که در سابق و در طول بیش از 
یک قرن، هرگاه دولت آمریکا وارد یک منازعه خارجی شده بود، مخالفان داخلی دولت دست از مخالفت برداشته و در 

کنار دولت قرار گرفتند، نظر شما چیست؟.
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چند نظر دریافتی دیگر درباره تعّدد مسافرت به خارج: عوارض خروج از کشور 
به صورت تصاعدی؛ جریمه است نه عوارضـ  صف طوالنی در فرودگاهـ  

پوست خربزه زیر پای دولت
از 13 تا 16 دسامبر 2017 = 22 تا 24 آذر 
چند نظر ديگر واصل شده كه جز 3 اظهار 
نظر، بقيه به زبان انگليسی بودند. سه نظر 

واصله به زبان فارسی از اين قرارند:
ـ مخاطب: افزايش تصاعدی عوارض 
خروج از كشور نوعی جريمه است. جريمه 
كردن، كار دستگاه قضايی است نه اجرايی 
و مجرم و متخلّف جريمه و مجازات می 
شود و تكرار مسافرت از كشور، خالف و جرم 
نيست كه عوارض خروج مسافِر مربوط برای 
دفعات بعدی چند برابر شود. من ]مخاطب[ 
در دانشگاه تهران، يك دانشگاه بلژيك و يك 
كالج ويژه در آمريكا، علم حقوق و قانون 
تحصيل كرده ام و سال ها است كه در يك 
موسسه قضايی )مشاورت و وكالت( مشغول 
به كار هستم. در 21 سالی كه از ايران خارج 
شده ام تنها چهار بار تجديد ديدار كرده ام و 
آن هم به مناسبت وفات و يا عروسی بستگان، 
ولی در جريان اخبار ايران هستم و مخصوصا 
وبسايت »ساعت 24« را كه حاوی همه اخبار 
داخلی است می بينم. بسياری از مشتريان 
مؤسسه ما ايرانی و ايرانیـ  آمريكايی هستند 

و بايد در جريان اخبار كشور باشم.
دولت ها می توانند به پارلمان پيشنهاد 
تصويب عوارض كنند، ولی پيشنهاد دولت 
حجت االسالم حسن روحانی چيز تازه 
ای است كه قبال نديده بودم و آن افزايش 
تصاعدی عوارض در صورت تعّدد دفعات 
خروج از كشور است!. مگر خروج از كشور، 
خالف و يا گناه است كه برای بار دوم و سوم 
و ... عوارض خروج دو برابر و سه برابر شود. 
اين افزايش تعبيری جز جريمه نقدی ندارد 
و جريمه را قاضی ُحكم می دهد. مسافرت در 
شرايط عادی كه نه جنگ باشد و نه ممنوعيت 
قضايی، حِق يك شهروند است ِمثل قدم زدن 

در پارک، خوردن غذاـ  هر چند بار در روز كه 
دلش بخواهد، خريد كفش برای خود به هر 
تعداد و .... می توان گفت كه يك فرد به داليل 
جنگ و يا مشكل ملّی ديگر، هر سال يك 
جفت كفش بخرد، ولی نمی توان گفت كه 
اگر دو جفت بخرد بهای كفش دوم را بايد دو 
برابر بدهد!. چه بهتر كه دولت حجت االسالم 
حسن روحانی اين عوارض را از شركت های 
هواپيمايی بگيرد و شركت بر بهای بليت خود 
بيافزايد و آن هم مبلغ ثابت نه بر حسب تعّدد 
مسافرت. اين پيشنهاد اگر به همين صورت 
تصويب و اجرايی شود، چيز تازه ای در جهان 
خواهد بود و »تاريخ« خواهد شد و احيانا 

وسيله انتقاد.
 دايی من يك حجت االسالم بود و سه سال 
پس از انقالب فوت كرد. پس از تغيير نظام، او 
تا در قيد حيات بود همه روزه به درگاه خدا دعا 
می كرد كه اشتباهی از ناحيه دولت سرنزند 

كه آن را به حساب اسالم بگذارند. 
 در بودجه پيشنهادی سال 1397، مسئله 
حقوقی، همين تصاعدی شدن ميزان عوارض 
بر حسب تعداد دفعات خروج از كشور است. 
مسئله فعال در حد اليحه شورای وزيران و 
پيشنهاد به مجلس است، بديهی است كه 
نمايندگان مجلس و پس از آنان، حقوق دانان 
شورای نگهبان دّقت خواهند كرد تا برای نظام 
اسالمی كه دولت های متعدد چارچشمی 
آن را زير نظر دارند تا نقطه ضعف به دست 
آورند مشكل به وجود نيايد. اين نمايندگان و 
حقوقدانان می دانند كه مسافران عازم خارج 
و مخصوصا آنها كه تعّدد خروج دارند افرادی 
به لحاظ دانش و تحصيالت در سطح پايين 

نيستند و بايد رعايت احوال شوند.

ـ مخاطب: آيا محاسبه كرده اند كه چند 

مسافر عادی )و نه مأمور دولت و شركت كه 
از جيب خود عوارض نمی دهد( بيش از يك 
بار در سال از كشور خارج می شود و جمع 
عوارض اضافی چه مبلغ می شود؟. به طور 
قطع به دو ميليارد تومان هم نمی رسد كه 
بهای يك خانه معمولی در تهران است. و 
باز، آيا حساب كرده اند كه چه كار وقتگيری 
برای مأموران گذرنامه فرودگاه ساخته می 
شود. من چند ماه كارمند يك شركت هوايی 
بودم، در فرودگاه حاضر می شدم و »بُردينگ 
پَس« صادر می كردم. مسافران، فرودگاه امام 
را جزيره آرامش می گفتند برای اينكه هيچ 
مشكلی برايشان نبودـ  مشكالتی كه امروزه 
در فرودگاههای ساير كشورها ديده می 
شود. پليس گذرنامه، برگه های عوارض 75 
هزارتومانی را نگاه می كرد و گذرنامه مسافر را 
ُمهر می زد و سفر به خير می گفت، ولی حاال و 
اگر پيشنهاد دولت تصويب و قانون شود، بايد 
در گذرنامه دقت كند كه مسافر هيچ بار، يك 
بار و يا چند بار خارج شده باشد، چون مبلغ 
زياد است، دقت كند كه رسيد بانك كامل و نام 
و جزئيات مطابق گذرنامه باشد و ... و اين كار 
باعث تشكيل صف های طوالنی پُشت باجه 
های پليس گذرنامه می شود و دلشوره مسافر 
و تأخير پرواز زيراكه مسافر قبال بُردينگ 
كارت گرفته و پرواز منتظر اوست. بناچار، 
پليس گذرنامه بايد بر شمار مأموران خود و 
باجه ها بيافزايد كه خود، مستلزم هزينه ای 
بيش از درآمد افزايش تصاعدی دفعات خروج 
است. تازه اگر يك مسافر فراموش كرده باشد 
عوارض بدهد و يا از افزايش عوارض بر حسب 
دفعات بی خبر باشد و يا نداند كه سال مالی 
)اجرای مصّوبه( از چه ماهی آغاز می شود و 
پايان می يابد، وای به روزگارش كه بايد برود 
در صف شعبه كوچك و بيشتر اوقات يك نفرِه 

)1
39

ه6
رما

آذ
( 4

ه4
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

3



بانك ملی بايستد و ارز راـ  اگر داشته باشدـ  به 
نرخ دولتی بابت عوارض بدهد و همه اين كارها 
ناراضی ساز خواهد بود. به نظر من )مخاطب( 
بايد از عوارِض اضافِی تعّدد دفعات خارج از 
كشور صرف نظر شود و عوارِض مساوی برای 
هر دفعه نيز از شركت هوايی دريافت شود و 

شركت از مسافر )غير مستقيم(.
ـ مخاطب: به گمان منـ  فقط حدسـ  كه 
اين »عوارض بازی« و چند برابر كردن عوارض 
در برابر دفعات خروج هر فرد از كشور، يك 
پوست خربزه است كه دانسته و ندانسته زير 
پای دولت افتاده است. راههای متعدد ديگر 
برای افزايش درآمد دولت وجود دارد و آسان 
ترين آنها دريافت ماليات از اتومبيل ها است. 
من )مخاطب( در ناحيه ای در 28 كيلومتری 

جنوب غربی شهر واشنگتن زندگی می كنم. 
هر سال بايد 44 دالر بابت ماليات اتومبيل 
خود به دولت و بر حسب بهای اتومبيل در 
آن سال، مبلغی هم به شهرداری محل به نام 
عوارض بدهم. در ايران  ميليونها اتومبيل است 
چرا بر آنها ماليات نمی بندند و اگر ماليات می 
دهند، آن را افزايش نمی دهند؟. اصال چرا 
بايد به همه، هر ماه 45 هزار تومان پول مفت 
بدهند، كدام كشور می دهد؟. برادر ناتنی من 
در تهران كه روزها كارمند است و عصر و شب 
ها در مغازه جواهرفروشی كار می كند كه 
متعلق به خودش و دو برادرزنش است و در سر 
راه رفتن و برگشتن به خانه و اداره و مغازه هم 
مسافر سوار می كند هر ماه 230 هزارتومان 
يارانه می گيرد، بابت خودش، زنش و سه 

بچه اش. درآمد اين خانواده كه خانه هم مال 
خودشان است، هر ماه 7 تا 9 ميليون تومان 
است. چرا حقوق ها و پاداش های اصطالحا 
نجومی را حذف و يا تعديل نمی كنند.  فرض 
كنيم كه مجلس اين عوارض اضافی بر تعداد 
دفعات خروج مسافر را تصويب و شورای 
نگهبان هم تأييد كند، سال آينده و سال های 
بعد چه خواهد شد؟. بايد فكر اساسی كرد و 
هزينه های دولت را كاهش داد. می گويند كه 
برای تأمين هزينه ها، ساختمانهای دولتی را 
بفروشند. اين كار يعنی گسترش خصوصی 
سازی و افزايش فاصله فقير از غنی. اين 
ساختمانهای دولتی در زمانی ساخته شده 
اند كه درآمد كشور از نفت به صدميليون دالر 

هم در سال نمی رسيد.

ابوريحان محمد بيروني دانشمند بزرگ 
ايراني 13 دسامبر سال 1048 ميالدي )22 
آذر( در شهرغزنه )ايران خاوریـ  افغانستان 
امروز( وفات يافت. او درنيمه سپتامبر سال 973 
ميالدي درمنطقه خوارزم كه در قلمرو سامانيان 
بود به دنيا آمده بود و زادگاه او كه در آن زمان 
روستاي كوچكي بود بعدا به »بيروني« تجديد 

نام داده شده است.
     بيروني در رياضيات، هيأت )علوم فضايي(، 
فيزيك، زمين شناسي و جغرافيا سرآمد 
دانشمندان عصر خود بود. دائرة المعارف علوم 
چاپ مسكو ابوريحان را دانشمند همه قرون 
و اعصار خوانده است. در بسياري از كشورها 
نام بيروني را بر دانشگاهها، دانشكده ها و تاالر 
كتابخانه ها نهاده و به او لقب »استاد جاويد« 

داده اند.
     بيروني گردش خورشيد، گردش محوري 
زمين و جهات شمال و جنوب را دقيقا محاسبه 
و تعريف كرده است. وی خورشيد گرفتگي 
هشتم اپريل سال 1019 ميالدي را در كوههاي 
لغمان )افغانستان كنوني( رصد و بررسي كرد و 
ماه گرفتگي سپتامبر همين سال را در در غزنه 

به زير مطالعه بُرد.
     در زمان بيروني، سامانيان كه پايتخت 

ِشان شهر بخارا بود بر شمال شرقي ايران شامل 
خراسان بزرگتر و منطقه خوارزم، زياريان 
بر گرگان و مازندران و مناطق اطراف آنها، 
بازماندگان صفاريان بر سيستان بزرگتر، 
غزنويان بر جنوب ايران خاوري )مناطق مركزي 
و جنوبي افغانستان امروز( و بوئيان بر ساير 
مناطق ايران تا بغداد حكومت مي كردند، و 
همه آنان مشّوق دانش و ادبيات فارسي بودند 
و سامانيان بيش از ديگران در اين راه اهتمام 
داشتند. بيروني كه در جرجانيه خوارزم نزد 
ابونصر منصور تحصيل علم كرده بود مدتي نيز 
در گرگان تحت حمايت مادي و معنوي زياريان 
كه مرداويز )به عربی؛ مرداويج( َسردودمان آنان 
بود به تحقيق پرداخته بود و پس از آن تا پايان 

ُعمر در ايران خاوري آن زمان به پژوهش هاي 
علمي خود ادامه داد. بااينكه محمود غزنوي 
)از نژاد غير ايرانی( ميانه بسيار خوبي با بيروني 
نداشت و وسائل كافي براي تحقيق در اختيار او 
نبود ولي اين دانشمند لحظه اي از تالش براي 

تكميل تحقيقات علمي خود دست نكشيد.
     بيروني كه بر زبانهاي يوناني، هندي و 
عربي هم تسلط داشت كتب و رساالت متعدد 
كه شمار آنها را زائد بر 146 گزارش كرده اند 
نوشت كه جمع سطورشان بالغ بر 13هزار 
است. مهمترين آثار او عبارتند از: »تفهيم« 
در رياضيات و نجوم، »آثار باقيه« در تاريخ و 
جغرافيا، »قانون مسعودي« كه نوعي دائرة 
المعارف است و كتاب »هند« درباره اوضاع 
اين سرزمين از تاريخ و جغرافيا تا عادات و 
رسوم و طبقات اجتماعي آن. بيروني كتاب 
دائرةالمعارف خود را به نام سلطان مسعود 
حاكم وقت كرد، ولي هديه او را كه سه بار شتر 
سكه نقره بود نپذيرفت و به او نوشت كه كتاب را 
به خاطر خدمت به دانش و گسترش آن نوشته 

است، نه پول.
     بيروني معاصر بوعلي سينا بود كه در 
اصفهان مي نشست و باهم مكاتبه و تبادل نظر 

فكري داشتند.

سالمرگ بیروني دانشمند بزرگ ايراني که هزار سال پیش گردش زمین را محاسبه کرد

تصویر بیرونی
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گشتی در رویدادهای ماه

به گزارش شماره 1604908 
موّرخ 27 آذرماه 1396 )18 دسامبر( 
خبرگزاری تسنيم، حسين رواسی 
رئيس اتحاديه طّباخان با اشاره به 
افزايش قيمت كلّه پاچه گوسفندی 

از 70 تا 100 هزار تومان در طّباخی 
ها گفت: كمبود كلّه پاچه در كشور 
سبب افزايش بهای آن و واردات غير 
قانونی )قاچاق( كلّه پاچه شده است.

وی با اشاره به مصرف روزانه 60 هزار 

كله پاچه در كشور گفت: ديده شده 
است كه كلّه پاچه را در داخل )شكم( 
الشه گوسفندهای وارداتی جاسازی 
و با همان خودروهای يخچال دار به 
صورت قاچاق به كشور وارد می كنند.

قاچاق کلّه پاچه به ایران! 

مشکالت بانکی در ایراِن امروز از دیدگاه دو اقتصاددان، یک نماینده مجلس و 
یک بانکدار به گزارش دویچه ولهـ  اگر اصل 44 رعایت شده بود 

يك مخاطب كاليفرنيايی بخشی از 
گزارش طوالنی و تأمل برانگيز دويچه 
وله )بخش فارسی صدای آلمان( درباره 
وضعيت بانكی ايران و حاوی اظهار 
نظر يك اقتصاددان، يك محّقق و يك 
نماينده مجلس را در اين باره از وبسايت 
آن ُكپی كرده و ارسال داشته و خواسته 
است كه ِمن باب يادآوری درج شود. وی 
قسمت هايی از گزارش موّرخ 4 دسامبر 
2017 دويچه وله را كه مورد نظر او برای 
درج شدن بوده رنگ آبی كرده است. می 
دانيم كه پس از مصادره بانك های غير 
دولتی ايران و دولتی كردن آنها، اصل 
44 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
دولتی بودن سيستم بانكی ايران را 
تأكيد كرده است. به نظر اين مخاطب 
كه نوشته است مدرک تحصيلی دكترا 
دارد، مسائل بانكی يكیـ  دو سال اخير، 
نتيجه عبور از همين اصل قانون اساسی 
است. او همچنين نوشته است كه يكی 
از تكاليف هر دولت محافظت از اموال 
شهروندان است. متن آن قسمت از 
گزارش دويچه وله كه مخاطب با آبی 
كردن جمالت خواسته است كه درج 

شود از اين قرار است:
ولی اهلل سيف، رئيس بانك مركزی 

ايران، در آذر 1396 )دسامبر 2017( در 
كانال تلگرام خود از خشك كردن ريشه 
مؤسسات مالی و اعتباری غيرمجاز 
خبر داد. وی قبال در كانال يك تلويزيون  
دولتی ايران از چند مورد پرداخت و وعده 
پرداخت سودهای نجومی در مؤسسه 
مالی و اعتباری ثامن الحجج خبر داده بود 
و گفته بود كه هدف اين قبيل مؤسسات 
از دادن وعده پرداخت سود نجومی، 
رقابت با بانك ها و جلب پس انداز مردم 
بود و .... اين رقابت به جايی رسيده بود كه 
25 درصد از فعاليت بانكی در مؤسسات 

غيرمجاز انجام می شد. 
اين درصد بزرگ ]سود نجومی[ اين 
نگرانی را پديد آورده بود كه در پس 
دادن پس اندازها در صورت درخواست 
پس اندازكننده تعلّل شود و مسئله ای 
سراسری با هجوم مردم به پس گرفتن 
پس اندازها و خارج ساختن پول خود 

از حسابهای بانكِی شان به وجود آورد. 
ری،  عتبا ی ا نی ها و ليت تعا فعا
و  لحسنه  ض ا قر ی  ق ها و صند
مؤسسه های مالی غيرمجاز با اشاره 
وزارِت »تعاون، كار و امور اجتماعی« 
و ...، عمدتا در دوران دولت محمود 
احمدی نژاد  صورت گرفته بود كه 

مشكل بانكی كشور عنوان شده است. 
رئيس بانك مركزی در كانال تلگرام 
خود در مورد نقش مؤسسه های 
غيرمجاز ]نداشتن مجّوز از بانك مركزی 
كه مستلزم طی كردن مراحل متعدد، 
اثبات سرمايه و سپرده گذاری است[ 
نوشته است: "حضور مخّرب اينگونه 
مؤسسات سبب شد كه بانك ها به  خاطر 
ادامه فعاليت و حفظ بقاء، به رقابت غير 
اصولی بر سِر نرخ سود بانكی بپردازند.".

رشناسان،  ه برخی كا ز ديدگا ا
حضور نهادهای قدرتمندی در پشت 
مؤسسه های غيرمجازِ معامالت مالی، 
بانك مركزی را برای مقابله با آنها تا حّدی 
ناتوان كرده بود. احمد حاتمی يزد، 
كارشناس اقتصادی، 16 دی ماه 1395 
)يك سال پيش( در گفت  و شنودی 
با ايلنا ]يك خبرگزاری داخلی ايران[ 
گفته بود كه برخی موسسه های مالی 
غيرمجاز از سوی برخی از ارگان های 
دولت، شماری از خواص، برخی از وكالی 
مجلس و ... حمايت می شوند و با اينكه به 
نظام بانكی كشور صدمه می زنند، بانك 
مركزی نمی تواند نظارت خود را بر آنها 

اِعمال كند.
مركز پژوهش های مجلس اواسط 

روزنامک- شماره44 )آذرماه1396(



خردادماه 1395 وضعيت نظام بانكی ايران 
را »بحرانی« خوانده و نسبت به »خطر 
ورشكستگی« برخی از بانك ها هشدار داده 
بود. طبق گزارش همين مركز، در آن زمان  
7333 مؤسسه مالی در ايران وجود داشت 
كه از ميان آنها تنها هزار مؤسسه دارای 
مجّوز بود!. ]به رغم اينكه اصل 44 قانون 
اساسی، بانكداری را در انحصار دولت قرار 

داده است.[.
فريدون خاوند، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه »رنه دكارت« پاريس، در مصاحبه 
با دويچه وله، تأكيد دارد كه وضعيت نظام 
بانكی ايران رو به راه نيست. به گفته اين 
كارشناس اقتصادی، در مركز پژوهش های 
مجلس حتی از احتمال »ورشكستگی« 
برخی از بانك ها سخن به ميان می آيد. 
بعضی از بانك ها در ايران با دادن سودهای 
باالتر از نرخ رسمِی 15 درصد به حساب 
های تازه، همه تالش خودرا برای جلب 
پس انداز و خالی نشدن از پول بكار می برند.

