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خبر روز به جای سرمقاله:

به تصمیم دولت، دالر آمریکا در ایران 4200 تومان شدـ  تک نرخی شدن ارز 
پس از دهها سال که کاهش واردات را در پی خواهد داشت

دوشنبه شب )بیستم فروردین( و چهار ساعت پس از اینکه خبرگزاری 
فارس گزارش داد که بهای سکِه طالـ  طرح جدیدـ  بازهم باال رفت و به 
یک میلیون و 991 تومان رسید و دالر آمریکا سقف 5 هزار و نهصد تومان 
را شکست، اسحاق جهانگیری معاون یکم رئیس جمهور در پایان جلسه 
فوق العاده ستاد اقتصادی دولت »برای مدیریت بازار ارز« که به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شده بود اعالم کرد که نرخ دالر ]دالر آمریکا[ از سه 
شنبه )21 فروردین 1397( برای تمام فّعاالن اقتصادی و رفع همه نیازهای 
قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محقّقین و 
دانشمنداِن نیازمنِد ارز برای تحقیقات خود؛ 4200 تومان خواهد بود. وی 
گفت که با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش ها از طریق بانک مرکزی و 
صّرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی تأمین می شود. وی تصریح 
کرد که فعاالن اقتصادی و مردم، هیچ دغدغه ای برای تأمین ارزشان با این 

نرخ نباید داشته باشند.
    خبرگزارس فارس ساعت 11 و 58 دقیقه دوشنبه شب، اظهارات معاون 
یکم رئیس جمهور را منتشر ساخت و آن شمار از روزنامه های تهران که 
هنوز صفحات اول خود را به لیتوگرافی نداده بودند، آن را تیتر اول کردند. 
]که ٌکپی تیتر برخی از آنها در زیر آمده است.[. گفته شده است که عجله 
معاون یکم رئیس جمهور در اعالم این تصمیم، رفع نگرانی از مردم بود که 
نمی خواهند ببینند که ارزش ریالـ  پول ملِّی شان بازهم کاهش یابد و به 

همین نسبت بر گرانی کاال و خدمات بیافزاید.
    تفسیرنگاران متفق القول ابراز نظر کرده بودند که با این تصمیم ِ دولت 
و 4 هزار و دویست تومان کردن دالر آمریکا، پس از دهها سال، ارزها در ایران 
تک نرخی شده اند و این کار سبب خواهد شد که از واردات کاسته شود و 
توجه و اتکاء به مصرف کاالی داخلی که در آغاز سال جاری هجری شمسی 

اعالم شده است به هدف برسد و محّقق گردد.
    باالرفتن بی سابقه نرخ برابری ارزها در دوـ  سه روز گذشته در تهران 
انعکاس جهانی داشت و خبر و تفسیر بسیاری از رسانه ها ازجمله فایننشل 
تریبیون، رویترز، بلومبرگ نیوز، واشنگتن پست، الـ  مانیتور، آسیا تایمز، 
نیوزویک و ... قرار گرفته بود که نوشته بودند کاهش قدرت خرید ریال، 

ایرانیان را نگران کرده است.

keihanizadeh@gmail.com.
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ساخت واژه های ناوشکن، رزمناو، نبرد ناو و تفنگدار دریایی توسط 
هاکوپیان، مترجم اَرمنی خبرگزاری پاس

مسائل پولی کشورها پس از تَرک استاندارد طال

2

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ:
 این واژه ها را یک مترجم قدیمی اَرمنی اخبار خبرگزاری 
پارس و روزنامه ها تهران به نام تاتُِوس هاکوپیان و به گفته خود 

او از دهه 1320 ساخته و رایج کرده است.
هاکوپیان که دهها سال مترجم اخبار بین الملل خبرگزاری 
پارس، مترجم حق التحریری کیهان و بعضی اوقات روزنامه 
اطالعات و مجالت مختلف بود و همزمان، از سال 1350 مترجم 
دو زبانه )انگلیسی و فرانسه( خبرگزاری  رادیو تلویزیون دولتی، 

در مصاحبه ای گفته بود:
قبال )پیش از اشغال نظامی ایران در جریان جنگ جهانی 
دوم(، مترجمان اخبار از زبان فرانسه، انواع کشتی های نظامی 
را به سبک قرن ها پیش؛ کشتی توپدار می نوشتند و مترجمین 

زبانهای دیگر؛ کشتی جنگی )بدون اشاره به ردیف و بزرگی 
آن( و ُمرین ها را هم »پیادگان دریایی« ذکر می کردند. من 
که دوران نظام وظیفه ام را در نیروی دریایی گذرانده بودم به 
خواست ابراهیم خلیل سپهری معاون انتشارات و رادیو در 
دهه 1320، »دیسترویر« را ناوشکن، »فریِگیت« را ناوشکن 
سبک، »کروزِر« را رزمناو و »بَِتل شیپ« را نبردناو و ُمرین ها 
را تفنگداران دریاییـ  ترجمه همان واژه متداول از 400 سال 
پیشـ  نوشتم و به دست او دادم که چون در بولتن خبرگزاری 
پارس قرار می گرفت و در روزنامه ها نقل و از رادیو پخش می 
شد عمومّیت یافته و در فرهنگ لغات فارسی قرار گرفته اند. 
واژه »مین جمع کن« و ساخت واژه های متعدد دیگر هم از 

من است.

پاسخ:
18 مارچ 1968 کنگره آمریکا به خواست رئیس جمهوري این 
فدراسیون، »دالر« را از استاندارد طال خارج کرد که این قانون 
چندي بعد به اجرا درآمد و متعاقب آن چندین کشور دیگر پول 
ملّي خودرا از استاندارد طال خارج کردند ازجمله ایران )گویا به 
اشاره دولت وقت آمریکا( و توّرم پول در این کشورها چهره نشان 
داد که ادامه دارد.  با خروج پول ملّي هر کشور از استاندارد طال، 

دست دولت آن کشور باز خواهد بود که به محض رو به رو شدن 
با کسري بودجه و نیاز به پول، به جاي استقراض از بانک ها و یا 
مردم به صورت فروش اوراق بهادار، از بانک مرکزي خود که انبار 
آن، همیشه پُر از اسکناس )پول کاغذي چاپ شده در چاپخانه( 
است استقراض کند و با این کار، سطح نقدینگي در جامعه باال 
مي رود و همچنین قیمت کاال و خدمات )به علت کاهش قدرت 

خرید پول ملّي( و به نسبت آن، فشار بر طبقه کم درآمد.