فريدون خاوند می گويد كه در شرايط 
امروز، دولت ]كه برای حفظ جان و مال مردم 
به وجود آمده[ بايد بيشترين تالش خودرا 
برای رفع بحران از نظام بانكی ايران بكار 
بَرد و بايد بداند كه مردمـ  در هر جای دنياـ  
بيش از هرچيز نگران پول خود هستند و در 
صورت وقوع بحران بانكی آرامش خودرا از 

دست خواهند داد.
دكتر خاوند چند عامل را به عنوان 
ريشه های قرار گرفتن برخی از بانك های 

ايران بر مرز بحران برمی شمرد:
ـ نخستين عامل؛ مسئله »مطالبات 
معّوق« يا »دارايی های مسموم« است كه 
در ترازنامه بانك ها ثبت شده، اما وجود 
خارجی ندارند، چون احتمال باز پس گرفتن 
آنها )به سبب نبود وثيقه معتبر و ارزشمند 
در دست بانك و دادن وام كالن با توصيه و 
تشّبث( ضعيف و حتی بسيار ضعيف است. 
بنابراين، يكی از نخستين اقدامات برای 
سامان گرفتن نظام بانكی ايران، بيرون 

كشيدن اين »دارايی های مسموم« از 
ترازنامه بانك ها بايد باشد.

ـ دومين عامل؛ سرمايه گذاری برخی از 
بانك ها در حوزه زمين و مسكن در دوره 
رونق اين بازار بود. اينك در دوران ركود 
بازار مسكن، اين بانك ها امكان نقد كردن 
منابع خود را ندارند و نگران مراجعه اصحاب 
پس اندازهای بزرگتر برای پس گرفتن پول 
خود هستند و لذا می كوشند كه اين پس 
اندازكنندگان را  مطمئن و راضی نگهدارند.

ـ سومين عامل؛ صاحبان صنايع و 
بنگاه هايی هستند كه قصد سوءاستفاده 
نداشته و به مراكز قدرت هم نزديك نبوده اند 
و »در نهايِت پاكدستی« در راه توليد از 
بانك ها وام گرفته اند، اما در برخورد با ركود 
اقتصادی ]حجم وسيع واردات كاالی 
ارزان بها و نيز قاچاق كاال[ ورشكسته شده 
و يا امكان بازپرداخت تسهيالت دريافتی 

را ندارند.
ـ چهارمين عامل؛ خود دولت است كه 
برای پُر كردن كسری بودجه اش، از منابع 
بانكی استفاده كرده و از َعمل به تعهدات خود 

در قبال بانك ها ]بازپرداخت[ ناتوان است.
بر اين عوامل چهارگانه، بايد عدم 
دسترسی بانك های ايران به بازارهای مالی 

بين المللی را نيز افزود.
استاد خاوند می گويد: چنانچه دولت 
جمهوری اسالمی ايران بخواهد صاحب 
يك نظام بانكی باثبات باشد و با انبوه اعتراض 
سپرده گذاران رو به رو نشود، چاره ای جز اين 
ندارد كه بانك ها و منابع سالم را نگه دارد و 
بسياری از بانك های در آستانه بحران و 

ورشكستگی را يا از رده خارج كند و يا دست 
به »اقدامات قاطعی« برای ادغام آنها در هم 
بزند. دستگاه قضايی ايران نيز برای وادار 
كردن بدهكاران اين بانك ها و مؤسسات 
مالی به پرداخت »مطالبات معّوق« كه 
عمدتا پس اندازهای مردم هستندـ  مردمی 
كه ُعمری از نان خود زده و پس انداز كرده 
اند، بايد دست به اقدامی قاطع بزند و به قول 

برخی؛ اقدام انقالبی.
تجّمعات اعتراضی اخير مال باختگان در 
نقاط مختلف ايران در پی ورشكستگی و يا 
فقد موجودی برخی از مؤسسات مالی بايد 
برای دولت درس ]هشدار[ باشد. بايد توجه 
داشت كه اين مؤسسات محدودتر از بانك 

ها بوده اند.
دكتر احمد توّكلی اقتصاددان، وزير 
اسبق، نماينده پيشين مجلس و رئيس 
يك پژوهشكده به نام »ديد بان شفافيت 
و عدالت«  28 نوامبر 2017 )هفتم آذر 
1396( از »نفوذ زياد« مديرعامل مؤسسه 
ثامن الحجج، خبر داده و گفته بود كه او 
حتی ُحكم بازداشت محمود بهمنی رئيس 
پيشين بانك مركزی )در دولت احمدی نژاد( 

را گرفته بود.
سسه  مؤ  ، ّكلی تو كتر  د گفته  به 
نجام »بيشترين  ثامن الحجج به رغم ا
تخلّف ها«، در دوران دولت احمدی نژاد 

»تشويق نامه« هم دريافت كرده بود.
در پی ورشكستگی مؤسسه مالی و 
اعتباری ثامن الحجج، دادسرای تهران 
از بازداشت مديرعامل آن خبرداده بود 
كه دكتر توّكلی گفته است: "مديرعامل 
ثامن الحجج در خانه اش تحت الحفظ 
محصور شده است ]حبس خانگی[، در 
حالی كه اگر به زندان انفرادی می رفت، قول 

می دهم كه اموال خود را تحويل می داد.".
دكتر توكلی كه يك چهره اصول گرا 
است با ذكر نام گفته است كه مديرعامل 
مؤسسه ثامن الحجج، عضويت در هيأت 
مديره شركت نفت، گاز و پتروشيمی 

دکتر فریدون خاوند
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ا هم برعهده داشت.  ه« ر ر ما »ليسا
مؤسسه ثامن الحجج كه در سال 1380 
بدون مجّوز بانك مركزی تأسيس شده 
بود، در سال 1395 ورشكسته گرديد و 
بازپرداخت طلب سپرده گذاران  آن به بانك 
پارسيان محول شد. در حالی كه بسياری 
از سپرده گذاران در مؤسسه ثامن الحجج 
هنوز نتوانسته اند سپرده هايشان را از بانك 
پارسيان دريافت كنند، گيرندگان وام های 
كالن از »ثامن الحجج« از پرداخت بدهی 

خود سر باز می زنند.
 احمد توكلی در همين رابطه بود كه به 
گيرندگان اين وام ها هشدار داده است، 
چنانچه اقدام به بازپرداخت وام ها نكنند، 
اسامی آنها را كه برخی از ايشان از فرزندان 
معاريف و سياسيون هستند منتشر خواهد 
كرد.  محمود صادقی، نماينده تهران در 

مجلس شورای اسالمی نيز، طی روزهای 
گذشته در دو نوبت ميزان بدهی و اسامی 
20 تَن از بدهكاران »بانك سرمايه« را كه 
بالغ بر 6 هزار و 900 ميليارد تومان می شود 
منتشر كرد. گفته می شود كه دست كم 
يكی از اين بدهكاران از ايران خارج شده 

است.
محمود صادقی گفته است كه در افشای 
بدهكاران بانك ها به شكل »آتش به اختيار« 

عمل خواهد كرد. وی همچنين گفته است 
كه بخش عمده ای از بدهكاران بانكی را 
كسانی تشكيل می دهند كه با استفاده 
از رانت و روابط مستقيم يا غيرمستقيم با 
چهره های پُرنفوذ دولتی و حكومتی، بدون 
ارائه ضمانت الزم ازجمله وثيقه معتبرـ  
بعضا چك و سفته!، از وام های بانكی برای 
امور تجاری غيرتوليدی و نه طرح های 
صنعتی و توليدی استفاده كرده اند و اينك از 
بازپرداخت بدهی های خود سر باز می زنند 

و شماری از آنان نيز متواری شده اند و .... 
طبق گزارش های رسانه ها، يكی از 
بدهكاران بانك سرمايه كه به خارج گريخته 
برای دريافت وام، يك چك خالی به بانك 
داده است. 40 درصد منبع مالی اين بانك از 
صندوق ذخيره فرهنگيانـ  حقوق و مزايای 

معلمان و فرهنگيانـ  است.

دکتر احمد توکلی

  ) السالم نی )حجت ا حا و حسن ر
رئيس جمهور ايران يكشنبه نوزدهم آذرماه 
1396 )دهم دسامبر 2017( در مجلس 
شورای اسالمی حضور يافت و طبق معموِل 
همه ساله، پوشِه اليحه بودجه سال 1397 را 
به دست رئيس مجلس داد. لوايح بودجه يك 
كشور برای سال مالی بعدـ  از تنظيم، دادن 
به پارلمان، بحث پارلمان درباره بند به بند و 
ارقام آن تا تصويب و اجرا و اصالحيه هاِی در 
جريان اجرا نه تنها خبر رسانه هاـ  رسانه های 
عمومی و خصوصی  و سوژه تفسير اصحاب 
نظر بلكه ورقی تازه و گاهی فصلی نو بر تاريخ 
آن كشور می شود و حتی در مواردی مقّدمه 
و انگيزه يك رويداد منطقه ای و جهانی. 
اين لوايح همچنين ضعف ها و قّوت های 
يك دولت را به دست می دهد و گاهی هم 
»فرصت« برای دولت های ديگر. اينكه اشاره 
شد رسانه های خصوصی، سوشل ميديا 
است كه اينك دارد عمالـ  نه در واژهـ  رنگ 

رسانه به خود می گيرد به همان صورت كه 
خبرگزاری ها كه »كمك رسانه« بودند، پس 
از تعميم و تكامل اينترنت، »رسانه« شده و 
در دسترس همگان قرار گرفته اند. در حوزه 
سوشل ميديا هركس می تواند در يكی و يا 

همه آنها فّعال باشد.
در اليحه بودجه پيشنهادی، ديده می 
شود كه چند مورد عوارض كه وصول آنها 
آسانتر است افزايش يافته است، از جمله 
عوارض خروج از كشور كه افزايشی سه 
برابری و نيز تصاعدی را نشان می دهد كه 
تصاعدی بودن به اين شكل در مورد دفعات 
خروج، در جای ديگر ديده نشده است و يا 

به ذهن نمی آيد.
بر اساس اليحه بودجه 1397 عوارض 
خروج از كشور برای هر نفر به قرار زير است:

ـ عوارض سفر اول: 220 هزار تومان )در 
مقايسه با 75 هزار تومان كنونی كه چند 
سال است وضع و برقرار شده و تصاعدی هم 

برحسب موارد خروج نيست(
ـ عوارض سفر دوم: 330 هزار تومان )50 
درصد افزايش نسبت به خروج بار اول از 
كشور و معلوم نيست كه سفر دوم محدود 

به چه زمانی است(
ـ عوارض سفرهای سوم و بيشتر: 440 
هزار تومان )100 درصد افزايش نسبت به 
سفر اول و روشن نيست كه دفعات بعدی 
خروج مربوط به همان سال، ده سال بعد و يا 

در طول ُعمر باشد(
انتشار اين خبر )پيشنهاد افزايش عوارض 
خروج از كشور و تصاعدی بودن مبهم اين 
افزايش(، نظر به وجود 6ـ  7 ميليون ايرانی 
برون مرز با واكنش وسيع، ارسال پيام به 
رسانه های عمومی و انتشار اين واكنش ها 
در سوشل ميديا رو به رو شده است. برای 
مثال؛ تا پيش از ظهر چهارشنبه )22 آذر 
= 13 دسامبر 2017(، دفتر تاريخ آنالين 
ايرانيان 8 اظهار نظر دريافت كرده است كه 

پیشنهاد 3 برابر شدن عوارض خروج از ایران و تصاعدی شدن آن برحسب دفعات خروج !، از 
سال آیندهـ  8 نظر واصله درباره آن که هرکدام ماجرایی شنیدنی را حکایت می کند
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نقل آنها، بويژه برای اطالع اعضای مجلس و 
شورای نگهبان ضرورت دارد. كمتر كشوری 
در جهان ديده می شود كه عوارض خروج 
از كشور برای اتباع خود داشته باشد. در 
ايران قبال )تا همين 3ـ  4 سال پيش و وضع 
عوارض 75 هزارتومانی( دو مورد موقت 
ديده شده بود؛ يكی پيش از انقالب كه صرفا 
مربوط به استان مركزی )تهرانـ  فرودگاه 
مهرآباد( بود و شورای استان تهران آن را 
وضع كرده بود، نه پارلمان و ارتباطی هم به 
بودجه كل كشور نداشت و مورد موّقت ديگر 
پنج سال پس از آغاز جنگ عراق با ايران و با 
هدف تأمين درآمد. اين بار شورای نگهبان 
اين عوارض را در تضاد با برخی اصول و 
بندهای قانون اساسی كه حقوق انسانی  را 
خطاب می كند ازجمله اصل 20 و بند 7 اصل 
سوم ديده بود ولی به لحاظ وضعّيت فوق 
العاده كشور )تداوم جنگ( موقتا ]تا پايان 
وضعيت فوق العاده[ از رّد مصوبه مجلس 
خودداری كرده بود كه پس از جنگ، عوارض 
خروج از كشور برداشته شد. طبق قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران، مصّوبات 
مجلس وقتی قانون و اجرايی می شوند كه به 
تأييد شورای نگهبان )نگهبان قانون اساسی 
و نظام اسالمی( مركب از 6 مجتهد جامع 

الشرايط و 6 حقوق دان برسند.
اظهارنظرهای واصله تا پيش از ظهر 13 

دسامبر 2017:  
ـ 42 سال است كه در كاليفرنيا زندگی 
می كنم. فرزندانم در آمريكا به دنيا آمده 
اند و اينك دارای مشاغل دولتی و بعضا مهم 
هستند. برای تحصيل به آمريكا آمده بودم. 
چيزی كه در آن سال مرا هنگام خروج از 
كشور خشمگين كرد، پرداخت عوارض 
خروج بود كه شورای استان تهران برای 
خودش وضع كرده بود. من پولی را كه از 
پدرم گرفته بودم به بانك داده و دالر گرفته 
بودم و وقتی در فرودگاه از وجود عوارض 
خروج آگاه شدم نزديك بود سكته كنم. 
با عجله به سوی پاركينگ دويدم تا اگر 

دائی ام كه مرا به فرودگاه رسانده بود نرفته 
باشد از او قرض بگيرم زيرا كه تا پرواز تنها 
70 دقيقه وقت بود. خانواده ما شهرستانی 
بودند و فقط دائی ام در تهران زندگی می 
كرد. خوشبختانه دائی هنوز از پاركينگ 
خارج نشده بود و داشت به يك پيرمرد عصا 
به دست كمك می كرد تا به ايستگاه تاكسی 
ها برسد. دائی پول كافی با خود نداشت 
و با شتاب و سرعت بيش از حد مجاز به 
مغازه دوستش در خيابان قصرالدشتـ  4 
كيلومتری فرودگاهـ  رفتيم و پول الزم را 
گفتيم و به فرودگاه بازگشتيم. جامه دان 
من چندان سنگين نبود. 22 دقيقه به پرواز 
مانده بود. من عوارض را پرداخت كردم و به 

پرواز رسيدم.
سال بعد كه برای ديدار خانواده به ايران 
بازگشتم كه بليت رفت و آمد با هواپيمای 
ملّی برای دانشجويان 4هزار تومان بود، با 
خاطره تلخ سفر قبلی، آدرس شورای استان 
تهران را گرفتم و برای اعتراض به آنجا رفتم. 
تظاهرات كه به انقالب انجاميد آغاز شده بود. 
در شورای استان به دفتر رئيس شورا كه اگر 
اشتباه نكنم و به يادم مانده باشدـ  مهندس 
زنگنه  رفتم و هنوز حرفم تمام نشده بود 
گفت كه شما تنها معترض نيستيد هزاران 
نفر اعتراض كرده اند و ما آن عوارض را لغو 

كرده ايم.
سه سال است كه بازنشسته شده ام و كار 
و سرگرمی ام شده است به دست گرفتن 
تابلت و نشستن پشت لپ تاپ و ديدن اخبار 
و مطالب. ديروز در وبسايت های فارسی خبِر 
پيشنهاد سه برابر كردن عوارض خروج از 
كشور را خواندم و تعجب كردم. مشكل 
42 سال پيش را به ذهن آوردم و قصه آن را 

برايتان نوشتم.  
ـ  يكی از اين مخاطبان كه خودرا حقوق 
دان و وكيل قضايی معرفی كرده نوشته 

است:
اليحه بودجه سال مالی 1397 جمهوری 
اسالمی كه هنوز از مرحله پيشنهاد خارج 

نشده است نشان می دهد كه دولت برای 
تأمين هزينه های خود و برخی از آنها قابل 
حذف و تعديل، متوجه سهل الوصول ها 
شده است و يكی از اين سهل الوصول هاِی 
اطمينان بخش، عوارض خروج از كشور و 
افزايش تصاعدی آن بر حسب دفعات خروج! 
است كه اين طرز تصاعدی بودن تا كنون 
در هيچ نقطه از جهان سابقه نداشته است. 
اگر قرار باشد چنين عوارضی دريافت شود 
بايد از  هواپيمايی ها وصول شود نه از مسافر 
)فرد(. اين تصاعدی بودن برحسب دفعات 
خروج، اگر جمالت اليحه به همين صورت 
باشد كه در اخبار رسانه ها آمده است نوعی 
مجازات مسافران است كه چند بار آمد و 
رفت می كند و  مغاير حقوق انسانی و آزادی 
ها و گمان نمی رود كه اسالم هم چنين 
عملی را روا داشته باشد. بايد منتظر شد و 
ديد كه فقهاء و حقوق دانان شورای نگهبان 
چه خواهند كرد. در يك اليحه، جمالت 
و كلمات بايد روشن و صريح باشد تا بعدا 
مشكل ايجاد نكند. يك اليحه پيش از انتشار 
بايد چند بار و توسط چند كارشناس، حقوق 
دان، اقتصادان دان، جامعه شناس و حتی 
روانشناس بررسی و تأثير آن بر شهروندان 
و واكنش ها و سرانجام كار برآورد و پيش 
بينی شود. اينها همه در آينده، كتاب و تاريخ 
خواهد شد. برای مثال: اگر در لجبازی با اين 
عوارض، يك ايرانی برون مرز، سفرهای 
خودرا محدود كند و بستگانش در ايران 
دچار غم و اندوه شوند و با توجه به اعمال 
محدوديت مسافرت ايرانيان به آمريكا 
فرضا خاله اش بدون تجديد ديدار او فوت 
شود و دختر خاله شرح آن را كتاب كند كه 
اين روزها سوشل ميديا و ايجاد وبسايت آن 
تسهيل كرده است چه خواهد شد؟. ممكن 
است سوژه فيلم سينمايی هم بشود. وسعت 
عمل انسان امروز و ابزارهای پيش روی 
او با گذشته تفاوت بسيار دارد و مقامات 
انتصابی و انتخابی بايد بيش از گذشته روی 
تصميمات و اقدامات خود دقت كنند بويژه 
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كه تجربه و خاطره محاكمات و مصادره ها 
و بركناری های پس از انقالب را بياد دارند.

ـ يك مخاطب نوشته است: درآمد 
دولت ها بايد از ماليات بردرآمدها و عوارض 
گمركات و نظاير آنها تأمين شود نه بستن 
عوارض بر دفعات خروج از كشور و يا در 
آينده فرضا دفعات ساعات خواب، قدم 
زدن در پارک و نشستن در برابر نور آفتاب 
جهت فعال كردن ويتامين »د« در بدن و 
....اگر فقط قاچاق كاال كه گزارش آن را در 
وبسايت ها خوانده ام قطع شود نيازی به 
وضع عوارض خروج از كشور نيست. من از 
سال 1372 )1993( در كانادا زندگی می 
كنم. در آن سال چون باور نمی كردم كه 
بتوانم به آسانی مهاجرت كنم آپارتمان دو 
اطاقه ام  واقع در يك محله مركز شهر تهران 
را قفل زدم و به تركيه رفتم و از سفارت كانادا 
ويزا گرفتم و به اينجا آمدم و ماندگار شدم. 
آيارتمان تهران را در سال 1360 )1991( 
دويست هزار تومان خريداری كرده بودم. 
كليدش را برای خواهرم پُست كردم تا بدهد 
پسرش در آنجا زندگی كند. 31 سال بعد 
كه خواهرزاده خانه خريد، به تهران رفتم و 
آپارتمان را به 320 ميليون تومان فروختم 
بدون اينكه ماليات بر افزوده قابل مالحظه 
ای بدهم. در ايراِن سال 1355 )دو سال پيش 
از انقالب( كه پدرم خانه اش را فروخت و 
چون نزد بانك گرو بود و نمی توانست بهايش 
را دروغ بگويد، يك سوم افزوده اش را بابت 
ماليات دولت داد. چرا به جای ماليات بر 
افزوده كه درآمد است می خواهند عوارض 
مسافرت!! بگيرند و آن هم تصاعدی!. دنيا 
چه می گويد؟. ترديد نيست كه ايران دچار 
توّرم نقدينگی است و بهای اجناس در حال 
گران شدن است. چرا درآمد اين افزايش 
بها را از فروشندگان نمی گيرند؟. ايران كه 
ديجيتاليزه و الكترونيك شده و همه جا 
ماشين فروش و انتقال پول. دولت بايد از 
درآمد  مغازه ها آگاه باشد و سهم خودرا 
بگيرد. بايد منتظر شد و ديد كه مجلس و 

شورای نگهبان با اين قسمت اليحه بودجه 
پيشنهادی 1397چه می كند؟.