یک مخاطب پرسیده است: واژه های ناوشکن، تفنگدار دریایی، زرمناو از چه زمان وارد اخبار رسانه های ایران شده اند

یک مخاطب مجله از ِارواین پرسیده است که از چه زمانی دالر ]دالر آمریکا[ از استاندارد طال خارج شد؟.
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رویداد چهاردهم فوریه 2018 در 
دبیرستان 3 هزارنفری پارکلند )شهرک 
اعیان نشین شمال میامی ِ فلوریدا( که 
انعکاس جهانی داشت یک بار دیگر ضعف 
روزنامه نگاری قرن 21 را نشان داد زیراکه 
به رغم دستگیر شدن عامل رویداد و 
بازپرسی و دو بار حضور او در دادگاه 
و اعتراف به عمل، هنوز »انگیزه« این 
متهم از تیراندازی در راهروها، کالس 
ها و محوطه دبیرستان و قتل 17 تَن و 
جرح شماری دیگر که 14 نفرشان در 
بیمارستان بستری شده اند گزارش 
نشده است. حال آنکه 61 سال پیش در 
نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری 
در ایران، به ما تأکید می شد که گزارش 
چنین حوادثی بدون عنصر »چرا؟« در 
خبر، بی ارزش است و جای سئوالـ  
سئوال عصبی کننده در مخاطب باقی می 
گذارد. بدون روشن ساختن »انگیزه«، 
خبر رویداد همان شرح عمل است که 
هر کودک دبستانی می تواند بیان دارد. 

در رویداد این دبیرستانـ  کشتار 
نوجوانان بی گناه، پی به انگیزه واقعی 
بردن، عنصر مهم قضیه است. عمل 
یک جوان 19 ساله که پس از تولّد 
در نیویورک، توسط یک زن و شوهر 
اَداپت )فرزند خوانده( شده، پدرخوانده 
اش چند سال بعد، از حمله قلبی فوت 
شده، با مادرخوانده به فلوریدا منتقل، از 
دبیرستان به علت کتک کاری با دوسِت 
پسر ِ دوسِت دختر پیشین خود اخراج 
شده و سه ماه پیش هم مادرخوانده اش 
فوت شده، ارث نقدی مدت دار )دارای 
سررسید( برایش گذارده و در خانه 
دوستش زندگی می کرده، بعد از ظهر 
چهاردهم فوریه به دبیرستان رفته و 
به سوی هرکس که دیده تیراندازی 
کرده و سپس سالح و کوله پشتی اش 
را در گوشه ای در طبقه سوم ساختمان 
انداخته، از دبیرستان خارج شده، به 
فروشگاه »وال مارت« رفته نوشابه 
خریده و خورده و از آنجا به یک َفست 

فود، و 50 دقیقه بعد دستگیر شده 
دارای یک انگیزه قابل مالحظه است 
مخصوصا که جز یکی از 17 مقتول و 14 
مجروح از کارکنان دبیرستان نبوده و 
بقیه دانش آموز 14 تا 18ساله دختر 
و پسر، و تیراندازی به این نوجوانان 
بی گناه قلبا آسان نیست، انگیزه ای 
قوی باید در کار باشد و تازه تنها یکی 
از مقتولین و مجروحین 18 ساله بود و 
بقیه زیر این سن. ضعف روانی به خودی 
خود نمی تواند باعث قتل این همه بی 
گناه باشد آن هم مدت ها پس از اخراج 

از دبیرستان.
همین ضعف روزنامه نگاری است 
که مردم متوجه »سوشل میدیا و خبر 
رسانی بین خودمان» و آنالین ها شده 
اند. شش دهه پیش زمانی که در تهران 
حادثه نویس روزنامه اطالعات بودم، 
اگر خبر، ناقص بود مخصوصا چنانچه 
عناصر چرا و چگونه نداشت، سردبیر 
همان کاغذ خبر را به دهانمان فرو می 

کرد. ولی، اینک و در آمریکا ...!.

بازهم پوشش یک رویداد حساس بدون شرح »انگیزه« آنـ  کشتار نوجوانان 
دبیرستانی در فلوریدا

3

گشتی در رویدادهای ماه

شماری از نوجوانان مقتول در دبیرستان شهرک پارکلند

نیکالس کروز )متهم به قتل( 
پشت میله ها
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با رو در رو قرارگرفتن چند قدرت در 
سوریه، مصاحبه های تند و تیز ولیعهد کشور 
سعودی، رهبر دائمی )الیتغّیر( یافتن چین 
و آغاز رجز خوانی، اتهام مداخله اینترنتی 
و .. روسیه در جریان انتخابات سال 2016 
آمریکا و تغییرات در دستگاه دولتی دانالد 
ترامپ و انتخاب تندروها برای پست های 
حّساس، انتخاب سهـ  چهارباره پوتین، بوی 
جنگ سرد تازه ای به مشام می رسد. جنگ 
سرد پیشین به فروپاشی شورویـ  یکی از دو 

قدرت وقت انجامید.
  استادان علم سیاست )حکومت(، جنگ 
سرد را جدا از جنگ گرم نمی دانند زیرا که 
هدف از هر دو جنگ یکسان است و به زانو 
درآوردن طرف مقابل، وادارکردن آن به 

تسلیم، دریافت امتیاز و ....     
واژه مرّکب »جنگ سرد« 16 اپریل 
2017  هفتاد ساله شد که برای نخستین بار 
در این روز )16 اپریل(، در سال 1947 بِرنارد 
باروک )باروخـ  در تلفظ ِعبری( مشاور َهری 
ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا در یک 
سخنرانی رسمی آن را به زبان آورد و »والتر 
لیپمن« مقاله نگار یهودی مطبوعات آمریکا 
آن را عنوان تألیف اکتبر سال 1947 خود 
قرارداد و به مفهوم درگیری لفظی، تشّنج 
ممتد، اِعمال برخی تحریم ها و سختگیری 
ها و مراقبت ها و خصومت میان دو قدرت 
)در ابعاد سیاسیـ  اقتصادی و فرهنگی( 

عمومّیت یافت.
 پیش از باروک و لیپمن، »جورج اوروِل« 
روزنامه نگار و مؤلف انگلیسی در مقاله 
ای که در 19 اکتبر 1945 انتشار یافت، 
بدون بکار بردن واژه مرّکب »جنگ سرد«، 
نوشته بود: بکارگیری بمب اتمی از سوی 
آمریکا در جنگ با ژاپن، سایر دولت ها را به 
اندیشه داشتن آن فرو برده و با توجه به قدرت 
تخریبی این بمب، بکاربردنش آخرین گزینه 
خواهد بود و بنابراین؛ از این پس، درگیری ها 
به صورت سرد )اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
ـ نطق، نوشته و مصاحبه( و بدون بکار بردن 
نیروی نظامی خواهد بود مگر اینکه یکی 

از دو طرف بسیار ضعیف، یک سرزمین 
تقسیم شده و یا پرآشوب و مملو از اختالفات 

داخلی باشد. 
جنگ سرد قرن بیستم اندکی پس از 
پایان جنگ دوم جهانی میان دو قدرت 
بزرگتر وقتـ  مسکو و واشنگتنـ  آغاز شد و 
تا پایان سال یکم دهه 1990 ادامه یافت. این 
دو قدرت در طول جنگ سرد دو بار در آستانه 
تبدیل آن به جنگ اتمی قرارگرفتند: بحران 
بر سر برلین که مسکو به آمریکا، انگلستان 
و فرانسه اولتیماتوم داده بود از غرب برلین 
خارج شوند و بحران موشکی کوبا در اکتبر 
1962 که هر دو مورد )از ترس سالح اتمی( 

به سازش منتهی شد.
    جنگ سرد به مفهوم امروزـ   که استفاده 
دو دولت و یا دو گروه از نفوذ و بکارگیری 
قدرت سیاسی در سطح جهان و یا منطقه )از 
نوع جئوپولیتیک( علیه طرف دیگر استـ  
در حقیقت از تئاتر جاسوس های انگلستان 
و روسیه در قرن 19 بر سر افغانستان آغاز 
شده است که کار جاسوس ها هم گوشه 
ای از جنگ سرد است. بازنده جنگ سرد 
نیمه قرن نوزدهم )جنگ سرد دولت لندن 
با دولت تزاری روسیه(، ایران بود که در سال 
1857 بخش خاوری خود )غرب افغانستان 
امروز ازجمله هرات( را از دست داد و ریع قرن 
بعد، نفوذ آن در آسیای میانه پایان یافت زیرا 
که در جریان آن جنگ سرد، دربار ایران به 
ساز مسکو بیش از لندن می رقصید و دولت 
لندن نگران تعّرض تزارها به هندوستاِن آن 
دولت و همچنین رسیدن به آبهای خلیج 

فارس و اقیانوس هند از مسیر ایران بود.
    اصطالح جئوپولیتیک از سال 1897 و از 
تالیف »فردریک راتسل« استاد آلمانی گرفته 
شده و عمومیت یافته که در این تالیف به 
تشریح تاثیر وضعیت جغرافیایی بر سیاست 
پرداخته بود. جنگ سرد مسکو و واشنگتن 
از 1946 و از زمانی علنی شد که شوروی که 
هنوز نیروهای خودرا از ایران بیرون نبرده بود 
مانع از ادامه حرکت عناصر سه لشکر ایران به 
سوی آذربایجان و پایان دادن به فتنه پیشه 

وری شده بود. »جورج ِکنان« دیپلمات و 
اندیشمند آمریکایی همان وقت یک تلگرام 
طوالنی از مسکو به واشنگتن مخابره کرد و 
با انتشار مفاد آن در رسانه های آمریکا جنگ 
سرد علنی شد و روز به روز شدت یافت و .... 
شوروی با قطع حرکت نیروهای نظامی ایران 
به سوی آذربایجان در نیمه راه، اعالمیه سال 
1943 سران سه دولت در تهران را نقض 

کرده بود.      
در آغاز کار، ابزارهای اصلی جنگ سرد 
عبارت بودند از نطق و نوشته ها، وارد آوردن 
اتهام، تهدید و اخطارها، قهر و آشتی ها و 
اعمال محدودیت ها و محاصره غیر نظامی. 
رسانه ها وسیله انتقال آنها بودند که به 
تدریج رو به تکامل گذاردند و دروغ پراکنی 
و تحریک، سپس تضعیف وحدت ملی و 
ایجاد نارضایی داخلی، حمالت ایدئولوژیک 
و تضعیف فرهنگی و ... بر آنها اضافه شدند. 
تکامل تکنولوژی مخابرات و دیجیتال شدن 
ها به جنگ سرد دولت ها چهره تازه ای داده 
است و آخرین تحول در آن، بمباران کشور 
مورد هدف با افزایش رادیوـ  تلویزیونهای 
ماهواره ای، وبسایت ها و نیز ایمیل مطالب 
آنها و نیز »سوشل نت ورک ها« و َهک کردن 
ها بوده است. رادیو تلویزیونهای مربوط کار 
خودرا با انتشار مطالب معمولی آغاز می کنند 
و پس از جلب مخاطب به راه اصلی می روند.

    تاریخ نظامی نشان می دهد که هر جنگ 
آتش بیار هم داشته است و به مرور و در جریان 
هرجنگ، هر تبعه که عالما عامدا به مساعی 
دشمن کمک کرده »خائن« بشمارآمده 
است واین اتهام به تدریج قانون و ضابطه 
شده است ]که البته اثبات آن با دادگاه است و 
اتهام؛ دلیل اثبات جرم نیست.[. اعدام ویلیام 
جویس انگلیسی )لرد هاوـ هاو( گوینده 
رادیو آلمان در دوران جنگ جهانی دوم به 
حکم یک قاضی انگلستان در سال 1946 به 
جرم خیانت به وطن، محکومیت بانو میلدرد 
گیالرز و ایوا توگوری گویندگان آمریکایی 
رادیوهای برلین و توکیو به زندان طوالنی از 

این دست بوده اند و ....