ـ مخاطب: من در شرق آمريكا زندگی 
می كنم. هربار كه به فروشگاه، رستوران 
و ... می روم بايد 6 و نيم درصد مقدار خريد 
را هم فی المجلس به دولت، ماليات بدهم. 
چرا در ايران چنين نمی كنند، به گمان من 
كه نمی خواهند ناراضی درست كنند، ولی 
ناراضی شدن 7 ميليون ايرانی برون مرز  كه 
دست كم يك سوم آنها هر سال به ايران 
رفت و آمد می كنند مانعی ندارد.  من يكی 
از دانشجويانی بودم كه در تظاهرات ضد 
شاه مقابل كاخ سفيد واشنگتن در نوامبر 
1977 شركت كردم و سه بار هم با دوستان 
به ديدار مقامات كاخ سفيد، كنگره و وزارت 
امور خارجه آمريكا رفتيم و آنها كامال پُر 
كرديم و همين بدگويی ها از دولت وقت 
سبب شد كه دولت كارتر در سال انقالب به 
شاه اخطار دهد كه اگر خشونت كند مورد 
حمايت آمريكا نخواهد بود كه اگر اين اخطار 
نبود، شاه همان بود كه در خرداد 1342 بود 
و همان می كرد كه در 15 خرداد آن سال 
كرده بود. شنيدن پيشنهاد افزايش عوارض 
خروج در اليحه بودجه مرا متوجه ضعف 
های متعدد كرد و از كرده خود در سال های 
1977 تا 1979 پشيمان. من رفت و آمد  به 
ايران ندارم كه عوارض خروج از كشور مرا 
دلخور كرده باشد، ولی انتظار چنين عمل 

مغاير منطق را نداشتم.
ـ هر اقدام يك دولت و هر مقام رسمی بايد 
مطابق استانداردها و موازين و از همه مهم تر 
منطق باشد. آيا وضع عوارض خروج از كشور 
و افزايش آن و تصاعدی كردنش منطقی 
است؟، كدام منطق؟. چرا اين منطق را به 
اطالع ملت نرسانده اند؟. آيا كه اين پيشنهاد 
اگر تصويب شود، نقض حق نيست؟. راههای 
بسيار برای كسب درآمد وجود دارد. درباره 
پيشنهاد اين عوارض بايد بررسی دو باره و 

سه باره شود.
ـ مخاطب: اين عوارض پيشنهادی، برای 

يك ايرانی برون مرز، پول زيادی نيست، 
ولی چون مطابق اصول و منطق نيست 
باعث رنجش و روی برگردانی خواهد شد 
ـ رويگردانی و رنجش ميليون های ايرانی 
برون مرز و بستگان داخلی ايشان. دهها 
هزار تَن از ايرانيان برون مرز به مقامات مهم 
دولتی كشور محل اقامت دست يافته اند. 
دولت يارانه نقدی برای هر ايرانی از يك 
روزگی تا صدسالگی برقرار كرده تا راضی 
باشند، ولی انديشه نشد كه وضع عوارض 
خروج از كشور، ميليون ها ايرانی پيشرفته 
تر را ناراضیـ  عمدتا ناراضِی ساكت خواهد 
كرد. طبق اليحه پيشنهادیـ  آن طور كه 
من خوانده امـ  عوارض خروج از كشور هم 
خالی از تبعيض نيست، خروج با هواپيما با 
اتومبيل و اتوبوس و راه آهن فرق می كند و 
همچنين با هدف رفتن به زيارت. تصاعدی 
بودن اين عوارض كه معلوم نيست محدود 
به سال مالی 1397 باشد و يا تا پايان كار 
دولت آقای حسن روحانی، از ميزان رفت 
و آمد مشتاقانه  خواهد كاست و در نتيجه 
محروم شدن كشور از سوغات ها و درآمد 
ناشی از خرج شدن پول مسافر در داخل 
كشور. ايرانی عادت دارد كه با خود سوغات 
بياورد و سوغات ببرد و اين يك درآمد قابل 
مالحظه برای كشور است. به هرحال قضاوت 
كامل را بايد به اقدام مجلس و شورای 

نگهبان موكول كرد. 
ـ مخاطب: استدالل كرده اند كه 40 
هزار تومان از عوارض خروج از كشور برای 
توسعه زيرساخت امور گردشگری صرف 
خواهد شد. از خواندن آن تعجب كردم. در 
جايی كه از خروج هر دارنده گذرنامه ايرانی 
عوارض گرفته شود، گردشگران منحصر به 
خارجيان خواهند بودـ  گردشگری در اين 
اوضاع بی ثبات خاورميانه. برادرم تلفنی 
به من گفت كه با خانواده و با اتومبيل، از 
رشت برای شركت در مراسم روز كورش به 
فارس رفته بود ولی مانع نزديك شدن سيل 

اتومبيل ها به پاسارگاد شده بودند.
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

 » Jill Carroll  بانو »جيل كرولـ
روزنامه نگار فري لَنس )ناوابسته به يك 
رسانه مشّخص( كه هفتم ژانويه 2006 
در بغداد ربوده شده بود در آن سال 28 

ساله بود.
ليست  نا ر و ين ژ ي ا رش ها ا گز
آمريكايی از آغاز فعالّيت در اين حرفه، 
عمدتا درباره وضعيت مردم، مصاحبه 
با آنان و مشاهدات عيني اش بود و كمتر 
از اطالعيه هاي سخنگويان رسمي 
استفاده مي كرد. وی از اكتبر 2003 
)شش ماه پس از افتادن عراق به دست 
آمريكا و آغاز ناآرامی ها، قتل ها، انفجارها 
و آدم ربايی ها( وارد بغداد شده بود و از 

اينجا عمدتا برای روزنامه مانيتور
Christian Science Monitor

 گزارش می فرستاد و  نيز برای  براي 
نشريه اخبار آمريكا و گزارش هاي 
جهان،  NPRـ  راديو عمومي آمريكا 

. MS NBC غير انتفاعي( و قبال برای(
گاهی هم راديوـ  تلويزيون های آمريكا 
با او به عنوان يك آگاهِ در صحنه مصاحبه 
می كردند و نظرش را درباره اوضاع عراق 
و تأثير آن بر ُكل منطقه و پيش بينی 

آتيه آسيای غربی می پرسيدند و پخش 
می كردند.

 »جيل« متولّد ششم اكتبر 1977 
در ميشيگان و فارغ التحصيل رشته 
روزنامه نگاری از دانشگاه ماساچوِستس 
و دوره تكميلی از دانشگاه هاروارد در 
گزارشی در آغاز سال 2006 )چند روز 
پيش از ربوده شدن( نوشته بود كه در 
عراق، روزنامه نگاران خارجي عمال در 
اطاق هتل زنداني هستند و گزارش هاي 
ارسالي آنان رسمي و برگرفته از اطالعيه 
های دولتی است و در نتيجه، اين گزارش 
ها همه واقعّيت ها را منعكس نمي كنند و 
بنابراين، ژورناليستی نيستند. او نوشته 
بود كه در وضعيت كنونی )آغاز سال 
2006(، روزنامه نگار بايد مشاهدات 
خود و احساس و نظر مردم را بنويسد، 
در شرايط كنونی عراق )ژانويه 2006( 
يك روزنامه نگار اگر بخواهد از هتل 
محل اقامت خود در بغداد خارج شود بايد 
داراي سه اتومبيل باشد كه خودش در 
يكي از آنها سوار شود، تا مشخص نباشد 

و راه فرار داشته باشد و ....
»جيل« قبال و پيش از ورود به عراق 

هم درباره وضعيت و تحوالت روزانه 
خاورميانه گزارش تهيه كرد.

   جيل كه كار روزنامه نگاری را از 
پوشش بخشی از اخبار واشنگتن و 
عمدتا برای وال استريت جرنال آغاز 
كرده بود در سال 2005  به نشريه 
»اَِمريَكن ژورناليسم ريويو« كه اختصاص 
به مطالب مربوط به رسانه ها دارد گفته 
بود كه در زندگانی خود، تنها يك آرزو 
دارد و آن اين است كه يك روزنامه نگار 
تمام عيار باشد و از اين رهگذر مردم 
را روشن سازد تا راه را از چاه تشخيص 
دهند و اگر رسانه هاي معمولي مطالب 
اورا براي انتشار خريداري نكنند يك 
وبسايت مستقل )آنالين خبر و نظر( 
براي انتشارشان خواهد ساخت. روزنامه 
نگار بايد َمرِد َمردم باشد، روشنگر آنان 
و قراردادن آنان در جريان مشروِح 
تحّوالتـ  ضعف ها و قوت ها. انتقاد 
يك ژورناليست بايد سازنده باشد و راه 
حل نشان دهد، نه فقط راه حل خودش 
را بلكه راه حل های به دست آورده از 
ديگران بويژه اصحاب نظر را. ِصرفا نقل 
انتقاد، فايده بخش نخواهد بود. وی گفته 

  Jill Carroll روزنامه نگاری که در عراق ربوده شدـ  نظرات مهم بانو
درباره ژورنالیسم و روزنامه نگار حرفه ای

Jill
در اسارت ربایندگان

Jill Carroll
در آغاز کار ژورنالیستی اش در 1999

روزنامک- شماره44 )آذرماه1396(



بود كه اگر نتواند يك ژورناليسِت تمام عيار 
شود بهتر است كه قلم و مهارت خودرا در 
رشته ای ديگر بكار بَرد. روزنامه نگار بايد 
طبق اصول اين حرفه كار كند، و يا كنار رود. 
آيا يك سازنده ساختمان )معمار( می تواند 

بدون ستون، سقف بزند؟.
    »جيل« پس از فراغت از تحصيل از 
دانشگاه، از سال 1999 در روزنامه »وال 
استريت ُجرنال« خبرنگار شده بود، ولي 
چون نمي خواست كه تنها دستورهاي 
دبير و سردبير را انجام دهد و به اصطالح؛ 
خبرنگار پاراشوتي باشد، در سال 2002 از 
كار »تمام وقت« در اين روزنامه كناره گيري 
كرد تا »فري لَنس« شود و خود، سوژه ها 
را براي دنبال كردن انتخاب كند و پس 
از تكميل ژورناليستی ]پاسخ به هر شش 
عنصر خبر، سابقه نويسی و شرح و توضيح 
درباره مواردی كه سئوال به ذهن مخاطب 
می آورد[ به هر رسانه كه خريدار )خواهان( 

آنها باشد بدهد.
 وي در بهار 2003 پوشش وضعيت 
عراق را كه پيش بينی كرده بود مسير تاريخ 
جهان عرب را تغيير خواهد داد انتخاب 
كرد، نخست به اردن رفت و در آنجا با تاريخ 
و فرهنگ عراق آشنا شد، اندكي هم زبان 
عربي فراگرفت و از آنجا به عراق رفت و 
مطالب او هر روز در مانيتور به چاپ مي 

رسيد. 
    هفتم ژانويه 2006 »جيل« برای 
مصاحبه با َعدنان الدوليمي از ُسّني هاي 

معروف عراق، با مترجم خود و يك اتومبيل 
كرايه ای َدربَست عازم دفتر وی در محله 
عادلـ  شهر بغداد شد، ولی پس از رسيدن به 
دفتر به او گفته شد كه عدنان برای انجام يك 
كار فوری از دفتر خارج شده و معلوم نيست 
كه چه وقت بازگردد. »جيل« كه چنين 
ديد مصاحبه را به وقتی ديگر موكول كرد 
و از دفتر عدنان خارج و با مترجم خود عازم 

تهيه مطلب ديگری شد. 
اتومبيل هنوز بيش از چندصد متر دور 
نشده بود كه چند نفر نقابدار راه بر آن بستند، 
راننده را بيرون كشيدند و يكی از آنان پشت 
فرمان اتومبيل نشست و به اين ترتيب 
»جيل« و مترجم ربوده شدند. ربايندگان 
ساعتی بعد مترجِم »جيل« را گلوله زدند 
و كشتند و خود اورا به مخفی گاه بردند، 
حجاب بر سر او كردند و يك ويدئو از او تهيه 
كردند و مجبورش ساختند كه با لحنی 
التماس گونه از رئيس دولت خود )جورج 
دبليو بوش( بخواهد كه همه زنان بازداشت 
شده در عراق به اتهام تخريب و ... را آزاد 
سازد تا اورا آزاد كنند. بخش اين ويدئو و 
موضوع ربوده شدن »جيل« خبر اول رسانه 
های جهان شد و تالش انجمن ها و دولت 
ها برای رهايی او آغاز و ادامه يافت. ولی يك 
مقام دولت آمريكا گفت كه اگر اين دولت به 
خواست ربايندگان ترتيب اثر دهد، آغازی 
بَد خواهد بود و اين رويداد تكرار و تبديل به 
باجگيری خواهد شد. ربايندگان كه از دولت 
آمريكا ترتيب اثر نديدند هرچند وقت يك بار 

يك ويدئو به همان صورت از »جيل« تهيه 
و پخش كردند.

 فشار رسانه ها و ژورناليست ها به دولت 
آمريكا برای ترتيب دادن رها شدن »جيل« 
ادامه داشت كه معلوم نشد چه عاملی باعث 
شد كه جيل سی ام مارس 2006 و پس از دو 
ماه و 23 روز رها شود و سه روز بعد به آمريكا 
بازگردد و به نوشتن خاطرات و مشاهدات 
خود از دو ماه و 23 روز، بودن در بازداشِت 
ربايندگان و در اطاقی تاريك در 11 گزارش 

جداگانه بپردازد.
چندی پس از رهايی بانو جيل، سليم 
عبداهلل رئيس گروه ربايندگان او به دست 
نظاميان آمريكا كه ديگر، دستشان برای 
هرگونه اقدام باز بود دستگير و بعدا )در 
آگوست 2006( اعدام شد. گفته شده بود 

كه آن گروه از وابستگان به القاعده بودند.
»جيل« چندی پس از انتشار خاطرات 
و مشاهدات اش از دوران اسارت كه سخت 
در ذهن آمريكاييان اثر گذارده و آنان 
را برانگيخته،  تالش خودرا در كمك به 
خدمات عمومی بكار گرفته و عمدتا جلب 
ديگران به كار داوطلبانه )بدون دستمزد( 
در سازمانهای امداد و آتشنشانی است. در 
اين زمينه خودش نيز آموزش آتشنشانی 
ديده و عمال كمك می كند. هنوز روشن 
نشده است كه چرا، وی كه تا آن حد عالقه 
به ژورناليسم از خود نشان می داد، دفعتا 
از فعاليت ژورناليستی خود كاسته و آن 

محدود كرده است.
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يك تيتر صفحه اول روزنامه اطالعات 
در ششم بهمن 1356 )سال 2536 طبق 
تقويم وقت( بر دامنه اعتراض و تظاهرات 
در ايران كه از دی ماه آن سال )پس از 
انتشار يك نامه ساختگی( و از شهر قم آغاز 
شده بود و به مشهد و تبريز گسترش يافته 
بود و در تهران نيز آثاری از آن ديده می 
شد افزود و شمار ديگری از گروه ساكت 
جامعه، ولی ناراضی از توّرم، بوروكراسی 
و گسترش فاصله دارا و نادار )نَدار( وارد 

راهپيمايی ها شدند. 
    از ديرزمان بسياری از انديشمندان 
ازجمله مائو تسه دونگ نظر داده اند كه 
اكثريت ناراضی يك جامعه در انتظار يك 
جرقه است و جرقه كه زده شود بوته های 
خشك و نيم خشك می سوزند و بوته های 
تازه جوانه می زنند و همه چيز تغيير می 
كند و اگر كنترل و حساب در كار نباشد، 
اين بوته های تازه )برخاستگان از انقالب( 
ممكن است دچار آفت شوند و .... نارضايی 
از وضعيت جامعه بمانند آبی است كه در 
ظرفی روی آتش باشد، حّد دارد و وقتی كه 
اين آب به صد درجه سانتيگراد برسد به 
جوش می آيد. ]نمونه اش را در دهه دوم 
قرن 21 ديديم كه خودسوزی يك ناراضی 
در خيابان، در كشور تونس انقالب ايجاد 

كرد و اوضاع را تغيير كامل داد.[
    تيتر صفحه اول شماره 6 بهمن 1356 
روزنامه اطالعات حكايت از اين داشت كه 
يك بانوی ايرانی نسبتا جوان كه از ارث پدر 
ثروتمند و متوفايش 42 ميليون تومان )6 
ميليون دالر = 3 ميليون پاوند انگليسی 
وقت( نصيب بُرده بود هوای اروپا رفتن 
بسر افتاده بود و در اين قاره، ظرف دو سال 
همه اين پول و به عالوه، 14 ميليون پول 

نامزدش را در قمارخانه ها از دست داده 
بود و سپس به انديشه قمار با پول قرضی 
افتاده بود و چون سر موعد نتوانسته بود 
ديون خود را ادا كند، برای پيشگيری از 
افتادن به زندان، به يك دادگاه لندن اعالم 
ورشكستگی كرده بود و چون رسيدگی 
های دادگاهها محرمانه نيست، قضيه به 
دست خبرگزاری يونايتدپرس اينترنشنال 
افتاده بود و آن را به صورت خبر به سراسر 
جهان مخابره كرده بود و روزنامه اطالعات 
ترجمه اين خبر را درج و تيتر آن را به 
صفحه اول خود برده بود با ذكر كامل نام و 

نام خانوادگی آن بانو. 
    انتشار اين خبر آتش خشم از جدايی 
های طبقاتی ناشی از پول در جامعه وقت 
ايران را شعله ور ساخته بود و شماری از 

آنان كه از آن روز به راهپيمايان پيوسته 
بودند، آن شماره روزنامه اطالعات را بر سر 
دست گرفته بودند و می گفتند كه تغيير 
اساسی بايد صورت گيرد و با وعده و قول 

مسائل حل نمی شود.
    تيتر ديگر صفحه اول اين شماره روزنامه 
اطالعات از نوشتِه تحت عنوان »به سوی 
تمدن بزرگ« و ظاهرا به قلم پهلوی دوم 
بيرون آورده شده بود. در اين نوشته ]با اشاره 
به جنگ دوم جهانی و اشغال نظامی ايران 
و ...[ آمده بود كه انگليس و آمريكا در برهه 

ای نقشه تجزيه ايران را در سر داشتند و ....
    به نظر برخی از مفّسرين، اين تيتر 
حمايت غرب از شاه را كاهش داد و آنان 
كه در جريان بودند و آمادگی داشتند به 

تظاهرات پيوستند و ...

انتشار خبر باخت 8 میلیون دالری يک زن جوان ايرانی در قمارخانه های اروپا شماری 
ديگر را وارد میدان انقالب کردـ  نوشتِه شاه و تغییر سیاست غرب!

قسمت های مربوط از صفحه اول آن شمارهـ  نام خانوادگی آن بانو، هنگام اِسَکن کردن صفحه اول 
روزنامه اطالعات برای نقل در اینجا حذف شد 
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تا اواخر دهه 1330 )دهه 1950(، زن 
در تحريريه روزنامه های ايرانـ  حتی به 
عنوان تايپيست مشاهده نمی شد. برخی 
بانوان كه مطلبی نوشته و يا مقاله و گزارشی 
را ترجمه كرده بودند آن را برای سردبير و 
يا دبير مربوط می فرستادند تا اگر بخواهد 
چاپ شود. اين وضعيت در خبرگزاری ملی 
هم مشاهده می شد. تا زمان نخست وزيری 
علی امينی، در خبرگزاری پارسـ  تنها يك 
بانوی تايپيست به نام نجيبه صادقی كار می 
كرد. او نيز جلسه ای دستمزد می گرفت و 
در ساعات عصر كار می كرد زيراكه صبح 
ها كارمند سازمان بيمه های اجتماعی بود.

    تابستان 1335 )1956 ميالدی(، در 
يك جلسه كالس نخستين دوره آموزش 
روزنامه نگاری ايران، مجيد دوامی سردبير 
وقت روزنامه اطالعات خاطرات دوران 
روزنامه نگاری خودرا بيان می داشت تا 
روزنامه نگاران آينده كشور در جريان 
واقعيت ها باشند. او در آن جلسه از نبود 
زن در تحريريه )اطاق خبر( روزنامه ها 
ابراز تأسف كرد و گفت كه اين نبود )غيبت 
زنان( همچنين شانس ازدواج همكاران را 
كه عامل بقاء خانواده است كاهش داده 
است. ]دوامی بعدا كمك كرد كه »مجله زن 
روز« در چارچوب موسسه كيهان پا بگيرد و 
خودش سردبير آن شد.[. دوامی يك مثال 
بيان داشت كه برای شاگردان كالس تأسف 
برانگيز بود كه من هم يكی از آنان بودم و آن 
اين بود كه سال پيش از آن )مهرماه 1334 
 Treadwell اكتبر 1955( كه بانو تِردوِل =
روزنامه نگار و نويسنده بنام 70 ساله شده 
بود موافقت نشده بود كه به اين مناسبت 
مطلبی درباره كارهای او بنويسيم و اين 
مخالفت به صورت اِكراه بود و ماهم خودرا 

وارد درد سر نكرديم.
    بردن نام اين بانو در كالس درس، تنی 

چند از شاگردان ازجمله مرا وادار كرد كه 
درباره او تحقيق كنيم. ولی در دائرةالمعارف 
های موجود در ايران وقت، نامی از تردول 
برده نشده بود. اين مشكل از ذهن من 
خارج نشد تا در سال 1961 )1340 
هجری( كه چاپ تازه دائرة المعارف های 
به زبان انگليسی از آمريكا برای خبرگزاری 
پارس )ايرنا( رسيد، ولی مطلب آنها درباره 

»تردول« كوتاه بود. 
    اين بانو بيستم فوريه 1970 درگذشت، 
و به اين مناسبت خبرگزاری ها گزارش 
های مفصل مخابره كردند و من ترجمه 
اين گزارش ها را در اخبار مشروح ساعت 
7 بامداد دوم اسفند 1348 راديو ايران 
)سراسری( به پخش دادم و همچنين 
به بولتن خبرگزاری برای ارسال به 
مطبوعات، تلويزيون غير دولتی كه از 
پاييز 1337 آغاز بكار كرده بود و نيز 
مقامات دولتی. تلويزيون دولتی كه از يكم 
آبان 1345 آغاز بكار كرده بود، خودش 
مشترک خبرگزاری های چهارگانه )بيگ 
ـ 4( بود و اخبار بين الملل را ترجمه و عينا 
)بدون دست بردن و خودسانسوری( 
پخش می كرد. مصطفی قريب )متوفی( 

دبير اين اخبار تلويزيون دولتی بود.