پس از 27 سال، جنگ سرد قدرت ها )مبارزه در ابعاد سیاسیـ  اقتصادی و فرهنگی( 
دارد از سر گرفته می شودـ  ریشه، تعاریف و ابزارهاي آن
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28 اسفند 1330، دکتر محمد 
مصدق نخست وزیر وقت و مبارز راه 
ملّي شدن نفت ایران و طرد استعمار و 
نفوذ دولت لندن از ایرانـ  پس از 151 
سال، روز 29 اسفند هر سال را روز 
ملي شدن نفت، یک روز ملّي و تعطیل 
عمومي اعالم کرد که رعایت شده است. 
سال پیش از این در 29 اسفند طرح 
ملي شدن نفت ایران به صورت قانون 
در آمده بود که در اجراي آن پس از پنج 
دهه، از انگلستان در نفت ایران خلع 
یَد شد و این دولت را چنان بر آشفت 
که تا براندازي حکومت دکتر مصدق 
در اَُمرداد 1332 دست از مخالفت، 

تحریک، تحریم و توطئه نکشید.
     یک روز پیش از اعالم 29 اسفند 
به عنوان یک روز ملّي، دکتر مصدق 
جزئیات ظلم هاي انگلستان به ملت 
ایران در طول 151 سال )از سال 1800 
میالدی( و مداخالت این دولت از جمله 
انحصار نفت ایران در دست خود را 
براي دهها روزنامه نگار آمریکایي که 
به تهران آمده بودند تشریح کرده بود 
و چند روز پیش از آن هم آب پاکي 
روي دست نمایندگان بانک جهاني 
که براي میانجیگري به تهران آمده 
بودند ریخته و گفته بود که یک ملّت 
مستقل و حاکم برخود، بر سر حق مسلم 
و طبیعی اش مصالحه نمی کند و لذا نیاز 
به میانجیگری نیست. مذاکره با دولتی 
که طبیعتی سلطه گر دارد، خودرا برتر 
می شمارد و زورگویی را حق یک دولت 
برتر می داند به منزله تسلیم در برابر زور 

و یک خیانت ملّی است.
مصدق گفته بود: "انگلستان ملت 

باهوش و با استعداد ما را در عقب ماندگی 
فرو بُرد تا سر برنیاورد و مدعی اش شود. از 
اوایل قرن شانزدهم سیاست کلی دولت 
های سلطه گر بر این مدار بوده است که 
مانع رشد ملت هایی شوند که روزگاری 
قدرت بودند. برتری جویان که نان سلطه 
گری و استثمار می خورند نمی خواهند 
رقیب داشته باشندـ  چه این رقیب یک 
فرد منتقد و روشنگر باشد و چه یک ملت 
بیدار شده از خواب و مصّمم و مبارزـ  

مبارز کسب حق خود.".
ی،  نه ا رش های رسا طبق گزا
یک کمیسیون شورای شهر تهران 

در اسفندماه 1396 )دو هفته پیش( 
تصویب کرد که خیابان نفت ـ یک خیابان 
فرعی منشعب از خیابان میرداماد که در 
جنوب آن مؤسسه مطبوعاتی اطالعات 
قرار دارد به نام خیابان مصدق تغییر 
نام داده شود. تا چندی پس از انقالب، 
خیابان سراسری از میدان تجریش تا 
میدان راه آهن به نام خیابان مصدق 
بود که به خیابان ولیعصر تغییر نام داده 
شده است. اصفهانی ها مانع برداشتن نام 
مصدق از خیابان این شهر شده بودند. 
مصدق نخستین بار از شهر اصفهان به 

نمایندگی مجلس انتخاب شده بود.

روز ملّی 29 اسفندـ  اظهارات مصدق 
نام مصدق بر خیابان نفت در تهران
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به گزارش 19 فروردین 1397 خبرگزاری فارس، سیر 
صعودی قیمت ارزها در معامالت این روز تا پایان ساعت 
معامالِت بازار ادامه داشت. در آخرین ساعِت معامالت، بهای 

دالر آمریکا 5730 تومان و یورو 6850 تومان بود. 
    با این حساب، نرخ فروش دالر آمریکا در 19 فروردین 97 
نسبت به روز پیش از این )18 فروردین( 480 تومان و نرخ یورو 

275 تومان رشد داشت.

    این خبرگزاری گزارش داده بود که بهای سکه نیز در این روز 
رشدی چشمگیر داشت؛ سکه طرح جدید یک میلیون و 935 
هزار تومان و سکه طرح قدیم یک میلیون و 873 هزار تومان 

معامله شد.
    تیترهای بزرگ صفحات اول روزنامه های تهران منتشر 
شده در 20 فروردین 1397 ازجمله روزنامه حکومتی کیهان 

در این زمینه:

19 فروردین 1397 در بازار تهران؛ دالر آمریکا 5730 تومان و سکه طال یک میلیون 
و 935 هزار تومان به فروش رسید

)1
39

ن7
دی

ور
فر

( 4
ه8

مار
 ش

ک-
نام

وز
ر

6



7

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

نیمه دوم دهه 1330 بود و من در تحریریه 
روزنامه اطالعات، خبرنگار. سردبیران وقت، 
اظهارات تلفنی و یا نامه َمکتوب مخاطبان 
را که درباره روزنامه و مطالب آن بود در تابلو 
اعالناِت اطاق خبر قرار می دادند تا همه 
دبیران میزها، نویسندگاِن نشسته )ستادی( 
و خبرنگاران بخوانند، آگاه شوند و اقدام کنند 
ـ همین کاری که در آمریکا، پابلیک اِدیتورها 
می کنند. موردی که مخاطبان روزنامه پی 
در پی خواستار آن بودند؛ پاسخ به پرسش 
های پزشگی بود که قبال مهدی نراقی به 
صورت پراکنده می نوشت و چاپ می شد 
ولی از زمانی که رئیس اداره ثبت شرکت 
ها شده بود، وقت این کار را نداشت و ستون 
مربوط حذف شده بود. او عمدتا از منابع 

فرانسوی ترجمه می کرد.
این خواسِت مخاطبان در ذهن من 

مانده بود تا اینکه در سال 1356 و برای یک 
سال، نماینده روزنامه اطالعات در آمریکای 
شمالی شدم. یکی از کارهای من در اینجا، 
دیدن تلویزیون ها، گوش کردن به رادیوها 
و خواندن نشریات بود تا مطالب مهم و جالب 
را انتخاب، ترجمه و به تهران تلکس کنم. 
ضمن این کار، دیدم که یک پزشک بسیار 
دانشمند و ساده گو و ساده نویس به نام دکتر 
عیسادور روزنِفلد Dr. Isadore Rosenfeld در 
رسانه های آمریکا نه تنها به پرسش های 
پزشکی پاسخ می دهدـ  پاسخ قابل فهم 
عامه، بلکه هربار به مناسبتی درباره عالئم 
یک بیماری، راههای پیشگیری و درمان و 

... سخن می گوید و می نویسد.
تألیفات او تا آن زمان و بریده نوشته 
هایش را با خود به ایران آوردم تا ستون 
اختصاصی در روزنامه بازکنیم که انقالب 
آغاز شد و به تدریج صفحات روزنامه کم شد 