    برای آشنايی بيشتر با اين بانوی روزنامه 
نگار و عاشق روزنامه نگاری: 

    مهمترين كار ژورناليستي بانو »سوفيا 
تردول Sophie Treadwell« روزنامه 
نگار آمريكايي كه اكتبر 1885 به دنيا آمد و 
85 سال عمر كرد پوشش خبرهاي مربوط به 
انقالب مسلحانه مكزيك در اواخر دهه دوم و 
اوايل دهه سوم قرن بيستم بود. تا آن زمان، 
هيچيك از روزنامه نگاران زن چنين جرأتی 
به خود نداده بود كه در ميان آتش و خون 
به تهيه خبر دست بزند و از گلوله و خطرات 
ديگر نترسد. »تردول« در جريان انقالب 
خونين مكزيك موفق شد كه در 1921 
»پانچو ويال« رهبر انقالبيون مسلح را در 
پناهگاهش بيابد و با او مصاحبه كند. انتشار 
اين مصاحبه در روزنامه »نيويورک تريبيون« 
سبب شد كه جهانيان صداي رهبر انقالب 
مكزيك را بشنوند، از هدفهاي او حمايت 

كنند و »رابين هوِد مكزيك« لقب دهند.
     كار ژورناليستي ديگر سوفيا پوشش 
گسترده ماجراي زني به نام روث سنايدر 
Ruth B. Snyder است كه شوهرش را 

كشته و اعدام شده بود. 
     سوفيا نه تنها اين ماجرارا در روزنامه 
منتشر كرد بلكه آن را به صورت كتابي 

پُرمخاطب منتشر كرد. 
     سوفيا يك مجموعه داستان كوتاه 
تحت عنوان Lusita نيز منتشر كرده 
است كه مطالب آن را كه واقعي هستند 
در دوران خبرنگاري اش جمع آوري كرده 
بود. همين كتاب در داستان نگار شدن 
خبرنگاران حوادث شهري روزنامه ها 
پس از بازنشسته شدن سهم موثر داشته 
است. در قرن 21 و كم حوصله شدن مردم، 
مخاطبان داستان هاي كوتاه افزايش يافته 
اند بويژه اگر توسط روزنامه نگار حاضر در 

صحنه نوشته شده باشند.

در تحريريه روزنامه های ايران تا اواخر دهه 1330 زن ديده نمی شدـ  اِکراه از انتشار 
مطلب زادروز يک »بانوـ  روزنامه نگار«

Sophie Treadwell
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14

دوربین

نگاهی به صفحه اول یک روزنامه خبرِی حرفه ای در یک زمان گذشته 
و مقایسه خبرهای بزرگ وقت با رویدادهای زمان مقایسه، تفاوت ها و 
تغییراتـ  دگرگونی هاـ  را نشان می دهد. در زیر گوشه ای از صفحه 

اول شماره 30 آبان 1343 )21 نوامبر 1964( روزنامه خبریـ  حرفه ای 
اطالعات )چاپ تهران( درج شده است که نشان می دهد چین و ویتنام 

تا چه حد تغییر نظر و وضعیت داده اند:

دنیای نوامبر 1964 )آبان 1343( در مقایسه  با دنیای نوامبر 2017
 با نگاهی بر دو تیتر اول روزنامه 21 نوامبر 1964

روزنامک- شماره44 )آذرماه1396(



نمایشگاه بین المللي »انار« در کابل - سه برابر شدن تولید انار جهان در 
پي کشف خواص بهداشتي آن - منافع درماني انار

نمایشگاه بین المللي انار )پامه گرانتPomegranate( هفته آخر نوامبر 2008 در شهر کابلـ  شهري که انفجار انتحاري و تیراندازي در آن ادامه 

داردـ  دایر شده بود. طبق اسناد تاریخي و دائرة المعارف گیاهشناسي، انار میوه بومي پرشیا )ایرانزمینـ  محصور میان رودهاي فرات، سند، خلیج 

فارس، سیردریا در شمال فرارود تا شمال داغستان( بوده است که بعدا به منطقه مدیترانه، منطقه هیماالیا و اخیرا آمریکاي التین و کالیفرنیاي 

آمریکا منتقل شده است. 

    در پي کشف منافع بهداشتيـ  درماني این میوه، مصرف و در نتیجه پرورش درخت آن که تنها به صورت نهال و پیوند امکانپذیر است رواج یافته 

بگونه اي که طبق گزارش شاخه ویژه امور غذا و کشاورزي سازمان ملل، تولید جهاني انار از سال 1990 تا کنون سه برابر شده است. قبال آمریکاییان 

و اروپاییان به علت پرهسته بودنش، از مصرف آن اکراه داشتند. تولید انار کالیفرنیا عمدتا در دست ایرانیان مهاجر است که بتازگي آن را در ایالت 

نیومکزیکو هم پرورش مي دهند. مصرف آن بقدري افزایش یافته است که در سال 2008 در آمریکا هر دانه انار یک دالر بفروش مي رسید که این 

قیمت در سال 2009 به 2 دالر افزایش یافت. صادرات آب انار و رب آن اینک تجارتي پردرآمد بشمار مي آید. هنوز پرورش نهال انار شیرین که در 

کرمان فراوان است در نقاط دیگر وسیعا رایج نشده است.

     سازمان جهاني بهداشت و همچنین آژانس آمریکایي »اف. دي. اي« انار را براي بیماري هاي سرطان پروستات، بزرگ شدن غده پروستات، بیماري 

قند، انواع سرماخوردگي، استرس، بیماري هاي عروق )رگها(، برخي عفونت هاي ویروسي، لنفوما، آتروزکلروسیس و ... نافع دانسته اند. این میوه 

حیات بخش عالوه بر مواد غذایي متعارف داراي ویتامین هاي بـ  1، بـ  2، بـ  3، بـ  5، بـ  9، ویتامین ث، کلسیم، آهن، منیزیوم، فسفر، زینک 

)روي( و پتاسیم است. فسفر موجود در انار از بهترین نوع آن براي مغز و تقویت حافظه تشخیص داده شده است.
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ایستادگی یک زن سیاهپوست و آغاز پایان تبعیض نژادی در آمریکا

»ُرزا پارکز« بانوي سیاهپوست آمریکایی و در آن زمان 42 ساله، یکم دسامبر 
سال 1955 در شهر مونتگمري ایالت آالباماي آمریکا رسم تبعیض آمیز 
نشستن سیاهپوستان روي صندلي هاي عقب اتوبوسهای عمومی را که یک 
تحقیر طوالني بود شکست و پس از ورود به اتوبوس که مسافر چنداني نداشت 
در صندلي قسمت جلو )ویژه سپید پوستان( نشست و بعدا هم حاضر نشد 
جاي خود به یک مرد سفید بدهد و باوجود تذکر پي در پي راننده اتوبوس به 

قسمت عقب برود. 
    راننده که چنین دید اتوبوس را متوقف کرد و جریان را تلفني به پلیس اطالع 
داد. پلیس »رزا« را بازداشت کرد. در پي انتشار این گزارش همراه با تصویر »رزا« 
که در اتوبوس نشسته بود در روزنامه ها ،سیاهپوستان آمریکا به مدت یک سال 
سوار شدن بر اتوبوسهاي عمومي )شهري( را تحریم کردند و تظاهرات خیابانی 
و مقاومت های دیگر آنان ادامه یافت که در دهه بعد به تصویب قانون »حقوق 
مدنی« و رفع تبعیض انجامید و 54 سال بعد ایاالت متحده دارای رئیس جمهور 
سیاهپوست شد، گرچه این رئیس جمهور از اعقاب بردگان سیاه نیست. رزا 
که در 24 اکتبر سال 2005 در دیترویت فوت شد از کنگره آمریکا لقب »مادر 
جنبش حقوق مدني« گرفت. پس از مرگ، جنازه رزا با تشریفات ویژه دفن شد.

این عکس تاریخي که جامعه آمریکا را عمیقا تحت تاثیر قرار داد، هنگامي برداشته شد که »رزا« در انتظار رسیدن پلیس و انتقال او به زندان بود و به نتیجه کار خود مي اندیشید.

رزا پارکز در سالخوردگی
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

ـ فرهنگــی( بــکار برده مــی شــود و دربــاره کارها و 
نظرات افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت 
و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقاء ســطح دانش 
و آگاهــی هــا، سرمشــق گرفتــن و نيــز پيشــگيری 
از اشــتباه بــا درس گرفتــن از اشــتباه دیگــران و 
گذشــتگان اســت. در تاریــخ نگاری ژورناليســتی 
باید یــک مبــدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و 
نوشــتن مطلــب را از آن آغاز کــرد بنابرایــن، مطالبی 
کــه در زیر آمده اســت ارتباط با آذر داشــته اســت.
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12 دسامبر 627 ميالدی ارتش 
امپراتوری ايران در منطقه نينوا )موصل 
ـ شمال عراق امروز( از ارتش امپراتوری 

روم شرقی )بيزانسـ  بيزانتيوم
)Byzantium = Byzantine 

 شكست خورد و اين شكست نه تنها 
آغاز پايان حكومت ساسانيان بر ايران، 
بلكه نظم جهانی وقت و آغاز يك دوران 

تاريخی نوين بود. 
     پنجم دسامبر627، خسروپرويز شاه 
وقت ايران ميدان نبرد را ترک گفته و عازم 
بازگشت به تيسفون شده بود!. تا زمان اين 
بازگشت ناگهانی و بدون دليل او، اثری 
از ضعف در نيروهای ايران ديده نشده 
بود و احتمال شكست نمی رفت!. ژنرال 
  Razad = Rhahzad  ارمنِی ايران
و به تلفظ ارمنی؛  Rahzat  يكانهای 
نظامی ايران را در اين جنگ فرماندهی 
می كرد. 12 دسامبر 627 با كشته شدن 
اين ژنرال در آستانه يك زد و خورد تَن 
به تَن )دو نفره(، نيروهای ايران روحيه 
خودرا از دست دادند و تاكتيِك طرح 
شدِه حمله و دفاع عملی نشد. اسپهبد  
Rhahzad  در بامداد اين روز نيروهای 

خودرا طبق تاكتيِك رومياِن پيش از 
سده سوم ميالدی آرايش داده بود و سه 
لشكر را در وضعيت حمله و سه لشكر را در 
وضعيت دفاع قرار داده بود و سه لشكر هم 

در حالت احتياط )پشت جبههـ  ميدان 
جنگ( كه هراكليوس امپراتور و فرمانده 
ارتش بيزانس )روم شرقی( كه نگران 
شكست بود به او پيشنهاد جنگ تَن به تَن 
داد و دو فرمانده به تنهايی در برابر هم قرار 
گرفتند ولی هنوز برخورد آن دو آغاز نشده 
بود كه جسمی كه از دور پرتاب شده بود 
به سر اسپهبد اَرمنِی ايران اصابت كرد و 
اورا كشت. هنوز به درستی پرتاب كننده 
اين جسم مشّخص نشده است. پيش از 
آرايش جنگی دو نيرو، َمردان مهاجر از 
ناحيه آلتايی غربی )شينژيانگ كنونی 
Xinjiangـ  چين شمال غربِی امروز و 

به اصطالح وقت؛ ُختنی ها( كه بخشی 
از واحدهای بيزانس را تشكيل می دادند 
دست به بازگشت زده بودند كه اين عمل 

بر نگرانی فرماندهی بيزانس افزوده بود.
 Battle  در اين عمليات كه به نبرد    
of Nineveh  معروف است شش هزار 

نظامی ايرانی كشته شدند. 
     خسروپرويز از سال 605 ميالدی 
به مدت 24 سال بدون اينكه ضرورت 
داشته باشد متصرفات روم شرقی را در 
همه جهات مورد حمله قرارداده و نه تنها 
سوريه و فلسطين بلكه مصر را هم تصرف 
و يك ستون ارتش او تا كنار ديوارهای 
قسطنطنيه )استانبول( پيش رفته بود. 
همين پيشروی و پيروزی های نظامی 

اوليه ايران سبب شده بود كه يك ژنرال 
رومی به نام هراكليوس با كمك پدرش كه 
  Phocus  او هم ژنرال بود برضد امپراتور
دست به كودتا بزند و زمام حكومت را به 
دست گيرد و به جان ايران افتدـ  ايرانی 
كه خسروپرويز ژنرالهايش را يكی پس 
از ديگری كشته، فراری داده و يا خانه 
نشين كرده بود. قبال چندبار ژنرال های 
ايرانیـ  شاهين و شهربراز هراكليوس را 
شكست داده بودند. هراكليوس با توجه 
به كشته شدن ژنرال شاهين و استقرار 
ژنرال شهربراز در مصر )اسكندريه( و پس 
از اجابت درخواست كمك از اقوام مهاجر 
از منطقه آلتايی به بالكان )هونها، آوارها 
و اقوام تُركيك زبان( و با كمك نظامی 
اين اقوام عازم جنگ با ايران شد. هر دو 
امپراتوری می دانستند كه دير و يا زود 
مورد حمله عرب مسلمان قرار خواهند 
گرفت ]كه در دهِه بعد از نبرد نينوا چنين 
شد[ ولی به راه جنگ با يكديگر ادامه 

داده بودند.
    ارتش روم شرقی كه در چند جنگ 
با ايران فرسوده شده بود در نبرد يَرموِک 
شام )آگوست سال 636 ميالدی( از سپاه 
اسالم به فرماندهی خالد ابن وليد شكست 
خورد و سه ماه بعد هم سپاه ايران در 
قادسيه. هراكليوس تا سال 641 و به 
مدت 31 سال بر روم شرقی حكومت كرد

اسپهبد َارمنی، فرمانده ارتش ايران در نبرد نینوا کشته شد، نظامیان ايرانی روحیه خودرا از 
دست دادند و با شکست آنان، دو َاَبرقدرت وقت از میان رفتند و مسیر تاريخ تغییر کرد

روزنامک- شماره44 )آذرماه1396(



دولت مسكو دهم دسامبر1988 و سه روز 
پس از وقوع يك زلزله شديد در شمال ارمنستان 
)منطقه سپيتاک( جزئيات اين حادثه را گزارش 
و اعالم كرد كه در اين زمين لرزه حدود 45 هزار 
تَن كشته و بيش از صدهزار نفر زخمی شده 
اند. اين زلزله در مناطق  شمال غربی ايران 

احساس شده بود و احتمال تلفات سنگين آن 
در ارمنستان داده می شد، ولی دولت مسكو تا 

سه روز جزئيات را اعالم نكرد!.
 گورباچف با اعالم قبول كمك ازهر دولت برای 
زلزله زدگان ارمنستان، ضعف اين جماهيريه را 
آشگار كرد و رقيبان، از اين وضعيت استفاده 

كرده و بر تالش خود برای فروپاشانيدن آن 
استفاده كردند. ارمنستان كه پس از امضای 
قرارداد تركمن چای، از ايران جدا شده بود از 
اعضای جماهيريه شوروی بود و دو سال و اندی 
پس از وقوع زلزله، اعالم استقالل كرد و اينك 
از اعضای جامعه مشترک المنافع روسيه است.

»رستم روزافزون« از معاريف مازندران كه 
با استفاده از فرصت لشكركشي شاه اسماعيل 
صفوي به بغداد، بر ضد او بپاخاسته بود دهم 
دسامبر سال 1509 ميالدي بر همه مازندران 
استيال يافت و ادعا كرد كه از نسل ساسانيان 
است و حكومت بر ايران حق اوست. وی شاه 
اسماعيل را يك خارجی خوانده و گفته بود 
كه شاه اسماعيل خودش را از تبار روميان، 
تركمانان، عرب و ...! معرفی كرده و هم شاه و 
هم درويش اعالم داشته كه شاهی و درويشی 

همخوانی ندارند، او يك جاه طلب است.
رستم در يك اجتماع بزرگان مازندران 
در شهر آمل پيش بينی كرده بود كه شاه 

اسماعيل ايران را وارد يك جنگ طوالنی  و بی 
پايان با عثمانيان خواهد كرد كه خودرا خليفه 
مسلمين اعالم كرده اند و اين درگيری فراتر از 

يك نسل خواهد بود.
     شاه اسماعيل كه پس از تصرف بغداد 
از طريق اهواز عازم شيراز بود براي رستم 
اخطاريه فرستاد كه پس از بيرون راندن ازبكان 
از شمال شرقي خراسان ]خراسان بزرگتر[، 
براي بر انداختن او به مازندران لشكرخواهد 
كشيد.    رستم پس از دريافت اين اخطاريه 
با شيبك خان رئيس ازبكان باب دوستي باز 
كرد. شاه اسماعيل كه از شيراز عازم كاشان 
شده بود در نامه ديگري خطاب به رستم، اورا 

به خاطر متحد شدن با شيبك خان، سزاوار 
ُمردن دانسته بود.

     شاه اسماعيل سال بعد بر ازبكان پيروز شد 
و آنان را به آن سوي آمودريا عقب راند. شيبك 
خان در جنگ كشته شد، ولي پيش از آن كه 
شاه اسماعيل رهسپار مازندران شود شنيد 
كه رستم درگذشته و يارانش آماده سازش 
هستند. رستم تا آخرين لحظه حيات، شاه 

اسماعيل را از تبار خارجی می خواند.
     درباره مرگ رستم روزافزون، افسانه 
هاي متعدد وجود دارد از جمله اين كه پس از 
شنيدن خبر كشته شدن شيبك خان سكته 

كرده بود.

زمین لرزه ارمنستان با 45 هزار کشته، ولی سکوت مسکو تا 3 روز درباره جزئیات آن!

ضديت »رستم روز افزون« با شاه اسماعیل صفوي و بپاخیزي او در مازندرانـ  رستم »شاه 
اسماعیل« را غیر ايرانی می خواند

21 نوامبر 1979 )سی ام آبان 1358( 
خبرگزاری ها گزارش از استقرار ناو هواپيمابر 
»ميدوی USS Aircraft Carrier Midway« و چند 
ناو آمريكايی ديگر در تنگه هرمز داده و نوشته 
بودند كه اين، سرآغاز محاصره اقتصادی ايران 
است و تكرار وضعيت سال 1951 كه دولت لندن 
دست به محاصره اقتصادی ايران زده بودـ  با اين 
تفاوت كه وقتی آمريكا كاری را شروع كند دنباله 
خواهد داشت و پايانی بر آن متصّور نخواهد بود.

     اين خبرگزاری ها قبال گزارش داده بودند كه 
مقامات نظامی آمريكا )وزارت دفاع( و سياسيون 
حزب جمهوريخواه راه حل نظامی راـ  درصورتی 
كه گروگانها آزاد نشوند ترجيح می دهند ولی 
پرزيدنت كارتر به رغم قطع خريد نفت و تحريم 
اقتصادی و اعزام ناو و تفنگدار هنوز دو دل است. 
طبق اين گزارش ها، به يك ناو هواپيمابر ديگر 
آمريكا و اسكورت آن دستور داده شده بود كه 

برای تقويت »ميدوی« رهسپار خليج فارس 
شود.