و دچار کمبود جا شدیم.
در بازگشت به آمریکا کتاب ها و مطالب 
تازه دکتر روزنفلد بویژه مطالب او در مجله 
پارید را جمع آوری کردم، آنها را به صورت 
پرسش و پاسخ در آوردم مخصوصا از کتاب 
های او؛ سیمپتوم، بهترین درمان، راههای 
تازه پیشگیری، جانشین داروها، طول 
ُعمر و ... که شهرداری تهران یک روزنامه 
غیرسیاسی به نام »همشهری« تأسیس 
کرد و من که از فروردین 1372 در آن 

روزنامه دارای چند ستون شده بودم، جای 
مطالبی را که از تألیفات و نوشته های دکتر 
روزنفلد به صورت پرسش و پاسخ درآورده 
بودم در صفحه آخر این روزنامه یافتم که 
دبیر آن محمد فاضلی )سردبیر کنونی 

روزنامه ایران و قبال ایرنا( بود.
 این پرسش و پاسخ ها سال ها در همین 
محل چاپ می شد و مخاطب فراوان داشت. 
مؤسسه همشهری در سال 1375 یک 
کتاب 328 صفحه ای حاوی این پرسش 
و پاسخ ها چاپ و منتشر کرد بدون اینکه 
نام تهیه کننده آن مطالب را که من بودم 
درج کند و نوشت: ترجمِه واحد رسانه های 
خارجی همشهری! که من با این واحد ارتباط 
نداشتم. این عمل، در نظام اسالمی و در 
یک مؤسسه عمومی صورت گرفت. هزاران 
نسخه از کتاب بفروش رفت و بر شهرت دکتر 

روزنفلد در ایران افزود.
 این مطلب را به این جهت نوشتم که سی 
ام ژانویه 2018 رسانه ها خبر از درگذشت 
دکتر روزنفلد دادند که مرا هم غمزده 
ساخت. وی متولّد هفتم سپتامبر 1926، 
در 91 سالگی جان سپرد. دکتر روزنفلد که 
در مونترآل کانادا و در یک خانواده مهاجر 
از روسیه به دنیا آمده بود از 4 سالگی آرزوی 
پزشک شدن داشت. او در دانشگاه َمکگیل 
کانادا و نیز در آمریکا به تحصیالت خود ادامه 
داد و  Cardiologist )کارشناس قلب( شد ولی 
پزشک عمومی بودن را هم از دست نداد، با 
دختر یک پزشک قلب ازدواج کرد و دارای 
سه پسر و یک دختر شد. او ضمن مطب 
داری و فعالیت رسانه ای و تألیف کتاب، 
به تدریس در دانشکده پزشکی دانشگاه 
ُکرنِل نیز ادامه می داد، یکشنبه ها یک 
برنامه پرسش و پاسخ پزشکی پُر مخاطب 
در شبکه تلویزیون فاکس نیوز داشت، از 
مقامات جامعه پزشکی نیویورک بود و از 
فعاالن »درمان یکنواخت برای همه، صرف 

نظر از هزینه آن«.

... و دکتر روزنفلِد اندرزگوی بهداشت هم درگذشتـ  پزشکی که در ایران به همان 
اندازه آمریکا شهرت داشت، چرا؟

روی جلد معروف ترین
 کتاب تالیف دکتر روزنفلد

روزنامک- شماره48 )فروردین1397(



ترجمه یک خبر از خبرگزاری ها درباره یک داستان که سرآغاز کاهش شمار 
کمونیست های پیشین در تحریریه روزنامه اطالعات شدـ  نگاهی به زندگی این 
داستان نویس بنام که70  ناول نوشت و انقالبیون بزرگ را در قالب داستان معرفي 

کردـ  او یک کمونیست آمریکایی بود
سال 1341 بود، و سردبیر اجرایی وقت و 
بسیاری از دبیران میزهای تحریریه روزنامه 
اطالعات و خبرنگاران ارشد و مترجمان اخبار 
بین الملل این روزنامه، از کمونیست های 
پیشین. سردبیر اجرایی که دبیر میز اخبار 
بین الملل هم بود و قبال مترجم اخبار از زبان 
انگلیسی، خبری در باره داستان = ناول »قدرت 
، زور، سلطهـ  Power « نوشتِه هوارد فست  
Howard Fast نویسنده بزرگ و چپگراي 
آمریکایی را از آژانس های خارجی ترجمه 
و پس از تنظیم، جهت انتشار در روزنامه به 
حروف چینی فرستاده بود. نمونه صفحات 
روزنامه، پیش ارسال به لیتوگرافی و از اینجا 
به ماشین چاپ، باید به امضای »پروف ریدر« 
ارشد و سردبیر کل می رسید. سردبیر کل که 
شهرت محتاط بودن داشت با انتشار آن خبر 
موافقت نکرده بود که به جّر و بحث آن دو و 
کشانده شدن موضوع به اطاق خبر و انواع 
اظهار نظر انجامیده بود. سردبیر کل بر این 
باور بود که تنظیم آن خبر، بی طرفانه نیست و 
گزینش آن هم با هدف سیاسی و مسلکی بوده 
است و سردبیر اجرایی متن گزارش های سه 
خبرگزاری بزرِگ انگلیسی زبان را نشان می داد 
و می گفت که مطلب، عینا ترجمه آن گزارش 

ها است و نویسنده ناول برای تشریح وضعیت 
کارگران معدن، یک روزنامه نگار خیالی ساخته 
که با رئیس اتحادیه معدن کاران و ... مصاحبه 
کرده و مطالبی نوشته که واقعیت ها و ضعف ها 
را منعکس می کند تا برای رفع آنها تا دیرنشده 
و به شورش نیانجامیده اقدام شود و این داستان 
نویس همان است که یازده سال پیش کتابی 
درباره »اسپارتاکوس« انقالبی بزرِگ دنیای 
قدیم و همردیف کاوه آهنگر ما نوشته است. 
بدبختی هایی که این نویسنده در جوانی با جسم 
و روان خود لمس کرده اورا داستان نویس کرده 
است زیرا که به زبان داستان می شود هرچیزی 
را گفت و مخاطب بیشتری هم دارد. او گفت که 
قبول دارد، نویسنده داستان یک کمونیست 
آمریکایی است ولی کمونیست بودن او ربطی 

به خبر ترجمه شده ما ندارد.
سرانجام سردبیرکل پیروز شد و این، سرآغاز 
کاهش شمار کمونیست های پیشین در 
تحریریه روزنامه اطالعات بود. و اما درباره 

هوارد َفست:
وی که در 11 نوامبر 1914 در نیویورک 
به دنیا آمده بود در 12 مارس 2003 و در 89 
سالگي درگذشت. او 70 داستان با نام خود و دو 
نام مستعار نوشت از جمله داستان اسپارتاکوس 

ـ انقالبی عهد باستان، و همه داستانهایش زمینه 
انقالبي و چپگرایانه و زمینه انتقاد و اعتراض به 
وضعیت وقت داشته و بیشتر آنها به صورت 
فیلم سینمایي در آمده اند. هوارد که در سال 
1943 به عضویت حزب کمونیست آمریکا در 
آمد تنها نویسنده آمریکایي است که از استالین 

جایزه ادبي گرفت.
    هوارد که پدرش کارگر کارخانه بود و گاه به 
گاه بیکار، مادر خودرا در 9 سالگی از دست داد. 
او برای کمک به امرار معاش خانواده، از نوجوانی 
به تکفروشی روزنامه در چهارراهها پرداخته بود 
و ُرفت و روب یک کتابخانه عمومی و همین دو 
کار به عالوه لمس کردن فقر او را نویسنده کرد 
و برای نوشتن و لمس واقعیت ها به کانون فقر و 
مشکالت ازجمله رزرویشن بومیان )اصطالحا؛ 
سرخپوستان( می رفت و هر آنچه را که می 
دید می نوشت و حتی مشاهدات خود از یک 
محبوس بودن کوتاه مدت. بیست ساله بود که 
نخستین داستان خود را به پایان رسانید. او از 
همان زمان تصمیم گرفت که عالوه بر انعکاس 
فقر و مشکالت، در البالي کتابهاي تاریخ، 
انقالبیون بزرگ و کساني را که به خاطر آزادي 
و سعادت بشر و میهنشان فداکاري کرده اند 
بیابد و هر کدام را قهرمان یک داستان خود 

از راست: هوارد در35 سالگي، 56 سالگي، 87 سالگي )سال 2001( و در اواخر دهه 1950 در جلسه کمیسیون 
کنگره آمریکا هنگام اداي توضیح درباره کمک به کمونست های اروپا و عمدتا کمونیست های فرانسه
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مناظره جالب ناشران روزنامه های تهران در سال 1957 برسر اعالنات دولتی
مهرماه 1336 )اکتبر 1957( میان ناشران 
روزنامه های تهران برسر چاپ اعالنات دولتی 
)در آمریکا؛ لیگال اَدز( اختالف نظر و مرافعه بود.  
دولت وقت این آگهی ها را به روزنامه های صبح 
می داد که تیراژی کم داشتندـ  کمتر از ده هزار 
نسخه در روز. ناشران روزنامه های پرتیراژ عصر 
)اطالعات و کیهان( می گفتند که چاپ این 
اعالنات در روزنامه های کم تیراژ نقض غرض 
است و مردم متوجه احضار و اخطار و مناقصه و 

مزایده نمی شوند و ....
 روزنامه اطالعات برای اثبات نظر خود به 
خالصه کردن و به صورت خبر درآوردن مناقصه 
ها و مزایده های دولتی و تاسیس و تغییرات 
شرکتها در صفحه اقتصادی این روزنامه 

پرداخته بود.
باالخره قرار شده بود که ناشران دو گروه 
صبح و عصر در تاالر انجمن مطبوعات )انجمن 
صرفا ناشران و سردبیران کل( اجتماع و در این 
باره مناظره کنند. این  مناظره 25 اکتبر 1957 
)سوم آبان 1336( برگزار شد و به تدریج رنگ 

مشاجره و متهم کردن یکدیگر به خود گرفت. 
ذکر یک قسمت از این مناظره که جالب و قابل 

تأمل است در اینجا می آید:
 عباس مسعودی ناشر وقت اطالعات ضمن 
صحبت های خود از عباس شاهنده ناشر 
روزنامه فرمان، تیراژ روزنامه اش را سئوال 
کرد. شاهنده گفت که ده هزار نسخه در روز. 
مسعودی ادعای اورا ردکرد و گفت که طبق 

آماری که به دست دارد 3ـ  4 هزار نسخه. 
شاهنده از مسعودی پرسید به من بگویید که 
چند نفر این کشور )ایران( را اداره می کنند و 
سرشان بر تنشان می ارزد؟. مسعودی با کمی 
مکث گفت: 800ـ  900 نفر. شاهنده بدون 
معطلی اظهارداشت: ممنون، موتورسواران 
روزنامه من هر روز پیش از ساعت شش بامداد 
به خانه های این 800ـ  900 نفر روزنامه ام را می 
رسانند. یعنی همه گردانندگان کشور مطالب 
روزنامه مرا می بینند ازجمله اعضای تحریریه 
شما  -  عصری ها )روزنامه های عصر( و اخبار 
روزنامه من سر نخ به خبرنگاران شما می دهند 
تا آنهارا دنبال کنند یعنی که روزنامه من به شما 

خط می دهد و ....
این اظهارات عباس شاهنده )که ابتکار 
خودش را رو کرد( سبب شد که از روز بعد همه 
ناشران به محض انتشار، روزنامه هایشان را به 
خانه گردانندگان وقت کشور بفرستند که یکی 
از این مقامات ارشد در سنای وقت گفته بود که 

انبوه روزنامه های واصله وقت اورا می گیرد!.

کند. »هوارد« که به خاطر چپ نویس بودن با 
ایرادهای ناشران کتاب رو به رو شده بود، خود 

ناشر کتاب هایش شد.
    وي سه داستان در باره انقالب استقالل 
آمریکا نوشت که هنوز تجدید چاپ مي 
شوند تحت عناوین »عبور«، »راه آزادي« و 
»آمریکایي«. این سه داستان به صورت فیلم 
سینمایي در آمده اند. در داستان تاریخي 
»عبور« که از رویداد گذشتن انقالبیون مسلح 
به هدایت جورج واشنگتن از رودخانه دلِیور 
Delawer  گرفته شده، »هوارد« نقش فرد را در 

پیشُبرد و به ثمر رساندن یک انقالب به اثبات 
رسانده و ثابت کرده است که اگر شخصیت 
نیرومند جورج واشنگتن نبود شاید انقالب 
استقالل آمریکا به آن صورت تحقق نمي 

یافت.
    هوارد همچنین عقیده داشت که داستاني 
کردن یک بیوگرافي نه تنها صاحب آن را 
بهتر مي شناساند بلکه کارها، قهرماني ها، 
جانفشاني ها و هدفهاي او که باخیال نویسنده 
تلطیف شده و تکامل یافته اند سرمشق 
دیگران به ویژه جوانان خواهند شد و نویسنده 

در عین حال در قالب داستان، عقاید و فرضیه 
هاي خود را هم توجیه و تلقین مي کند.