     آندری گروميكو وزير امور خارجه وقت 
شوروی )دولت مسكو( در واكنش به اين نقل و 
انتقال نظامی آمريكا گفته بود كه مسكو حضور 
و استقرار نظامی آمريكا در نزديكی مرزهای 
خودرا تحمل نخواهد كرد و در قبال تعرض 
نظامی به يك همسايه بی تفاوت نخواهد 
ماند. وی افزوده بود كه واشنگتن انتظار داشت 
كه محصول انقالب ايران، تعديل قدرت و 
اختيارات شاه )دمكراتيك شدن( و يا برقراری 
يك جمهوری ملی باشد و به شاپور بختيار چشم 
اميد بسته بود و چون بختيار موفق نشد، متوجه 
دوست و همكار پيشين اوـ  مهدی بازرگان 
شد كه اسالميون انقالبی به اين فرد )مهدی 
بازرگان( مجال ندادند و تصرف سفارت آمريكا، 
به واشنگتن فرصتی را داده است كه از ديرزمان 

در جستجويش بود و آن، استقرار در گذرگاه 
نفت و قلب خاورميانه )خليج فارس( است و 
اگر امكان دهيم كه موفق به اين كار شود موازنه 
جهانی قدرت شكسته خواهد شد. ]مرور زمان 
نشان داده است كه آمريكا در سه دهه گذشته 
در خليج فارس استقرار يافته، صدام حسين را 
از عراق برانداخته و با اين دولت پيمان امنيت 
مشترک امضاءكرده و دارد چنين پيماني را با 
افغانستان امضاء مي كند و در اين كشور استقرار 

نظامي مي يابد و ....[. 
    واكنش دولت جمهوري اسالمی ايران در 21 
نوامبر 1979 به استقرار نظامی آمريكا در تنگه 
هرمز به صورت راه انداختن تظاهرات ميليونی 
در سراسر كشور و دادن شعار مرگ بر آمريكا 
بود و آيت اهلل خمينی در همين روز گفته بود كه 
كارتر ُعرِضه حمله نظامی ندارد، ما نبايد مرعوب 

شويم و مذاكره كنيم

آغاز استقرار نظامی آمريکا در خلیج فارس در 21 نوامبر 1979 )1
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نيويورکـ  اسوسييتدپرسـ  25 نوامبر 
2012 : جمهوری اسالمی ايران در دو نامه 
مشابه خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد 
و شورای امنيت اين سازمان، نيروی دريايی 
آمريكا را به فعاليت های تحريك آميز و 
خالف قوانين بين المللی در مناطق دريايی 
ايران در خليج فارس و دريای ُعّمان متهم 

كرده است ]كرده بود[. 
    در اين نامه ها به پروازهای اخير ]وقت[ 
واحدهای هوايی نيروی دريايی آمريكا اشاره 
شده از جمله پرواز بر فراز منطقه بوشهرـ  
احتماال با هدف جمع آوری تصاوير از نيروگاه 
اتمی اين منطقه و اينكه پروازها به رغم اخطار 
راديويی يگانهای ايران كه آن هواپيماها وارد 
حريم ايران شده اند صورت گرفته است 

]گرفته بود[. 
    جمهوری اسالمی از دبيركل سازمان 
ملل متحد خواسته است ]خواسته بود[ تا 
از آمريكا بخواهدكه دست از فعاليت های 
تحريك آميز و خالف قوانين بين المللی در 

مرزهای هوايی و دريايی ايران بردارد و .... 
     تداوم ضعف تاريخ نويسی و روزنامه 
نگاری به معنای واقعی كلمهـ  حرفه ای و 
مطابق اصول هيستوريوگرافی و ژورناليسمـ  
كه آغاز آن از دهه سوم سده بيستم است مانع 
از درک كامل واقعّيات و در جريان رويدادها 
قرارگرفتن مردم معمولی شده است ولی 
اين اميد وجود دارد كه روزگاری و در آينده، 
عالقه مندان بی طرف و دوستداران بشر كه 
چشمداشتی جز خدمت در راه تامين حق 

»دانستن« برای بشر ندارند سراغ روزنامه 
های گذشته بروند و اشارات اين روزنامه ها 
را درباره سوژه مورد عالقه بيابند و به عنوان 
»سر نخ« دنبال كنند و يافت های خودرا 
برنگارند و يكي از اين راهها، ُكپي كردن )به 
صورت كليشه( صفحات وقت روزنامه ها به 

عنوان سند است .
     تهديد نظامی كردن مستقيم و غير 
مستقيم جمهوری اسالمی ايران از نوامبر 
1979 آغاز شد. در زير، صفحات اول روزنامه 
خبری اطالعات روزهای 29 و 30 آبان و يكم 
و سوم آذرماه 1358 )نوامبر 1979( آورده 
شده است كه آغاز اين فصل از »تاريخ« 
يادآوری شود ]روز دوم آذرماه 1358 جمعه 
بود و اين روزنامه جمعه ها منتشر نمی شد[:

يادآوري آغاز تهديد هاي نظامی در طول 33 سال از نوامبر 1979 به روايت صفحات اول 
روزنامه خبری اطالعات

تیترهای باالی صفحات اول و پنجم روزنامه اطالعات شماره 16009 
مورخ یکم آذرماه 1358 )تجدید تهدید کارتر به اقدام نظامی و تهدید 

ایران به قطع صدور نفت(

تیترهای باالی صفحه اول روزنامه اطالعات شماره 16008 مورخ سی 
ام آبان 1358 )واکنش آیت اهلل خمینی به نخستین تهدید نظامی 

جیمی کارترـ  نقل و انتقاالت نظامی آمریکا در خلیج فارس(

تیترهای صفحه اول روزنامه اطالعات شماره 16010 مورخ سوم آذرماه 
1358 )واکنش دریادار دکتر احمد مدنی کرمانی فرمانده وقت نیروي 
دریایي ایران به اخطار پرزیدنت کارتر، و استقرار وي در ناو فرماندهی(

تیترهای صفحه اول روزنامه اطالعات شماره 16007 مورخ 29 آبان ماه 1358 
)آماده باش چریکهای فلسطین برای کمک به ایرانـ  اختالف نظر نظامیان و 

سیاستمداران آمریکا درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسالمی ایران(
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27 نوامبر سال 1977 )آذرماه 1356( 
سناي آمريكا نسبت به تظاهرات برضد شاه 
)پهلوي دوم( در شهر واشنگتن و در كنار 
نرده هاي كاخ سفيد به دولت جيمي كارتر 
اعتراض كرد. اين تظاهرات در نيمه آن ماه 
)نوامبر 1977= 24 و 25 آبان 1356( و 
در جريان سفر شاه به واشنگتن صورت 

گرفته بود. 
     سناي آمريكا مقامات دولت كارتر را متهم 
كرده بود كه اقدامات الزم را براي جلوگيري 
از اين تظاهرات به عمل نياورده بودند. از لحن 
اعتراض سناتورها و اظهارنظرهاِی انتشاريافته 
چنين برمي آمد كه مقاماِت دولت كارتر تعمدا 
از تظاهرات جلوگيري نكرده بودند تا شاه 
تضعيف و ايرانياِن ناراضي برانگيخته شوند، 
تظاهرات و اعتراض گسترش يابد و سرانجام، 
شاه به سلطنت كردن اكتفا كند و حكومت 
كردن را به دولتـ  دولِت منتخب مردم 
بسپارد و ايراِن متحِد قديمی آمريكا و همسايِه 

شوروِی كمونيست،  يك دمكراسی شود. 
در جريان آن سفر، شاه از آمريكا به فرانسه 
رفت و در آنجا هم با تظاهرات برخی از ايرانياِن 
ساكن فرانسه رو به رو شد. همزمان در چند 
كشور اروپايی ديگرازجمله آلمان و هلند، 
دانشجويان ايرانی تظاهرات مشابهی برپا 

كرده بودند. تا آن زمان، 4 سال بود كه عزيمت 
ايرانيان برای تحصيل در دانشگاههای اروپا 
و آمريكا، در پی افزايش چند برابری صدور 
نفت ايران و بهای نفت خام و ثابت ماندن 
بهای ارزها در تهران به صورت هجوم درآمده 
بود. كارتر در مذاكرات واشنگتن از شاه قول 
گرفت كه با افزايش بهای نفت خام كه اوپك 

در صدد آن برآمده بود مخالفت كند. 
انتشار اخبار تظاهرات دانشجويان و 
ناراضيان در اروپا و آمريكا برضد شاه بويژه 
از راديوهای خارجی كه به زبان فارسی هم 
برنامه داشتند، سبب شد كه در تهران نيز 
دانشجويان دست به تظاهرات زدند و در 
كوی دانشگاه تهران در اميرآباد شيشه های 

خوابگاهها را شكستند.
    طبق خاطرات رجال آمريكايي آن عصر، 
دولت كارتر نظر به روي كارآمدن جبهه ملي 
در ايران )بدون تغيير شاه( داشت تا سابقِه بِد 
كودتاي 28 اَُمرداد از ذهن جهانيان زدوده 
شود و متحد رديف يكم آمريكا در منطقه 
خاور ميانه، كشوری دمكراتيك شود. آمريكا 
در مارس 1959 با ايران پيمان دفاع و امنيت 
مشترک امضاء كرده بود و جيمي كارتر نمي 
خواست كه اين متحِد بسيار نزديك آمريكا 

برچسب غير دمكراتيك داشته باشد.

احتماال انتشار اظهارنظرها و تفسيرهای 
وقت كه نشان از تمايل كارتر به جبهه ملّی 
می داد، سبب شد كه شماری از معاريف اين 
جبهه )اصطالحا؛ مصدقی ها( ازجمله شاپور 
بختيار در باغی در نزديكی كرج اجتماع و 
سخنرانی كنند كه پليس و ساواک به باغ وارد 
شدند و ضمن پراكنده ساختن جمعيت دهها 
تَن ازجمله بختيار را ]كه در زمستان سال بعد 
نخست وزير شدـ  آخرين نخست وزير نظام 

سلطنتی[ دستگير كردند.
كارتر45 روز پس از تظاهرات واشنگتن 
و در جريان ديدار از چند كشور، دهم ديماه 
1356 وارد تهران شد و 17 ساعت در پايتخت 

ايران بود و در ضيافت شاه شركت كرد.
شش روز پس از ديدار كارتر از تهران، 
نامه ساختگی به نام جعلی »احمد رشيدی 
مطلق« حاوی بدگويی غيرمستقيم نسبت 
به رهبرمذهبی شيعيان، به اصرار و فشار 
مقامات دولتی مربوط در روزنامه اطالعات 
چاپ شد و انتشار اين نامه، جرقه انقالب را 
زد و تظاهرات و اعتراض از نوزدهم دی ماه 
1356 )ديماه 2536 وقت( و ازشهر قم آغاز 
و سراسری شد و تبديل به انقالب و 13 ماه 
و دو روز بعد به تغيير نظام حكومتی ايران 

انجاميد.

آن دسته از مورخان كه در آخرين هفته 
نوامبر سال 2000 در نشستی در ژنو اوضاع 
جهان را تحليل و نظرات خودرا ابراز كرده بودند 
گفته بودند به نظر می رسد كه مقامات ارشد 
كشورها به استثنای چند دولت، ميان خود به 
يك تفاهم نانوشته دست يافته اند و معارضات 
از اين پس تا رويكرد ديگر محدود، لفظی و 

زودگذر خواهد بود. 
    به باور اين موّرخان، اين تفاهم ِ خودجوش 
چندی پس از فروپاشی بلوک شرق حاصل شده 
است و هر دولت می كوشد كه در چارچوب اين 
تفاهِم نانوشته خط قرمزهای دولت های ديگر 

را نقض نكند.    اين موّرخان كه در آخرين دهه 
ماه نوامبر 2000 ابرازنظر كرده بودند دولت های 
خارج از اين تفاهم را به ترتيب، از اين قرار ذكر 
كرده بودند: دولت كره شمالی، دولت طالبان 
در افغانستان، دولت جمهوری اسالمی ايران، 
دولت ليبی )به رياست قذافی(، دولت زيمبابوه 
)به رياست موگابه(، دولت سودان، دولت 
سوريه، دولت ليبريا، دولت ميانمار )برمه( 
دولت عراق )به رياست صدام حسين(، دولت 

ونزوئال )از سال 1999( و دولت بالروس.
    در اين فهرست، كوبا ديده نمی شد.

    از آن زمان تاكنون؛ طالبان، صدام حسين، 

قذافی و چارلز تيلور )ليبريا( حذف شده اند، 
ميانمار )كه دولت آن در دست نظاميان بود( و 
زيمبابوه )كه موگابه رئيس آن كشور بود( تغيير 
جهت نسبی داده اند، سياست سودان با موافقت 
با استقالل مناطق جنوبی اش رو به ماليمت 
گذارده و بالروس متحد و همرنگ روسيه 
شده و سوريه درگير نوعی جنگ داخلی مشابه 
وضعيت ليبی در اواخر حكومت قذافی است. 
در اين ميان، دولت های كره شمالی، جمهوری 
اسالمی ايران و ونزوئال همچنان به راه خود و 
ننوشتن ديكته ديگران ادامه می دهند، ولی كم 

و بيش زير فشار قراردارند.

سنای آمريکا در نوامبر 1977 دولت جیمی کارتر را متهم کرد که تعمدا از تظاهرات 
ضد شاه مقابل کاخ سفید جلوگیري نکرده بودـ  تظاهراتی که تداوم آن 15 ماه بعد به 

سلطنت در ايران پايان داد

تفاهم نانوشته دولت هاـ  جمهوری اسالمی ايران و چند دولت ديگر خارج از اين تفاهم دولت ها
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12 ژانويه 914 در ساعات بعد از نيمه شب، 
تنی چند از مستخدمين اميراحمد سامانی 
به خوابگاه او در شهر بخارا ريختند و وی را 

كشتند. شهر بخارا پايتخت سامانيان بود.
 بسياری از مورخان نوشته اند؛ از روزی 
كه اميراحمد منع سخن گفتن به عربی در 

دربار سلطنتی را لغو كرد، اطرافيانش از او 
كه پدرش اميراسماعيل سامانی پرچمدار 
فارسی كردن بود دلخور و بيزار شده بودند. 
امير اسماعيل كه در سال 907 فوت شده بود 
درباريان و دولتيان را از سخن گفتن به عربی 

ممنوع كرده بود. 

اميراحمد پيش از اينكه جانشين پدر شود 
فرماندار گرگان بود. وی در طول پادشاهی 
7 ساله خود، صفاريان حاكم بر سيستان و 

بخشی از كرمان را مطيع خود كرده بود.
در پی كشته شدن اميراحمد، پسرش به 

نام اميرنصر دوم برجايش نشست.

13 ژانويه 532 و در جريان مذاكرات دو 
امپراتوری ايران و روم شرقی برای بستن يك 
قرارداد صلح پايدار، مخالفان ژوستی نی يَن 
يكم )ژاستينيان( و معروف به »ژوستی نی 
يَن بزرگ« و ناراضيان از افزايش ماليات 
 Chariot ها، از فرصت مسابقه اّرابه سواری
Race كه در ميدانی در جوار كاخ سلطنتی 

در شهر قسطنطنيه )استانبول( برگزار شده 
بود استفاده كرده و دست به شورش زدند. 
آغازگران شورش در ظاهر به تماشای مسابقه 
آمده بودند. در آن زمان، در مسابقه های ارابه 
سواری امپراتوری روم، چهار تيم شركت می 
كردند كه با رنگ لباس از هم متمايز بودند. 
رنگ ها؛ آبی، سبز، قرمز و سفيد بود. تيم لباس 

آبی ها مورد عالقه و حمايت امپراتور 
بود كه از پنجره كاخ خود مسابقه 
را تماشا می كرد. داوران با توجه به 
عالقه امپراتور، نظر بهتری نسبت به 
تيم لباس آبی ها داشتند. در مسابقه 
قبلی، تيم های ديگر نه تنها به نظر 
داوران مسابقه اعتراض كرده بودند 
بلكه در خارج از ميدان مسابقه به 
جان افراد تيم لباس آبی ها افتادند و 
در اين ميان چند تَن كشته و شماری 

هم دستگير شدند. 
 پيش از برگزاری محاكمه قضايی، 
دو تَن از دستگيرشدگان )و ظاهرا از 
لباس آبی ها( از دست مأموران فرار 
كرده و به يك كليسا پناه برده بودند. 

مخالفان امپراتور شايعه كرده بودند كه اين فرار و 
بَست نشينی هم به اشاره امپراتور بوده و شورش 
ميدان مسابقه با همين اعتراض آغاز شده بود كه 
هفت روز طول كشيد و ضمن آن حدود 30 هزار 

نفر كشته شدند و نيمی از شهر ويران گرديد.
ژوستی نی يَن ماليات ها را افزايش داده بود 
تا بتواند به ايران، شش هزار و پانصد كيلوگرم 
طال غرامت جنگ دهد و به عالوه، هزينه 
لشكركشی به اروپای غربی با هدف احياء 
امپراتوری واحد روميان را تأمين كند. خزانه 
او قبال بر اثر هزينه جنگ های شمال آفريقا 

تقريبا تهی از سّكه شده بود.
رتش روم شرقی در پی تعرض به  ا
قفقاز )گرجستان( و روسيه جنوبی امروز 

)داغستان( از ايران شكست خورده بود و 
همچنين در نبرد  نوزدهم اپريل 531 در كنار 
شهر رقه در منطقه فرات شمالی كه در آن 
زمان، اين شهِر وابسته به امپراتوری ايران؛ 
Collinicum نام داشت. ايران در اين نبرد، 

سه لشكر پياده، 15 هزار اَسوار )سرباز سوار( 
معمولی و 5 هزار سوار زرهپوش بكار برده بوده 
بود. در اين نبرد فرماندهی نيروهای ايران را 
اسپهبد آَذربُد برعهده داشت كه در تاريخ های 
تأليف اروپاييان، Azarettes نوشته شده 
است. فرمانده نيروهای رومی در اين نبرد، 

ژنرال Belisarius بود.
در پی اين شكست، امپراتور روم پيشنهاد 
عقد يك پيمان صلح دائم را به ايران داد و 
گفت كه متعهد می شود در سوريه، 
ارمنستان و تمامی قفقاز مداخله 
نكند. قباد شاه ساسانی ايران پنج 
ماه پس از اين نبرد در 13 سپتامبر 
531 و در 58 سالگی درگذشت و 
پسرش خسروانوشيروان بر جای او 
نشست و مذاكرات صلح را ادامه داد 
كه در جريان آن، شورش قسطنطنيه  
معروف به  Nika Riots روی داد )واژه 

نيكا به معنای؛ برندهـ  پيروز( است.
يك اشتباه ديگر ژوستی نی يَن 
يكم انحالل دانشگاه و كانون علوم 
فلسفی يونان بود كه استادان آن 
پراكنده شدند و عمدتا به ايران آمدند 

و سرگرم تحقيق و تدريس شدند.

پادشاه سامانی که سخن گفتن به عربی را آزاد کرده بود و باعث دلخوری و بیزاری شده بود 
ترور شد

شورش گسترده ناراضیان در قسطنطنیه با 30 هزار کشتهـ  جزئیات شکست نظامی 
رومیان از ايران

تصویر قباد شاه ساسانی ایران بر سکه اش
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شورش Nika در قسطنطنيه )استانبول(، 
14 ژانويه 532 و در دومين روز خود شّدت 
بيشتری يافت و مذاكرات صلح ايران و رومـ  
مربوط به جنگهای سال 527 تا سال 531 را 
كه در اين شهر آغاز شده بود متوقف ساخت. در 
اين جنگها روميان شكست خورده و حاضر به 
ازدست دادن بخشی از قلمرو خود و باِج ساالنه 

به ايران شده بودند.
 پس از برقراری آرامش در قسطنطنيه، 

مذاكرات دو قدرت وقت از سر گرفته شد. 
   هدف واقعی از تجّمع 13 ژانويه 532 در 
ميدان مسابقات، رساندن صدای اعتراض به 
افزايش ماليات ها و برخی سوء مديريت ها به 
گوش امپراتور Justinian I   بود كه از پنجره 
كاخ خود جريان مسابقه آن روزِ ارابه سواری 
را تماشا می كرد و می توانست تجّمع مردم را 
كه به نام تماشاگران مسابقه وارد جايگاه ويژه 
در ميدان مسابقه شده بودند ببيند و شعارها 
را بشنود. اعتراض، با نادرست خواندن برنده 
دور اول مسابقه اّرابه رانی آغاز شده بود. ]نيكا = 
برنده مسابقه[. جمعيت مدعی بود كه داوران 
مسابقه، تيم مورد عالقه امپراتورـ   ژوستی نين 
)ژوستی نی ان يكم( را بخاطر خوشنودكردن 
او برنده اعالم كرده بودند حال آنكه تيم ديگر 

برنده بود.
در آن روز، اعتراض به نتيجه مسابقه سريعا 
رنگ سياسی به خود گرفت و موضوع  سوء 
مديريت ها و افزايش ماليات جای آن را گرفت. 
معترضين چون از امپراتور پاسخی نشنيدند كه 
از پنجره كاخ خود آنان را می ديد و صدايشان را 
می شنيد به تجّمع خود ادامه دادند، از ميدان 
مسابقه خارج و وارد معابر و ميدان اصلی شهر 

شدند و به دادن شعار ادامه دادند و هر َدم نيز 
بر شمار آنان افزوده می شد. تجّمع اعتراضی 
به تدريج و با تخريب ساختمانهای دولتی و 
عمومی و درگيری با مأموران دولت به شورش 
و اغتشاش تبديل شد. در جريان اين شورِش 7 
روزه كه در روز اول تنها تجمع اعتراضی و شعار 
بود نيمی از شهر ازجمله كليسای اياصوفيه و 

گوشه ای از كاخ سلطنتی ويران شد. 
    ناراضياِن به وضع ماليات سنگين اعتراض 
داشتندـ  مالياتی كه وضع شده بود تا هزينه 
برنامه در شرف اجراِی لشكركشی به غرب و 
احياء امپراتوری واحد روميان و نيز باج ساالنه 
به ايران تأمين شود. تظاهرات، اعتراضات و 
درگيری ها از روز سوم سراسر شهر را فراگرفت 
و از روز چهارم دو سناتور مخالف امپراتور به 
شورشيان پيوستند. از اين روز خواست های 
معترضين افزايش يافت و درخواست اعدام 
ژنرال بليساريوس Belisarius  و ژنرال 
موندوس Mundus  كه از ايران شكست 

خورده بودند بر آنها اضافه شد.
 در روز پنجم، »تئودورا« بانوی امپراتور و آن 
دو ژنرال ضمن منصرف ساختن »ژوستی نی 
اَن« از تَرک شهر و رفتن به دژ نظامی مجاور، 
از او خواستند كه اجازه دهد يگانهای رزمی 
ارتش وارد عمل شوند و چنين اجازه ای به آنان 
داده شد و ارتش در ششمين روز وارد عمل شد 
و ظرف 48 ساعت با كشتن هزاران معترض و 
شورشی به ناآرامی پايان داد. جمع تلفات اين 
شورش؛ حدود 30 هزارتَن نوشته شده است. 
در اين شورش نيمی از شهر قسطنطنيه 

ويران شد. 
    هزينه تعمير خرابی وارده به شهر و ازجمله 

نوسازی كليسای اياصوفيه سبب شد كه 
امپراتور نتواند به غرب لشكركشی كند و باج 

ساالنِه مقّرر را به ايران بپردازد. 
ز تعلل   يك بهانه »ژوستی نی ان« ا
درپرداخت باِج مقّرر اين بود كه دولت ايران 
به كمك مالی خود به ژرمن های آريايیـ  به 
عنوان همنژادـ  ادامه می دهد و آنان با اين 
كمك و وعده های ديگر اعالم استقالل كرده 
و از روم )بخش غربی به پايتخی شهر ُرم( 
جدا شده اند. اين نقض تعّهد و بهانه ها سبب 
شد كه در سال 540 ارتش ايران به دستور 
خسروانوشيروان از چند ناحيه، متصرفات 
و قلمرو امپراتوری روم )روم شرقی( را مورد 

حمله قراردهد.
    ارتش ايران در حمالت سال 540 خود، 
روميان را از آلِپو Aleppo  )َحلَب(، اِدلب 
Edlib- idlib ، حما Hama   ، انتاكيه و 

... بيرون راند و در َدرعا Daraa  و  ادسا 
Edessa= Urfa  )الرها واقع درجنوب 

تركيه امروز(، الزيكا Lazika  )گرجستان 
غربیـ  گرجستان ساحلی امروزـ  ساحل 
دريای سياه( و ... پادگان و واحد نظامی مستقر 
ساخت و دولت قسطنطنيه را مجبور به قبول 
برتری ايران و پرداخت باج كرد. در نبرد الزيكا 
30 هزار رومی كشته شدند. خسروانوشيروان 
بعدا مبلغ سنگين باج را كاهش داد و پارسيان 
را تشويق كرد كه به گرجستان غربی )الزيكا 
در ساحل دريای سياه( مهاجرت كنند تا نفوس 

ايرانی منطقه در اكثريت باشد.
جنگ ايران و روم شرقی پنج سال بعد بر 
سر ناحيه »پترا« ازسر گرفته شد كه اين بار 

نيز ايران برنده جنگ بود.