        از میان کتابهاي پُرمخاطب او؛ »راهي 
براي مردم«، »تبعه ؛ تام پین«، »لوال: دختر 
مهاجر«، »نسل دوم«، »کمونیست بودن« و 

»اسپارتاکوس« شهرت بیشتري دارند.
    در دهه 1950 یک کمیسیون کنگره 
آمریکا درباره شایعه کمک هاي مالي »هوارد 
فست« به کمونیستهاي فرانسه از وي توضیح 
خواسته بود که در کمیسیون حاضر شد ولی 

کسی را لو نداد.

عباس شاهنده
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ماجرای خواندنی رقابت اطالعات و کیهان
 در دهه های 1330 و  1340 که تاریخ شده است

درجریان رقابت حرفه ای دو روزنامه قدیمی  
تهرانـ  اطالعات و کیهانـ  در دهه های 1330 
و 1340، مدیریت وقت اطالعات از یکم آبان 
1337 ابتکار تازه ای را به اجرا گذارد که تا 
هشت سال )تابستان 1345( ادامه یافت. این 
ابتکار برپایه تبدیل دستمزد ثابت خبرنگاران 
به ارزشگذاری اخبار روزانه آنان تحت عنوان 
»پوان« بود که جمع این پوان ها در پایان هر 
ماه محاسبه و پرداخت می شد و دستمزد 
ثابت اختصاص به روزهای تعطیل و یا ایام 
مرخصی خبرنگار داشت، ولی اگر جمع بهای 
اخبار یک خبرنگار در پایان ماه از دستمزد 
ثابت او کمتر بود، دستمزد ثابت همراه با یک 
اخطار که باید بهتر کارکند به او داده می شد. 
هدف از این ابتکار که از دهه یکم قرن 21 دارد 
جهانی می شود )تا خبرنگاران بجای کاپی 
کردن از مطالب موجود در اینترنت دنبال 
تولید مطلب اختصاصی بروند( باال رفتن 
سطح تولید خبر و یافتن منابع تازه برای تهیه 
گزارش بود. اخبار بولتنی و ارسالی دفاتر روابط 
عمومی و قیچی کردن )امروزه؛ کاپی کردن( 
از بولتن خبرگزاری دولت )آژانس پارس( 

ارزشگذاری نمی شد و تنظیم آنها توسط 
نویسندگان نشسته )ستاف رایترز( و دبیر 
میز باید انجام می گرفت. پوان گذاری تنها 
اختصاص به خبرنگاران داشت، نه دبیران میزها 
و نویسندگان ستادی )نشسته(. با اجرای این 
ابتکار، شکل اخبار روزنامه اطالعات تغییر یافت 
و به جای رنگ دولتی سابق بوی مردمی به خود 
گرفت و باردیگر تیراژ اطالعات افزون بر کیهان 
شد. تیراژ روزنامه اطالعات در تابستان 1334 
)1955 میالدی( از فروش 60 هزار نسخه 
در روز تجاوز کرده بود  و روزنامه کیهان برای 
رسیدن به این نصاب، به درج رایگان آگهی های 
کالسه شده اطالعات معروف به »نیازمندی ها 
)نامی که روزنامه اطالعات بر آنها نهاده بود(« 
دست زده بود و سپس به سبک برخی روزنامه 
های جهان غرب، نیمی از صفحه دوم خودرا 
اختصاص به درج آگهی ازدواج داده بود )اعالم 
متقاضی ازدواج بودن افراد با ذکر امتیازات 
شخصی آنان( که یک مورد آن حادثه آفرین 
شد، دولت مداخله کرد و صفحه مورد بحث 
تعطیل شد و بعدا »مجله روشنفکر« آن مطالب 

را دنبال کرد.

 رقابت خبری دو روزنامه که ارزشمند برای 
جامعه بود ادامه یافت تا زمان تحریم شدن 
روزنامه اطالعات در اجتماع صدها هزار نفری 
پیروان راه مصدق در میدان جاللیه )پارک الله 
کنونی( که منجر به سقوط آزاد تیراژ آن شد. 
همان زمان شایع شده بود که در تحریم روزنامه 
اطالعات در اجتماع جاللیه، مدیریت کیهان 
دست داشت و گویا! عده ای را فرستاده بود تا 
برضد اطالعات و دولتی و آنگلوفیل خواندن آن 
شعار بدهند و سخنرانان از فرصت اسفاده کنند 

و موضوع تحریم را مطرح سازند.
 در ادامه رقابت، سپس مدیران دو روزنامه به 
جان هم افتادند و به افشاء کردن یکدیگر و انتشار 
آن در دو روزنامه دست زدند. این عمل بر شمار 
مخاطبان آنها افزود زیرا که مردم می خواستند 
حقایق اوضاع و بازی های پشت پرده شاه و دولت 
را بدانند و .... وضعیت رقابت به صورت های دیگر 
ادامه یافت تا تابستان 1345 که غالمحسین 
صالحیار سردبیر شد و همه این ماجرارا پشت 
سرگذاشت و روزنامه را در مسیری تازه قراردادـ  
مسیری که تا مصادره هردو روزنامه در شهریور 

1358 ادامه یافته بود.

صالحیار در 1345عباس مسعودی
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11

دوربین

این الدزموبیِل بنزین سوز ساخت سال 1904 مسافت میان نیویورک 
و سانفرانسیسکو را در 33 روز طي کرد و با این که این کار در آگوست 
1904 انجام شده بود، 15 مارس 1905 در نیویورک به راننده آن »ال.ال. 

ویتمن« جایزه طوالني ترین رانندگي وقت داده شد.

پسر منـ  کاوه، در نیمه مارس 2018 مسافت از اورنج کاونتی 
)کالیفرنیای جنوبی( تا نیویورک را در کمتر از سه روز با اتومبیل طی 

کرد.