شورش قسطنطنیه در روز دوم و روزهای بعدـ  نتیجه شورشـ  تعلّل روم از پرداخت باِج 
مقّرر به ايران، جنگی ديگر و اخراج روم شرقی از سوريه
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26 نوامبر 1950 و در جريان جنگ كره، 
واحدهای ارتش سيزدهم چين كه از رود 
يالو )مرز چين با كره( گذشته و وارد شبه 
جزيره كره شده بودند، در ناحيه چونگ 
چون Chongchon واحدهای ازتش هشتم 
آمريكارا زير حمالت شديد خود قراردادند. 
جنگنده های ميگـ  15 دولت مسكو از اين 
چينی ها و كره شمالی ها حمايت می كردند 
و به آنان پوشش هوايی می دادند. لشكر دوم 
پياده نخستين واحد از ارتش هشتم بود كه با 
دادن سه هزار تن تلفات دست به عقب نشينی 
زد و سپس لشكر بيست و پنجم و يك تيپ 

تفنگدار دريايی و نيز يك تيپ ارتش تركيه. 
تيپ تركيه در حمله ارتش سيزدهم چين 
717 كشته و صدها مجروح داد. با اين فشار، 
فرمانده ارتش هشتم دستور عقب نشينی به 
مدار 38 درجه عرض جغرافيايی را داد. جمع 
تلفات اين ارتش در نبرد رودخانه چونگ 

Battle of Chongchon River چون
    كه تا چهارم دسامبر )هشت روز( ادامه 
داشت جمعا 13 هزار تن بود. هری ترومن 
رئيس جمهوری وقت آمريكا كه چنين ديد 

دولت چين را تهديد به بمباران اتمی كرد.
    جمع تلفات آمريكا در جنگ سه ساله 

كره 54 هزار و 246 كشته و 69 هزار و 365 
مجروح گزارش شده است. در اين جنگ، كره 
جنوبی 227 هزار و 800 كشته و 984 هزار 
تن محروج و اسير داد. تلفات انگلستان 710 
كشته و و 5 هزار مجروح و استراليا 291 كشته 
و 1591 مجروح بود. اين تنها تلفات نظاميان 
بود. چين و كره شمالی تلفات خودرا اعالم 
نكردند. حدس زده شده است كه تلفات چين 
145 هزار و كره شمالی 900 هزار كشته بوده 
است. مائو تسه دونگ يك سال پس از بيرون 
راندن دولت ملّيون چين، درگير جنگ كره و 

در سال 1962 با هند وارد جنگ شد.

ارتش هشتم آمريکا زير حمالت ارتش سیزدهم چین

... و پس از آغاز »نبرد 8 رورزه چونگ چون« نوامبر 1951
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 Charles Austin چارلز آستين بِرد«
Beard  « از بزرگترين موّرخان قرن 

بيستم جهان 27 نوامبر 1874 در 
استيت ايندياناي آمريكا به دنيا آمد و 
در 74 سالگي در يكم سپتامبر 1948 
پس از تأليف هفتاد كتاب درگذشت. 
بزرگترين تأليف او، تاليف كتاب چهار 
جلدي »پيدايش تمدن آمريكائي« است. 
همسر او »ماري« نيز يك تاريخدان بود 
كه در كار تحقيقات و تاليفات، به شوهرش 
كمك مي كرد. »برد« گفته است كه افراد 
موفق كسانی هستند كه شريك زندگی 
آنان از همان حرفه و تخصص بوده و به 

عبارت ديگر دارای همان عالئق. 
     وی در يك كتاب خود به تاريخ 
نويسان و روزنامه نگاران اندرز داده است 
كه پيش از نوشتن خبر، تفسير و تاريخچه 
يك قانون، بروند انگيزه  تهيه كنندگان آن 
را بيابند و ببينند كه منافع شخصی و يا 
»مصلحتی موقت« در كار تهيه آن نبوده 
باشد. روی هر كلمه، عبارت و جمله آن 
قانون تفكرو نظرخواهی كنند كه چه 
زيان ها و منافعی داشته و يا خواهد داشت 
زيراكه يك قانون می توانند زندگانی 

ميليونها انسان را تغيير دهد و همچنين 
مسير تاريخ يك ملت را. 

     »برد« در تاليف ديگرش از شهروندان 
اهل مطالعه خواسته است كه درستي 
تاريخ كشورشان را امتحان كنند، زيرا 
كه ممكن است همه حقايق به آنان گفته 
نشده باشد. تاريخ معموال پس از انتقال 
قدرت از فرد و دودمان نوشته می شود 
و »فاتح و قدرتمند تازه و معاصر« نمی 
خواهد كه گذشته بزرگ و او كوچك 
جلوه كند و واقعيت های انتقال قدرت 
قلمی نشود كه برای هميشه باقی بماند و 

مورد قضاوت قرار گيرد.
 به باور چارلز برد استاد وقت دانشگاه 
كلمبيا، ملّتی كه روزنامه نگار واقعی 
نداشته باشد، چشم و گوش نخواهد 
داشت و گرفتار فساد اقتصادی و جاه 
طلبی های شماری معدود خواهد شد 
و افول خواهد كرد. وی در اين زمينه از 
تاريخ ايران، روم و اسپانيا مثال آورده 

است.
»برد« روش تازه اي براي مطالعه و 
بررسي تاريخ به دست داده است كه در 
درس »تاريخ نگاري« تدريس مي شود.

     »برد« در يك كتاب خود پيدايش دو 
طبقه دارا و ندار به شكلی تازه را در پايان 
قرن بيستم پيش بيني كرده بود كه به 
تحقق پيوسته و بر اهميت او افزوده و 
درجه فضل وي را منعكس كرده است. 
»برد« در همين كتاب به همه كساني 
كه مقام و منزلت دارند توصيه كرده است 
كه تاريخ را مرور كنند تا اشتباهات تكرار 
نشوند و همچنين به پايان كار و دهه 
آخر ُعمر بيانديشند. وی در اين زمينه 
از موريس )موريسيوس( امپراتور روم 
شرقی مثال آورده است كه 19 سال 
)از سال 582 تا 601 ميالدی( و بدون 
ضرورت با امپراتوری ايران جنگيد و خزانه 
دولت خودرا تهی كرد و وضعيت بگونه ای 
شد كه يك ژنرال ارتش به نام »فوكاس« 
كودتا كرد، شش پسر موريس را در 27 
نوامبر 602 در برابر چشم او كشت و 

سپس خود اورا اعدام كرد.
نند دكتر باستاني  »برد« كه بما
پاريزي ما به ندرت كراوات مي بست و 
زندگاني ساده اي داشت و علل جنگها را 
)چه داخلي و چه خارجي( بر سر منافع 

اقتصادي و آزمندي ها مي دانست. 

تاریخدان بزرگ قرن 20 آمریکا
 اندرزهای او و مثال هایی که تاریخ ایران زده است

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
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 » Thomas Carlyle  توماس كاراليل«
موّرخ، نويسنده، مدّرس و انديشمند بزرگ 
اسكاتلندي چهارم دسامبر 1795 به دنيا آمد 
و آثار و نظرات متعدد از او باقي مانده است 
كه مهمترين آنها كتاب 3 جلدي »تاريخ 
انقالب بزرگ فرانسه« است. وی همچنين 
صاحب روشی نوين در تاريخ نگاری است. او 
از مخالفان  Commercialization بود به 
شكل وقت و امروزِ آن يعنی به راه انداختن 
توليد و تجارت كاال ِصرفا با هدف بردن 
 Egoism  سود و سود هرچه بيشتر و نيز
ـ تنها در انديشه منافع خود بودن. كاراليل 
»خودخواهی افراد« را به حال بشريت 
خطرناک می دانست كه ايجاد كينه در 
توده ها )اكثريت( می كند و نتايج وخيم 

ببار می آورد.

     »كاراليل« در حرفِه تاريخ نگاري انقالب 
كرد و تأليفاتش را بدون »فوت نُت« منتشر 
ساخت و نيز روشي را پايه نهاد كه »تاريخ 
نگاري ژورناليستی« يك شاخه از آن است. 
روزنامه نگاری و تاريخ نويسی در يك قلمرو 
قرار دارند و هرچه كه امروز »خبِر رسانه ها« 
است، فردا می شود »تاريخ«. هر رويداد 
هنگام وقوع، يك »خبر« است و اگر همه 
شش عنصر آن كامل نباشد، اين روزنامه 
نگار است كه بايد برود و عناصر گمشده را به 
دست آورد و اگر به نتيجه كامل نرسد، موّرخ 
بايد اين وظيفه و تكليف را به انجام برساند تا 
درس شود، سرمشق قرارگيرد و اشتباهات 
تكرار نشود. بنابراين، ضعف روزنامه نگاری و 
تاريخ نويسی است كه باعث می شود مسائل، 
تداوم يابند، مسيرها و رفتارها و در نتيجه 
مدنّيت تغييرمنفی كند و بعضا به فاجعه 
انسانی انجامد. خبر و مقالِه رسانِه عمومی 

و موضوع هر فصل تاريخ بايد غير مستقيم، 
هشدار دهد و اخطار باشد. مسائل بزرگ ملّی 
و جهانی از يك زخم و يك اشتباه كوچك 
آغاز می شوند. هر رئيس و مديرـ  از رئيس 
سازمان تا رئيس كشور بايد تاريخ )مسير 
گذشته و علل تغييرات و تحّوالت، شكست 
ها و پيروزی ها( را بداند تا به بيراهه نيافتد. 
تاريخ ايرانيان، يونانيان، روميان، اسپانيايی 
ها و ... همه اش درس استـ  از اوج قدرت 
آنان تا حضيض ِذلِّت شان. اگر پادشاه اسپانيا 
تاريخ تعّرض اسكندر مقدونی با لشكری 
كوچك به ايران، اَبَرقدرت وقت جهان و 
پيروزی او در سه جنگ بر ارتش چندصد 
هزار نفری ايران را خوانده بود قدرت دريايی 
انگليس كوچكتر را ناچيز نمی انگاشت، 
در آگوست 1588 به جنگ آن نمی رفت، 
شكست نمی خورد و برتری اسپانيا بر جهان 
غرب را به دولت لندن نمی باخت و .... ]بر اين 
اساس، اگر هيتلر تاريخ جنگ های ناپلئون 
را خوانده بود به روسيه لشكركشی نمی كرد 
و از ميان نمی رفت، اگر بزرگان ايران در ده 
سال آخر حكومت ساسانيان، تاريخ ده سال 
آخر حكومت هخامنشيان را خوانده بودند، 
امپراتوری ايران فروپاشی نمی كرد، باز اگر 
ايرانيان از شكست خود از طوايف غرب 
آلتائی به علت شهر به شهر دفاع كردن به 
جای دفاع يكپارچه درس گرفته بودند 
از مغول شكست نمی خوردند، اگر شاه 
سلطان حسين صفوی به ِصرف ختنه شدن 
گرگين خان ُگرجی اورا حاكم قندهار نمی 
كرد، جنگ داخلی ايرانيان براه نمی افتاد و 
اصفهان سقوط نمی كرد و .... از هر رويداد 
بايد درس گرفته شود. اگر تزار نيكالی دوم 
جزئيات انقالب فرانسه را خوانده بود كه 
اين انقالب ثابت كرد ستمگری كه فساد 

اداریـ  اقتصادی هم نوعی ستمگری است 
و فقر و بيكاری به شورش منجر می شود با 
سرانجامی نامعلوم، اقدام به حل مسئله كرده 
بود و انقالب روسيه صورت نمی گرفت و 
چنانچه لنين با خواندن نتايج انقالبات 
پيشين و اينكه تداوم تظاهرات باعث ورود 
Mob به خيابان ها می شود و پس از پيروزی، 

همين »ماب« بدون داشتن دانش و تجربه 
مقام ها و كنترل كاررا به دست می گيرد و راه 
منافع خودرا دنبال می كند، اتحاد شوروی 
فروپاشی نمی شد و ماركسيسم به قفسه 
كتاب ها فرستاده نمی شد. اگر جورج دبليو 
بوش دقيقا از تاريخ و فرهنگ آسيای غربی 
و جنوبی، روانشناسی مردم منطقه و مسائل 
آن آگاه بود به افغانستان و عراق لشكركشی 
نمی كرد كه آمريكا با تحمل آن همه تلفات 
و زيان مالی با نتيجه ای عكس رو به رو شده 
است. همين وضعيت امروز در آمريكا، آيا 
صاحبان منافع كه كنترل بيشتر رسانه های 
آمريكا را به دست دارند می دانند كه با ادامه 
مخالفت و سنگ اندازی در كار دولِت شان، 
كار به كجا خواهد انجاميد؟. آيا همين رسانه 
ها كه اتهاماِت حركت و پيشروی ِسكسی 
يك مقام مخالفـ  فرضا در زمان نوجوانی و 
جوانی و بدون ارائه سند و شاهِد قاضی پسند 
به يك زن را در كشوری كه مرد می تواند با 
مرد! ازدواج كند و زن و مرد در معابر عمومی 
و پارک ها يكديگر در آغوش می گيرند و 
ساعت ها می بوسند بزرگ می كنند، می 
دانند كه نتيجه كار چه خواهد بود؟ و درگير 
كردن دولت شان در دنيای طلوع قدرت ها 
به اين قبيل مسائل دستـ  ساخت. اينها 
همه اش نتيجه بی اطالعی و يا بی اعتنايی 
به تجربه گذشتگان است كه كاراليل بر آن 

تأكيد كرده است.[.

نظرات و روش های »کارالیل« موّرخ و اندیشمند اسکاتلندی، تألیفات و اظهارات اوـ  روش 
کارالیل در تاریخ نگاريـ  موّرخ در نقش یک کارآگاه )پلیس(ـ  مسائل جهان نتیجه کمبود 
روزنامه نگار و تاریخ نویس واقعی استـ  نگرانی از یک مقام باال که تاریخ نخوانده باشدـ  

»قهرمان و قهرمانی« از دیدگاه کارالیلـ  خودخواهی دشمن بشریتـ 
 ایرانیان در قرون وسطی در صدر ادبیات جهان
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     كاراليل معتقد بود مردمي كه به يك 
موّرخ اعتماد دارند بايد حرف هاي او را 
بپذيرند و لذا نيازي به ذكر غير ضروري فوت 
نُت )مآخذ و اصحاب قول( نيست، زيرا كه 
موّرخ، قبال درستي مطالبي را كه به دست 
آورده آزمايش كرده است. اگر موّرخ به 
موردي ترديد دارد بايد ترديد خود را ذكر كند 
و به گردن ديگران انداختن و تكرار »موارِد 
مورد ترديد و شايعه« درست نيست. ذكر 
مآخذ كه خود آنها هم معلوم نيست معتبر 
باشند باعث پيچيدگي نوشته و اطاله كالم 
مي شود. بكار بردن همه مآخذ و رِفرنس ها 
تنها براي يك سكالر )كار دانشگاهي ـ مدّرس 
و پروفسور - رساله و كتاب درسي( الزم است. 
به عبات ديگر؛ موّرخ نبايد به جای تحقيق 
و پژوهش، رونويس بردار و ديكته نويس 
ديگران باشدـ  ديگراِن هزاران سال پيش از 
خود كه وسيله تحقيق نداشتند. نوشته های 
م وقتی معتبر است كه خود  موّرخان متقدِّ
آنان شاهد يك رويداد مثال جنگ و ... بوده 
باشند بمانند توسيديِدس كه خود در جريان 

جنگ های پلوپونز حاضر بود.
     »كاراليل« تأييد كرده است كه »فرِد 
ديگري« كه در جريان يك قضيه بوده 
بايد تاريخ روز )خبِر رويداد( را بنويسد كه 
پژوهشگران و موّرخان پس از او، اين سر 
نخ را بگيرند و دنبال كنند. تفسيرنگاران 
معاصر، نظرات كاراليلـ  منظور او از اين 

»فرِد ديگر« را »روزنامه نگار«، خاطره 
نويس، شاهد قضيه، مقام وقت، منشي 
مقام و ... نام نهادند. به اين ترتيب كاراليل 
راهي را گشود كه به قبول اين اصل 
انجاميد كه روزنامه نگار »تاريخ امروز« 
را مي نويسد و عناصرش را به دست مي 
دهد و تاريخنگار بعد از او و پس از بررسی 
نتيجه رويداد، تصميم، اقدام، انتصاب و 
... با حوصله بيشتر و انتخاب يك روش 
تحقيق مطمئن و متدولوژي، آن را دنبال 
خواهد كرد و با جمع آوري اسناد الزم، كل 
»رويداد« را با نتايج و پيامدهای آن شرح 
مي دهد و بايد »علت و يا علل«، انگيزه و 
»نتيجه و يا نتايج« را روشن سازد تا درس 
بياموزد و اشتباه تكرار نشود. بنابراين، اين 
دو حرفه ) روزنامه نگاري و تاريخنگاري ( 

داراي يك قلمرو واحد هستند.
 كاراليل موّرخ را به مثابه يك كارآگاه 
)پليس( مي داند كه براي »قاضي تاريخ« 
مدرک جمع آوري مي كند و »قاضي زمان« 
جز نوشته و يا كتاب تاريخ كسي ديگر نمي 
تواند باشد و »دادرسي« همان شرح كامل 
رويداد است كه چرا شروع شد، چگونه انجام 

گرفت و به كجا ختم شد )نتيجه چه بود(. 
     به باور كاراليل و پيروان نظرات او، هيچ 
فرد و گروه راه فرار از دست كارآگاه و قاضي 
تاريخ را نخواهد داشت؛ لذا بايد مراقب اَعمال 
هر روز خود باشد. بازپرس )كارآگاه( تاريخ 
با ديگر بازپرس ها و داديارها اين فرق را دارد 
كه هم برضد و هم در دفاع از يك رويداد و 
اصحاب آن، به جمع آوري سند مي پردازد و 

كار او يك طرفه نيست و نبايد باشد.
     با اين استدالل، تاريخ نگار همان روزنامه 
نگار است كه به جاي امروز در باره ديروز و 
ديروزهاي دور تحقيق مي كند و مي نويسد 
تا تجربه گذشتگان هدر نرود و در امور جاري 

بكار گرفته شود و اشتباهات تكرار نگردد.
     »كاراليل« نسبت به موّرخان پيش از 
خود و معاصرش، به »ناراتيو - شرح نويسي« 
يك رويداد تاريخي توجه بيشتري دارد تا به 
رديف كردن مآخذ و منابع و رفع مسئوليت 
كردن از خود، و تاريخ نگاري پُر از فوت 
نت نويسي را نوعي »رونويسيـ  رونوشت 

برداشتن« خوانده است.

كاراليل كه 85 سال ُعمر كرد و پنجم 
فوريه 1881 درگذشت در آغاز كار يك 
دبير رياضيات در دبيرستان بود كه به تاريخ 
و انديشه روی آورد. وی با بانو ِجينـ  يك 
نويسنده و تاريخ دان ازدواج كرد كه در 
كار تاريخ و مقاله نگاری يار و ياور او بود. 
»كاراليل« كه زبان آلمانی می دانست 
درباره شيلر، گوته و فيكته مطالعه و بررسی 
فراوان كرده بودـ  فيكته ای كه فساد و تباهی 
و جرم دولتی را موانع رشد و مدنّيت جامعه 
می دانست و صاحب فرضيه شجاعت و 
ايستادگی  است و گفته است كه شجاعان 
پيروز هستند و احساس سربلندي و غرور 
مي كنندـ  پرهيزگاری و درستكاری ستون 
ساخت تمدن و پيشرفت است. »كاراليل« 
مقاالت خودرا برای انتشار به مجله فِريِزر 
می داد. وی بعضی از كتاب هايش را هم به 
صورت سريال در همين مجله منتشر می 

ساخت.
تأليف مهم ديگر كاراليل »درباره 
قهرمانان: كار قهرمانی در طول تاريخ« 
عنوان داشت. قهرمان از ديدگاه كاراليل؛ 
فردی است كه نظر خودرا در محيط 
ناموافق و بدون ترس اعالم می كند، كاری 
را كه بداند به سود جامعه و بشريت است با 
گذشت از جان انجام می دهد و برضد ظلم 
و ناحقی تا پای جان می ايستد. ارسطو، 
ولتر و ديدرو ازجمله قهرمانان كتاب او 
هستند. وی همچنين هر فداكار در 
راه بشر و ارتقاء تمدن را »قهرمان« می 
داند. »گذشته و حال« در زمينه گرفتن 
درس از گذشته و بكار بردن آنها در امور 
جاری از تأليفات ديگر اوست. تأليف 
ديگر او، »نگاهی به تاريخ ادبيات«  است 
كه ايرانيان در قرون وسطا در صدر آن 
قرار داشتند. »كاراليل«  كتابی هم زير 
عنوان »تاريخ فردريك دوم پادشاه 
پروس« تأليف كرده كه مورد عالقه 
آلمانی ها است. كاراليل كه برای نوشتن 
اين كتاب به آلمان رفته بود شخصا عالقه 
مند به فردريك دوم بود. اين پادشاه 
تالش بسيار كرد كه آلمانی ها به زير يك 
پرچم درآورد كه بيسمارک اين هدف را 

تأمين كرد.
کارالیل
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 Matteo Palmieri ماتئو پالمي يِري«
« مورخ، فيلسوف، نويسنده و شاعر بنام 
ايتاليای قرن پانزدهم 13 ژانويه سال 1406 
در فلورانس چشم به جهان گشود و 69 سال 
ُعمر كرد. وي كه از بانيان ُرنسانس )تجديد 
حيات علوم، ادبيات و هنر( درايتالياست در 
تأليف معروف خود »دال ويتا سيويل = زندگانی 
مشترک مدنی« روانشناسی سياسی و اهميت 
قانون، اصول، پرهيزگاری، رعايت اخالقيات، 
ساختار حكومت و اينكه چه افرادی می توانند 
مديريت كنند را تشريح كرده است. برپايه 
همين كتاب، در نيمه دوم قرن 20 انديشمندان 
معاصر و بويژه گابريل آلموند و سيدنی وربا 
»فرهنگ سياسی = پوليتيكال كالچر« را 
تعريف كردند و به تشريح »روانشناسی 
سياسی« و اهميت مشاركت در دمكراسی 
پرداختند و تاكيدكردند كه اگر فرهنگ 
سياسی در جامعه ای بوجود نيايد، مسائل 
و نيازها شناخته و درک نشود مدير و وكيل 
شايسته برای رفع آنها انتخاب نخواهد شد و 
جامعه بتدريج مديريتی اوليگارشی خواهد 
يافت كه رفتن به راه آناركيسم )آنارشيسم( 

واكنش برخی از مردم نسبت به آن است.
    ماتئو در كتاب ديگر خود »جدل سيسرو با 
كوين تي ليان« استدالل كرده است كه علت 

به قهقرا رفتن و عقب ماندگي و تجزيه ايتاليا 
پس از فروپاشی امپراتوری روم و 9 قرن ماندن 
در اين وضعيت ]تا آن زمان[ به اين سبب بوده 
است كه ايتاليايي ها گذشته تابناک خود 
]دوران امپراتوري روم[ با آن همه شكوه، 
خلوص، زيبايي و پيشرفتهايش را فراموش 
كرده اند. آنان تاريخ روم و سرگذشت مرداني را 
كه در به وجود آوردنش تالش و فداكاري كرده 
بودند به فراموشي سپرده اند و از ارزش خاكي 
كه بر روي آن زندگي مي كنند بي خبر شده اند. 
هموطنان ايتاليايي ]وقت[ هنوز هم از خواب 
غفلت بيدار نشده و در پي به دست آوردن 

ميراث استثنايي و گرانبهاي خود نيستند و اين 
ميراث همانا تمدن، فرهنگ، وحدت، استقالل 
و حاكميت ملّي است. هموطنان تا گذشته 
وطن را نشناسند به ارزش آن و دليل داشتن 
تكليف برای تجديد عظمت آن پی نخواهند 
بُرد. همين فراموشكاري باعث افتادن به اين 
بدبختي شده است. ما نبايد تمدن درخشان 
800 ساله خود ]عهد باستان[ را فراموش مي 
كرديم و وارد نفاق، ضعف و ظلمت كنوني مي 
شديم. از مسافران شرق شنيده ام كه روايت 
كرده اند در سرزمين پارسيان )ايران( مردي 
همه ُعمر را بدون اين كه كسي از او بخواهد و 
يا با دادن پول و لقب تشويق كند، تاريخ ميهن 
خود را به شعر در آورده تا فراموش نشود )اشاره 
به فردوسي است(. آنان زنده خواهند ماند و نام 
اين شاعر فداكار خودرا زنده و پايدار و محفوظ 

خواهند داشت.
     »ماتئو پالمي يري« در ديوان اشعارش 
به اميد روزي است كه دانش، ادبيات، هنر و 
انديشه كه متعلق به همه بشريت بايد باشند 
از يك فواره بيرون بريزند تا همگان بر حسب 
نياز از اين آب همگاني بهره برگيرند. وي در 
اين زمينه قطعه شعري مشابه سعدي ما دارد 
كه سعدي گفته است: بني آدم اعضاي يك 

پيكر اند ....

ملّتي که گذشته اش را فراموش کند به قهقرا مي رودـ  روانشناسی سیاسی جامعهـ  
ستایش از فردوسی

14 ژانويه 1962 نشست شماری استاد 
اقتصاد از كشورهای مشّخص كه در ژنو 
برگزار شده بود ضمن پرداختن به برنامه 
كار خود كه درباره »صادرات و واردات و 
نقش آن در تحّول اوضاع كشورها و آينده 
جهان« بودـ  جهانی كه ظرفيت آن محدود 
و جمعيت اش سريعا در حال افزايش است و 
نيز به دست دادن تعاريف، عناوين و واژه های 
مربوط و استانداردي در اين زمينه، نظريه 
يك اقتصادان هندی را بررسی كرد كه در 

1959 اعالم شده بود.
    اين اقتصاددان نظر داده بود كه فقط 
اجناس خام و يا محصوالت كشاورزی 
و توليدات صنعتی، صادرات يك كشور 
نيستند، و افراد ماهر و اصطالحا اصحاب 
دانش، فنون، هنر و هر مهارت مفيد هم يك 
قلم صادرات يك كشور و واردات كشور ديگر 
هستند و ثروت زا و عامل پيشرفت و رفع 
كمبود. اين قلم از صادرات هم نه تنها شهرت 
و اهميت برای كشور می سازد بلكه ثروت و 

رفاه. فقط فرقی كه اين صادرات با صادرات 
ديگر دارد، اين است كه سودش عمدتا به 

جيب واردكننده می رود تا صادركننده.
    نشست ژنو بر نظر اقتصاددان هندی 
صّحه گذارد و انتشار اين اقدام به صورت 
خبر در رسانه ها، كشورهای صادركننده 
و واردكننده نيروی انسانی ماهر را متوجه 
اهميت قضيه كرد، مشكالت مهاجرت و 
اقامت اصحاب دانش، فن، هنر و ... از ميان 

برداشته شد و ....

Skilled Labor روزی که
)افراد ماهر در یک کار( ازجمله اصحاب دانش، فنون و هنر هم در ردیف صادرات یک کشور و 

واردات کشور دیگر قرار گرفتند
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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

گسترش آنالين ها و افزايش عادت 
آنالين خوانی و قرارگرفتن اخبار و 
اطالعيه های دولتی در وبسايت های 
رسمی و نظرات افراد در وبسايت های 
خود و سوشل ميديا، يك روزنامه 
ديگر آمريكا را مجبور به دادن اعالم 
ورشكستگی كرد. اين روزنامه، بوستون 
هرالد، فرقی كه با ورشكستگی های قبلی 
دارد اين است كه 171 سال دوام آورده 
بود. بوستون هرالد در 1846 تاسيس 
شده بود و دهها سال تيراژ آن در مرز يك 
ميليون بود. بوستون هرالد ازجمله چند 
روزنامه قديمی آمريكاست و روزگاری 
متعلق به ويليام ِهرست و بعدا روپرت 
مورداک بود. اين روزنامه كه 8 بار جايزه 
پوليتزر گرفته بود در سال 2012 يكی از 

ده روزنامه كه اصالت ژورناليسم را رعايت 
می كنند اعالم شده بود. بوستون هرالد به 
ضميمه خود يك فرستنده راديويی هم 
تاسيس كرده بود تا آخرين اخبار را لحظه 

به لحظه به اطالع مخاطبان برساند.
    با وجود اين، نتوانست در برابر 
ديجيتال خوانی و آنالين ها مقاومت 
طوالنی كند. نخست كاهش نيرو داد، 
بعد قطع خودرا كوچك كرد تا هزينه 
چاپ كاهش يابد و اخيرا كه تيراژ آن به 
95 هزار نسخه كاهش يافت و آگهی های 
آن كم شد و درآمد آن به زير هزينه رسيد 
در نخستين هفته دسامبر 2017 اعالم 

ورشكستگی داد.
    در پی انتشار خبر اعالم ورشكستگی 
آن، شركت »گيت هاوس ميديا« كه در 
20 استيت آمريكا دارای 97 روزنامه و 

198 هفته نامه و مجلّه است پيشنهاد 
خريد آن را به 4 ميليون و 500 هزار دالر 
داده استـ  روزنامه ای كه ربع قرن پيش 
بيش از صدميليون دالر ارزشگذاری شده 
بود. با وجود اين، پاتريك پورسل ناشر 
آن به فروش بوستون هرالد به آن مبلغ 
راضی است زيرا كه نمی خواهد چراغ 
اين روزنامه پس از 171 سال خاموش 
شود. ديگر، اين بسته به نظر قاضی دادگاه 
ورشكستگی است كه پيشنهاد خريدار 

را بپذيرد.
    چنين وضعيتی بوده است كه 
پولدارهای خارج از حرفه رسانه داری و 
كمپانی ها در دوـ  سه دهه اخير دست 
به خريد رسانه ها زده اند و ژورناليسم 
دارد فدای منافع اين افراد و كمپانی ها 

می شود.

روزنامه 171 ساله آمريکا هم ورشکست شدـ  ديجیتال خوانی دارد عادت می شود 
و ...

روزنامک- شماره44 )آذرماه1396(



وضعيت بد رسانه ها )نشريات، تلويزيونها 
و سينماها( كه اينترنت و خبر و نظررسانی 
های آنالين رقيب آنها شده اند گريبانگير 
»تريبيون«، كمپانی بزرگ رسانه ای رديف 
سوم آمريكا شد و اين شركت هشتم دسامبر 
2008 خودرا از دست طلبكاران زير حمايت 
قاضی دادگاه ورشكستگی قرارداد كه اين 
عمل در آمريكا به »مشمول فصل 11« قانون 
ورشكستگی قرارگرفتن معروف است. يك 
كمپانی و يا فرد كه از بازپرداخت ديون خود 
در سررسيد عاجز باشد برای جلوگيری از 
حّراج شدن اموال و نيز جهت ادامه كار، خودرا 
در پناه حمايت قاضی قرار می دهد و به اين 

ترتيب برای خود »وقت« می خرد.
     كمپانی تريبيون صاحب نشريات متعدد 
از جمله ده روزنامه يوميه است كه معروفترين 
آنها لس آنجلس تايمز )132 ساله(، شيكاگو 
تريبيون، بالتيمور سان، هارتفورد كورنت و 
اورالندو سنتينل هستند، و همچنين دهها 
مجله و راديو و 23 شبكه تلويزيونی. شمار 
كاركنان اين كمپاني از رقم 20 هزار تجاوز مي 
كند. روزنامه هاي يوميه اين كمپاني ظرف يك 
سال منتهي به دسامبر 2008 يك سوم تيراژ 
خود را از دست داده بودند و از همه بيشتر لس 
آنجلس تايمز كه از يك ميليون و يكصد هزار 

نسخه به 740 هزار نسخه كاهش يافته بود.
     در دسامبر 2008 ناشران و صاحبان 
شبكه های تلويزيونی مدعی شده بودند 
كه آگهی ها و مخاطبان خودرا به وبسايت 
ها و آنالين ها )در اينترنت( باخته اند، ولی 
استادان روزنامه نگاری و اصحاب نظر در 
اين رشته گفته بودند كه عدم تطبيق با عصر 
اينترنت و ازدست دادن روزنامه نگاران خوب 
باعث كاهش مخاطبان آن رسانه ها شده 

است و ضرورت دارد كه رسانه هاي سنتي 
وضعيت خودرا با خواست مخاطبان قرن 
21 تطبيق دهند و محصولی را كه انتظار 
اين مخاطبان است ارائه دهند، نه هرچه را 

كه بنظر خودشان خوب و يا ارزان مي آيد. 
    طبق برخی گفته ها، يك قسمت از 
آسيب وارده به »روزنامه شيكاگو تريبيون« 
مربوط به لو داده شدن بانو »والری پليم« از 
مديران عملياتي »سيا« به اشاره كاخ سفيد 

برای گرفتن انتقام از شوهر او بود كه اعالم 
كرده بود عراق از آفريقا اورانيوم خريداری 
نكرده و عاری از فعاليت اتمی است. رابرت 
نواک نويسنده وقت تريبيون نام اين زن را 
فاش كرده بود كه مخاطبان دلزده شدند زيرا 
كه انتظار نداشتند يك رسانه حرفه ای ابزار 
انتقامگيری دولت شود. رابرت نواک كه يك 
روزنامه نگار محافظه كار )راستگرا( بود در 

سال 2009 درگذشت.

کمپاني رسانه اي تريبیون چون نتوانست با وسب سايتها و آنالين هاي اينترنت رقابت 
کند اعالم ورشکستگي کرد!

لگوهاي 5 روزنامه از ده روزنامه شرکت تریبیون
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دانستنی ها

بيست و هفتم نوامبر سال هشتم پيش 
 Quintus ( هوارس Horace  از ميالد
Horatius Flaccus( شاعر، طنزپرداز و 

موّرخ رومي درگذشت كه شانزده قرن بعد، 
در دوران رنسانس )تجديد حيات علم، ادب 
و هنر(، لقب شاعر ملّي و پدر شعر ايتاليا 

)روم( به او داده شد. 
    چند ماه پس از مرگ هوراس، شاعر 
ديگر روم، »مانه چناس« نيز فوت شد. 
چناس، نخستين كانون شعر و شعرا را در 
خانه خود در شهر رم ايجاد كرده بود كه 
هوراس و چند شاعر ديگر در آنجا جمع 
مي شدند و اشعار خودرا براي يكديگر 
مي خواندند. ورود به اين جلسات براي 
همگان آزاد بود و حاضران مي توانستند در 

بحث و مذاكرات هم شركت كنند. همين 
وضعيت به تدريج جلسات شعرخواني را به 
»شب شعر« تبديل و سياسي كرد و محفل 
ناراضيان از دولتها شد كه ادامه دارد. پس از 
براندازی 28 اَُمرداد 1332،  تهران و ديگر 
شهرهای بزرگتر ايران دارای چندين شب 
شعر شده بودند و اين محافل محل بحث 
سياسی و انتقاد كه هر چند وقت يكی از آنها 
مورد هجوم مأموران امنيتی و پليس قرار 

می گرفت و شماری دستگير می شدند.
     هوراس كه از بانيان »جلسات شب 
شعر« در جهان شناخته شده است هشتم 
دسامبر سال 65 پيش از ميالد به دنيا آمده 

و 57 سال ُعمر كرده بود.
    از كارهاي جالب هوراس، پيشنهاد او 

به سناي روم است كه عنوان رئيس كشور 
)قبال؛ كنسول اول و سپس امپراتور( را به 
پدر ملت، تبديل كند كه براي آحاد مردم 
دلپذير است. اين پيشنهاد نتوانست در 
سناي روم آراي كافي براي تصويب به دست 
آورد، ولي در »تاريخ« ثبت شد و به برخي از 
سران بازنشسته كشورها، عنوان پدر ملت 
داده مي شود. چنين عنواني به محمدظاهر 
شاهـ  آخرين پادشاه افغانستان نيز داده شده 
بود. عنوان امپراتور Imperator در روم قبال 
به فرمانده ارتش داده می شد كه از زمانی 
كه كنسول روم )رئيس انتخابی كشور( 
فرماندهی ارتش را هم بر عناوين خود افزود، 
عنوان كنسول به امپراتور تبديل شد كه واژه 

ای جهانی شده است.

تاریخ »شب شعر« که رنگ سیاسي به خود گرفت

نام خلبان جنگنده
 بر فرودگاه بین المللی 

شیکاگو
26 نوامبر 1943 هواپيمای ادوارد 
اوهير OHair خلبان 29 ساله آمريكايی 
و مبتكر حمالت هوايی شبانه در يك 
حمله به كشتی ها و مواضع ژاپنی ها 
هدف گلوله قرارگرفت و سرنگون شد. 

اوهير كه نام او بر فرودگاه بين المللی 
شيكاگو گذارده شده است و در آن حمله 
جان باخت از عرشه يك ناو هواپيمابر 

آمريكايی پرواز كرده بود.

لند  د و 2012 نورمن و مبر  نهم دسا
Norman J. Woodland  يكی از دو 
مخترع بارُكد Barcode در 91 سالگی 

درگذشت. 
    وی زمانی كه در دانشگاه دِركِسل 
در فيالدلفيا تدريس می كرد با كمك يك 
دانشجوی فوق ليسانس در رشته تكنولوژی، 
بارُكد را اختراع كرد كه كمك جهانی بزرگی به 
 Optical  دريافت اطالعات به طريقه اُپتيكال

است.
 بارُكد كه از يك رشته خطوط موازی متغّير 

در ابعاد و فاصله در هر مورد است يك  Machine – Readable  )قابل خواندن با 
دستگاه مربوط( است و باعث تسريع كار در دريافت اطالعات شده است.

    وودلند اين اختراع را در سال 1952 به ثبت داد. وی و همكارش چهار سال برای اين 
اختراع تالش كرده بودند. 

    وودلند در اواخر دهه 1940 در طرح َمنهَتن )توليد سالح اتمی( همكاری داشت.

Barcode  مخترع بارُکد

روزنامک- شماره44 )آذرماه1396(



چهارم دسامبر 1131 ميالدی عمر خيام 
نيشاپوری )غياث الدين ابوالفتح( فيلسوب، 
اديب، رياضی دان و فضا شناس ايرانی در 83 
سالگی در زادگاه خود شهر نيشاپور درگذشت. 

وی 18 ماه می 1048 به دنيا آمده بود.
 ُعمر خّيام نه تنها يك رياضي دان و فضا 
شناس بزرگ بود بلكه در فلسفه، پزشكي 
و شعر نيز شهرت جهاني دارد و رباعّيات او 
در سال 1839 توسط »ادوارد فيتزجرالد« 
به انگليسي ترجمه شده و انگليسي زبانان 
از همين طريق با مضامين رباعيات خيام 
آشنا شده اند. اين رباعيات با حاشيه نويسي 
فيتز جرالد هنوز هر سال به زبان انگليسي 
تجديد چاپ مي شود. آثار ديگر خيام از جمله 
»نوروزنامه« و »رساله در وجود« معروف 

هستند. 
     وي در طول حيات خود چند سفر 

تحقيقاتي به اصفهان، سمرقند، بخارا و ري 

كرده بود. خيام بر خالف همدوره اش خواجه 
نظام الملك، به كار ديواني )دولتي( عالقه زياد 
نداشت، باوجود اين، دعوت شاه وقت را براي 

ساختن رصدخانِه ري پذيرفته بود. 

     پاره اي از موّرخان خيام را در عين حال 
يك ناسيوناليست ايراني خوانده اند كه برخي 
ويژگي هاي ايرانيان از جمله مهربان بودن و 
مهرباني كردن را به بهترين صورت توصيف 
كرده است از جمله درباره جشن مهرگان گفته 
است: "اين ماه را از آن جهت »مهرماه« گويند 
كه مهرباني بَود ايرانيان را بر يكديگر، از هر چه 
رسيده باشد ]داشته باشند[؛ از غلّه و ميوه 
نصيب باشد بدهند و بخورند با هم ]همياری و 

مهما ن نوازی[.".
تقويم هجري خورشيدي كه ايرانيان آن 
را بكار می برند، ششم مارس 1079 ميالدي 
توسط حكيم ُعمرِ خيام تكميل شد كه به تقويم 
جاللي معروف گرديده است، زيرا كه در زمان 
حكومت جالل الدين ملكشاه تنظيم شده بود. 
اين تقويم دقيق تر از تقويم ميالدي است، زيرا 
كه عدم دقت آن هر 3770 سال يك روز است 

و تقويم ميالدي هر3330 سال.

قتل و جرح در مدارس چين در دو دهه اخير 
كه نظرات مائوتسه دونگ عمال رها شده و به 
قولی به حالت تعليق درآمده! تامل برانگيز شده 
و نظر جامعه شناسان و جنايت شناسان را در 
گوشه و كنار جهان به اين مسئله معطوف كرده 
است. چند نمونه از اين جنايات كه از آگوست 
تا نوامبر 2004 در چين روی داده و در رسانه 
های اين كشور منعكس شده، به روايت مجله 
تايم. جز دو مورد، انگيزه اين جنايات اعالم 

نشده است:
   ـ  حمله يك مرد 21 ساله با چاقو به خوابگاه 
يك دبيرستان در شهر روژو Ruzhou در 
ايالت هنانHenan . در اين حمله، اين مرد 
جوان با پاره كردن گلو و قلب 9 دانش آموز با 
چاقو آنان را به طرزی فجيع كشت و 4 تن ديگر 
را مجروح ساخت و از خوابگاه گريخت كه روز 
بعد دستگير و سال بعد اعدام شد. گزارش شده 

بود كه بيش از حد داروی مخدر مصرف كرده 
بود، در كشوری كه مدعی سوسياليست بودن 

و تحت نظارت دقيق دولت است!.
   ـ  يك دانشجوی دانشگاه چهار دانشجوی 
ديگر را چاقو زد و كشت و در بازجويی گفت 
چون فقير بود! و پول نداشت كه كفش بخرد 
دانشجويان دارای پول و كفش را به خاطر 
حسادت كشت!. اين حادثه در كشوری اتفاق 
افتاد كه مدعی جمهوری خلق بودن است و 
بايد مساوات برقرار و رفاه تامين باشد!. پس اين 
درآمد تريليونی چه می شود و خريد اوراق بهادار 

دولت آمريكا با چه هدفی صورت می گيرد؟!.
   ـ  در هونان Hunan ، يك آموزگار با ضربات 
چاقو 4 دانش آموز را كشت و 12 تن ديگر را 

مجروح كرد.
   ـ  دو هفته پس از اين جنايت، در پكن مردی 
يك كودک 6 ساله را كشت و جسد اورا به داخل 

ماشين لباسشويی فرو كرد.
    به نوشته مجله تايم، جامعه شناسان گفته 
اند كه تضعيف ايدئولوژی، تغيير وضعيت 
اجتماعی )از سوسياليسم و برابری به اقتصاد 
بازار و ايجاد طبقه و پيدايش دارا و نادار از عوامل 
اين جنايات هستند زيرا روانشناسی افراد 
تغيير يافته است و بازگشت چين به وضعيت 
اجتماعی پيش از دهه 1980 )سوسياليسم( 

تقريبا محال است.
    به گزارش تايم، قتل و تجاوز به عنف و ايراد 
ضرب به دست جوانان چين و انواع تزوير و ريا 
در جامعهـ  جامعه ای كه زمانی مدعی توده ای 
بودنـ  رو به يك افزايش ساالنه ده درصدی 
است و معلوم نيست كه سرانجام چين كه فعال 
نان صادرات كاالی ارزان را می خورد و درحال 
دچار شدن به كمبود مواد خام بويژه نفت است 

و نيز بازار فروش، چه خواهد بود.

سالگشت درگذشت عمر خّیام نیشابوری که تقويم هجری خورشیدی را برای ايرانیان 
تنظیم کرد

افزايش ده درصدی ساالنه قتل، تجاوز به عنف و ايراد ضرب در چین مدعی توده ای بودنـ  
دانشجوی چینی که پول خريد کفش نداشت 4 نفر را کشت!

عمر خّیام
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 Howard 26 نوامبر 1922 هوارد كارتر
Carter باستانشناس و مصرشناس 
انگليسی با روزنه ای كه در درگاه )ورودی( 
 Tutankhamun گورگاه توتانخامون
فرعون مصر از دودمان هجدهم بازكرده بود و 
تابانيدن نور به داخل آن محتوان گورگاه را به 

Lord Carnarvon لرد كارنارون
   و دختر او نشان داد و ثابت شد كه گورگاه 
در طول 32 قرن كه از ساخت و قراردادن جسد 
موميايی شده توتانخامون در آن گذشته بود 
»دست نخورده« باقی مانده بود. سر و گردن و 
سينه اين جسد در زير يك ماسك )سرپوش( 
فلزی زرين قرار داشت. در گورگاه توتانخامون 
كه در دره پادشاهان ساخته شده است اشياء 
ديگری هم به دست آمد. لُرد كارنارون بيشتر 
هزينه اكتشافات باستانشناسی هوارد كارتر در 
مصررا تامين كرده و مشوق او به ادامه كار بود.

    گورگاه »توتانخامون « فرعون مصر از 
سلسله هجدهم در محل معروف به دره 
پادشاهان چهارم نوامبر 1922 كشف شده بود 
و كارتر منتظر آمدن لُرد كارنارون از لندن شده 
بود تا آن را اعالم دارد. اين لرد انگليسی كارتر 
را از سال 1907 مامور اين كار كرده و در سال 
1914 خواسته بود برغم آغاز جنگ جهانی 
اول، تالش خودرا متوقف نكند. كارتر پس از 
كشف گورگاه در چهارم نوامبر قضيه را تلگرافی 
به لرد كارنارون اطالع داد و خواست كه به مصر 
سفر كند تا به اتفاق وارد گورگاه شوند و لرد 
22 نوامبر وارد مصر شده بود. به گفته يكی از 
همكاران كارتر، لرد پس از ورود به قاهره )22 
نوامبر( و از آنجا به دره پادشاهان محل گورگاه 
را بازديد كرد و با كارتر و دستيارانشان بيست 
و ششم نوامبر 1922 وارد گورگاه شدند و 
تابوت توتانخامون كه 1334 سال پيش از 
ميالد پادشاهي خود را بر مصر آغاز كرده بود 

مشاهده كردند. 
    دره پادشاهان )گورستان فراعنه مصر 

باستان( در سال 1891 در اين كشوره 
كشف شده بود و در اين مدت در آن وادي 
 king خاكبرداري ادامه داشت. كينگ توت
tut از فراعنه معتقد به خورشيد بود و معناي 
نام او »نماد زنده خورشيد )بر روي زمين(« 
است. آمون = آِمن يعني قرص خورشيد. در 
اطاق مجاور جايگاه تابوت، اشياء مورد عالقه 
كينگ توت  قرارداده شده بود ازجمله صندوق 
او و چرخهاي درشكه اش و .... ظاهرا اين 
گورگاه دوبار و به فاصله ای كم از ساخت آن 
مورد دستبرد قرارگرفته بود و هدف از سرقت، 
ربودن عطر اختصاصی پادشاهان بوده است. 
اين گورگاه بعدا در زير ريگ )سنگريزه( پنهان 
شده بود و به اين دليل دست نخورده باقی 

مانده است. ديدار از گورگاه از 16 فوريه 1923 
برای روزنامه نگاران و سپس عموم آزاد شد.

    توتانخامون )توتنخـ  آمون( طبق برآورد 
مانتو Manetho مورخ قرن سوم پيش از 
ميالد، از 1341 تا 1323 پيش از ميالد )حدود 
هشت سال( سلطنت كرده بود و در جوانی 
درگذشت. معاينه سی. تی. اسكن سال 2005 
نشان داد كه قبل از مرگ يك پايش شكسته 
بود و نتيجه آزمايش DNA كه در سال 2010 
بعمل آمد حكايت از ابتالی او به بيماری ماالريا 
داشته است. از آنجاكه پدر و مادر او همخون 
بودند، وی احتماال مبتال به بيماری های ناشی 

از ازدواج فاميلی بود.
Howard Carter تعدادی از اشياء به 
دست آمده از گور فراعنه مصر به موزه لندن 
انتقال داده شده و قسمتی نيز در موزه مصر در 
ناحيه ميدان تحرير قاهره نگهداری می شود 
كه در جريان تظاهرات بهار سال 2011 مصر 
كه منجر به كناره گيری حسنی مبارک شد، 
عده ای از فرصت ناامنی استفاده و به اين موزه 
دستبرد زده و در جريان سرقت به بعضی از 
اشياء كه خارج ساختن آنها عملی نبود آسيب 
وارد ساختندـ  اشيائی كه هويت ملت مصر 
]هويت خودشان[ و عمق تمدن آن را نشان 

می دهد!!.
    اشياء يافت شده در گورگاه توتانخامون 
در بسياری از كشورها ازجمله آمريكا، آلمان، 
انگلستان و ... به معرض تماشای موقت گذارده 
شد و در هر كشور دهها ميليون تماشاگر 

داشت.
    هووارد كارتر )1874ـ  1939( كه گور 
توتانخامون را كشف كرد از دهه آخر قرن 
نوزدهم در مصر و بويژه در منطقه لوكسور 
)تبس Tebes      يكی از دو پايتخت مصر 
باستان( تحقيق می كرد كه در سال 1904 از 
جانب لرد كارنارون مامور شد مستقال كاوش 

كند.

ورود باستانشناس برای نخستین بار به گورگاه توتانخامون فرعون مصر باستان

ماسک جسد توتانخامون

Howard Carter
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اصول اعالمیه حقوق بشر به مناسبت سالروز تصویب نهایي آن در مجمع 
عمومي سازمان مللـ  استوانه کوروش بزرگ نخستین اعالمیه حقوق بشر

دهم دسامبر 1948 ميالدي اعالميه 
حقوق انسان در يك مقدمه و 30 اصل به 
تصويب نهايي مجمع عمومي سازمان ملل 
رسيد كه بايد از سوي اعضاي اين سازمان 
به عنوان يك استاندارد عمومي درباره هر 
فرد و هر گروه و جمعيت رعايت شود و در 
مدارس تدريس گردد تا در حافظه همگان 
باقي بماند. اين اعالميه بعدا و به تدريج و 
به طور جداگانه از سوي پارلمانهاي ملل 
عضو سازمان نيز مورد تاييد قرار گرفت. 
اين اصول با مفاد اعالميه اي كه در 26 
آگوست سال1789)و 159 سال پيش 
از آن( به تصويب مجلس انقالب فرانسه 
رسيده بود فرق چنداني ندارد. »توماس 
پين Thomas Paine « انديشمند 
قرن هجدهم اعالميه مصّوب مجلس دوران 
انقالب فرانسه را در كتابي تحت عنوان 
»حقوق انسان« تفسير، سابقه نويسي و 
در سال 1791 به توزيع داده است تا اين 
موضوع مهم مورد توجه همه نسل ها قرار 
گيرد و از ياد نرود. وي زندگي كردن بدون 
دغدغه، »آزادي فكر و عمل داشتن« و تملك 
كردن و انتظار مصون بودن اموال از تعرض را 

داشتن حقوقي طبيعي براي انسان دانسته 
كه به استدالل او بدون رعايت آن سعادت و 
پيشرفت و صلح و امنيت ميّسر نخواهد بود. 
به نظر پين، حقوق طبيعي اندكي پس از 
تولد در يك انسان به وجود مي آيند و دولت 
نبايد اجازه دهد كه اين حقوق به عالوه 

حيثيت و احترام از انسان گرفته شود.
نخستين اعالميه از اين دست در سال 
538 پيش از ميالد )25 سده پيش( از سوي 
كوروش بزرگ بنيادگذار كشور ايران درشهر 
بابِل )واقع در جنوب عراق امروز( صادر 
شده بود كه سفالنبشته آن )به نام استوانه 
كوروش بزرگ( موجود است. كوروش تنها 
يك دولتمرد نبود يك فرضيه پرداز، يك 
انسان دوست و خواهان خوشوقتی بشر 
بود و خوشوقتی را در پيشرفت و رسيدن 
به اوج تمدن و فرهنگ و نيز صلح و دوستی 
می ديد. او برای رسيدن به مدنّيت كامل و 
صلح بود كه فرضيِه ايجاد جامعه مشترک 
المنافع جهانی را مطرح كرد. كوروش برای 
طرد فساد و آلودگی بود كه به تاجيكستان 
امروز رفت تا طوايف بی تمدنی را كه از رود 
سيحون گذشته و وارد قلمرو ايران شده 

بودند وادار به رعايت اصول انسانی كند و يا 
بيرون براند كه جان خودرا از دست داد. اين 
طوايف اخالقيات نمی شناختند و حتی 
با زنانشان در مالء عام همبستر می شدند 

)مشابه حيوانات(.
 اصولي كه در دهم دسامبر سال 1948 در 
مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شد كم 
و بيش در تعاليم اديان و فرضيه هاي فالسفه 

و رساالت انديشمندان هم آمده است. 
    اعالميه جهاني حقوق بشر در مقدمه 
خود، اين اصول را آرمان مشترک مردم 
و حقوق يكسان و انتقال ناپذير انسان و 
پايه و زير بناي آزادي، عدالت و صلح در 
جهان خوانده است كه احترام به آن مانع 
از بپاخيزي توده ها )بر ضد ظلم( و هرگونه 

عصيان خواهد شد.
     اصل اول اين اعالميه همه مردم را از 
لحاظ حيثيت و حقوق، برابر مي داند كه بايد 
در طول زندگاني برادروار )بدون احساس 
وجود طبقه در جامعه خود( رفتاركنند. در 
اصول دوم و هفتم هرگونه تبعيض رد مي 
شود. اصل دوم از اين قرار است: هركس مي 
تواند بدون هيچگونه تمايز، از همه حقوق و 
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آزادي هاي مندرج در اين اعالميه )اعالميه 
جهاني حقوق بشر( برخوردار شود. اصل 
سوم حق زندگي، داشتن آزادي و امنيت 
شخصي را مورد تاكيد قرار داده است )كه 
دولت ها بايد آن را براي اتباعشان فراهم 
آورند(. اصل چهارم هرگونه بردگي را ممنوع 
ساخته و اصل پنجم گويد: احدي را نمي 
توان تحت شكنجه، يا مجازات و يا رفتاري 
قرار داد كه ظالمانه و يا برخالف انسانيت 
و شئون بشري و يا موهن باشد. اصل ششم 
تاكيد بر رعايت حقوق يك انسان در هرجا كه 
باشد )صرفنظر از مرزهاي جغرافيايي( دارد و 
اصل هفتم گويد: همه در برابر قانون برابرند و 
حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت 
قانون )دادگاه و پليس( برخوردار شوند، 
و هر كس حق دارد در مقابل هر تبعيضي 
كه ناقض مفاد اين اعالميه )اعالميه جهاني 
حقوق بشرمصّوب مجمع عمومي سازمان 
ملل و بعدا دولت هاي عضو( باشد و درقبال 
هر تحريك و اقدام كه براي برقراري تبعيض 

به عمل آيد حمايت شود.
     اصول هشتم، نهم، دهم و يازدهم در يك 
راستا قرار دارند و اصل هشتم از اين قرار است: 
هر فرد در برابر اَعمالي كه حقوق اساسي وي 
را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق در قانون 
اساسي )كشور متبوع( يا قانون و ضوابط 
ديگري براي او شناخته شده باشد، حق 
رجوع به محاكم ملي صالحه را دارد. اصل 
نهم: احدي را نمي توان خودسرانه بازداشت، 
زنداني و تبعيد كرد. اصل دهم: هر فرد حق 
دارد كه يك دادگاه مستقل و بي طرف با 
رعايت مساوات كامل به دعاوي او منصفانه 
و علني )با حضور روزنامه نگار و تماشاگر( 
رسيدگي كند )حق مراجعه به دستگاه 
قضايي(. اصل يازدهم صراحت دارد كه بايد 
به هر متهم به بزه، تا ثبوت جرم به چشم بي 
گناه نگريسته شود، و هيچكس براي انجام 
يا عدم انجام عملي كه در زمان ارتكاب، جرم 

شناخته نمي شده محكوم نخواهد شد 
)عطف به ماسبق نشدن قوانين(.

     اصل 12 دخالت در زندگي خصوصي، امور 
خانوادگي و مكاتبات مردم را منع كرده است 
)حق رعايت پرايِوسي( و چنين صراحت دارد: 
احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، 
اقامت گاه و مكاتبات خود نبايد مورد مداخله 
هاي خودسرانه واقع شود و شرافت، شهرت و 

نامش مورد تعّرض قرار گيرد.
     اصل 13 بازگشت به وطن را يك حق 
براي همه افراد دانسته است و چنين گويد: 
هركس حق دارد هركشوري از جمله وطن 
خود را ترک كند و يا به كشور خود بازگردد 
)حق بازگشت به وطن، كشوري كه در آنجا 
به دنيا آمده و نام او به عنوان تبعه ثبت شده 
باشد(. اصل 14 كه درهمين زمينه است 
از اين قرار است: هر فرد حق دارد در برابر 
تعقيب و شكنجه و آزار پناهگاهي جستجو و 
در كشوري ديگر پناه اختيار كند؛ مگر اين كه 
تعقيب او به خاطر ارتكاب جرم عمومي و غير 
سياسي باشد. در اصل 15 اخراج از تابعيت 
رد شده است و گويد: احدي را نمي توان از 
تابعيت )ميهن( محروم كرد. اصل 17 تاكيد 
دارد كه نمي توان كسي را خودسرانه از حق 

مالكيت محروم كرد. 
     اصول 18 و 19 آزادي فكر و عقيده و بيان 
بدون بيم و ترس آن را يك حق مسلم هر 
انسان خوانده است؛ اصل 18: هركس حق 
دارد از آزادي فكر، وجدان و مذهب برخوردار 
باشد و اصل 19: هركس حق آزادي عقيده و 
بيان دارد و نبايد از طرح و اعالم آن بيم و ترس 
به خود راه دهد. اصل 20 كه تا حدي در همين 
راستا است گويد: هركس حق دارد آزادانه 
گروه و جمعيت مسالمت آميز تشكيل دهد.

     اصل 21: هركس حق دارد كه در 
اداره امور عمومي كشورخود مستقيما و 
يا غير مستقيم )از طريق انتخاب نماينده( 
مشاركت كند و همين اصل، احراز به مشاغل 

عمومي را با تساوي شرايط، حق هر تبعه 
دانسته و چنين گويد: هريك از اتباع حق دارد 
با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور 
خود نائل آيد. در بند ديگِر همين اصل آمده 
است: اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده 
مردم است و اين اراده در انتخابات آزاد كه از 
روي صداقت انجام گيرد اِعمال مي گردد 

)حق برخورداري از دمكراسي(. 
     اصل 22 گويد: هركس حق امنيت 
اجتماعي دارد و مجاز به فعاليت هاي 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است كه 
الزمه رشد و نمو شخصيت او است؛ بارعايت 

تشكيالت و منابع كشور.
     اصل 23 صراحت دارد كه هركس حق 
دارد كار كند و كار خود را آزادانه انتخاب 
كند و شرايط منصفانه و رضايت بخش براي 
كار داشته باشد و در مقابل اخراج و بيكاري 
حمايت شود) حق اشتغال(. اصل 24 در 
زمينه استفاده مرخصي از كار، اصل 25 
در باره تامين رفاه و بهداشت و اصل 26 در 
زمينه حق برخورداري از آموزش و پرورش 
عمومي و رايگان، و اجباري بودن )دست كم( 

تعليمات ابتدايي است. 
     اصل 27 كه تاكيد بر حمايت از آثار علمي 
و فرهنگي و هنري دارد )حق اختراع، ابتكار، 
تاليف و تصنيف( گويد كه هركس حق 
دارد آزادانه در حيات فرهنگي جامعه خود 
مشاركت جويد و ازحمايت منابع معنوي و 
مادي آثار علمي، فرهنگي و هنري خود به 

عنوان مولف و مصنف برخوردار شود.
     اصل 28 به هر فرد حق داده است كه 
درخواست كند براي اجراي اصول اين 
اعالميه، نظم و ضابطه اجتماعي و جهاني به 
وجود آيد و در اصل 29 آمده است كه هركس 
در مقابل آن جامعه اي وظيفه )تكليف( دارد 
كه رشد آزاد و كامل شخصيت اورا ميّسر 
سازد و اصل 30 افراد را از تفسير نادرست 

اصول اين اعالميه برحذر داشته است.
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