زمانی رانندگی از سانفرانسیسکو تا نیویورک  در33 روز 
و اینک کمتر از سه روز

روزنامک- شماره48 )فروردین1397(

ایرانی تبارهایی که در انتخابات 2010 آمریکا نامزد شده بودند



ازآنجا که ماه فوریه، هر چهار سال یک 
بار داراي روز بیست و نهم است )سال 
 ) Leap Year 366 روزيـ  کبیسهـ  لیپ یر
زیرا که طبق معمول، زمین هر 365 روز و 
شش ساعت و ... دقیقه دور زدن خورشید 
را تکمیل مي کند، عادت روزشمارنگاران 
)کرونیکلرها( این شده است که رویدادهاي 
29 فوریه را در یکم مارس تکرار، و یا همه 
را موکول به یکم مارس )مارچ( کنند و سال 
میالدي 2008 یکي از همین سالهاي 
کبیسه بود. اگر چنین نکنند، در سال هایی 
که ماه فوریه 28 روزه است، رویدادهای روز 

بیست و نهم این ماه ناپدید می شود.
یکی از رویدادهایی تأمل برانگیز این روز 
که هر چهار سال یک بار در کرونیکلرها ظاهر 
می شود، زادروز زني به نام »آیلین پیتمن 
Aileen Carol Pittman  « در سال 1956 از 

مادري 15ـ  16 ساله و فنالندیـ  آمریکایی 
در شهر تروا از ایالت میشیگان آمریکاست 
که مطالعه سرنوشت او یک مورد از مشکالت 
عصر حاضر را منعکس می کند که ضرورت 

دارد راه حل یافت شود تا تکرار نشوند.
پدر ایلین به اتهام دستمالی کردن 
کودکان Child Molestation در زندان بود 
که وی دنیا آمد. ایلین یک برادر هم داشت. 
مادر ایلین که قبال از شوهرش طالق گرفته 

بود اورا در 4 سالگی رها ساخت و پدر بزرگ 
ـ مادر بزرگ اورا به خانه خود بردند. ایلین 
مدتی هم در کانون مادران بی شوهر زندگی 
کرد. وی از 11 سالگی و از مدرسه به فساد 
ِسکس گرایید و در 14 سالگی حامله شد و 
پسری به دنیا آورد که به دیگران داده شد. 
او در همین سال مدرسه را ترک کرد و پدر 
بزرگش اورا از خانه اش بیرون انداخت. برای 
ایلین راه دیگری جز خودفروشی و »ِسکس 

ُورِکر« شدن باقی نمانده بود. 
ایلین از 18 سالگی به بعد بارها به اتهام 
رانندگی در حال مستی، تیراندازی از داخل 
اتومبیل در حال حرکت، سرقت مسلحانه، 
جعل چک و ... دستگیر شده بود تا سال 

1989 که اقدام به قتل مردان کرد. مردانی 
که به دست او کشته شدند میانسال و یا 
سالخورده بودند. وی در کنار راه می ایستاد و 
این مردان اورا سوار می کردند و طولی نمی 
کشید که آنان را از نزدیک با شلیک گلوله 
می کشت و اجسادشان در اطراف راهها می 
انداخت. در طول درست یک سال 7 مرد و 
گویا 8 مرد، این چنین کشته شدند تا اینکه 
در 19 نوامبر 1990 دستگیر شد. 7 تن از 
مقتولین در فلوریدا کشته شده بودند و گویا 
یک مرد هم در جورجیا. وی در تحقیقات و 
محاکمات اولیه گفته بود که در دفاع از خود، 
دست به تپانچه برده بود که بعدا مطلب را 
تغییر داده بود که به حقیقت نزدیکتر بود. 
دادگاه وی را به اعدام محکوم کرد که پس از 
طی مراحل حقوقی نهم اکتبر 2002 حکم 

اعدام درباره اش اجرا شد.
 درباره زندگی ایلین یک فیلم سینمایی 
پُربیننده و چند کتاب نوشته شده است. به 
نظر می رسد که  نویسندگان خواسته اند 
بگویند که در بدری آیلین به خودفروشي 
انجامیده بود و پس از مدتي، ُعقده مردها 
را به دل گرفته بود و در هرجا که توانسته 
بود به کشتن آنان اقدام کرده بود تا اینکه در 
فلوریدا و در جریان یکي از این قتل ها به دام 

افتاده بود و .... 

سال کبیسه و زني که مردها را مي کشت

Aileen Carol Pittman

)اوباما ( در نوجوانی

اوبامای نوجوان ) عکس سمت راست( در کنار مادر و ناپدری اندونزیایی اش لولو سوئتورو
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مبارز ضد فساد دولتی 
متهم به ارتکاب فساد شد!

افغانستان
 در قرن بیست و یک

هیچکس باور نمی کرد  دیلما روُسف یک سوسیالیست ،که در دوران 
جوانی بر ضد  چپاولگران اموال عمومی و فساد دولتی  به یک گروه 

چریک در برزیل پیوسته بود پس از  انتخاب شدن به ریاست جمهوری 
این کشور متهم به فساد و سو استفاده از مقام شود. وی که به بانوی 

سرخپوش)چپگرا و مخالف ثروت اندوزی(  معروف شده بود متهم به 
فساد دولتی شد . سمت خود را از دست داد و به زندان افتاد.
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نیکالس کروز  فردی که 51 فوریه 
8102 در فورت الدردِی فلوریداِی 
مریکا  در یک دبیرستان با شلیک 
گلوله 71 تن را کشت پشت میله 

های زندان قرار گرفت.  
وی که 91 ساله است دانش آموز 

پیشین  این دبیرستان بود.

فاجعه ای دیگر
 در یک دبیرستان امریکا



هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

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

14

این ماه در گذر تاریخ

14

این ماه در گذر تاریخ

دکتر مصدق نماینده تهران در 
مجلس شوراي ملي در جلسه 12 اسفند 
سال 1324  این دستگاه قانونگزاری به 
شوروي که حاضر به خارج ساختن 
نیروهایش از ایران نمي شد اعتراض 
کرد و سران مسکو را افرادي خواند که به 
تعهد خود و میثاق هاي جهاني و موازین 
بین المللي که ضامن رعایت حقوق 
ملّت ها است بي اعتنا هستند و بااین کار 
خود، حاکمّیت ملّت ها و صلح جهاني را 

به مخاطره مي افکنند و کره زمین را به 
صورت جنگلي که قوي ضعیف را پاره 
مي کند در مي آورند و از این راه، تمدن 
بشر را تضعیف و خارج از اخالقیات 
مي سازند. وي گفت که مماشات با 
رهبران مسکو بر میزان توقعات آنان مي 
افزاید؛ جهان حساب و کتاب دارد باید با 

سماجت قضیه را دنبال کرد.
دکترمصدق گفته بود که رهبران 
مسکو باید بدانند که ایران با تاریخ 

درخشان و مردم وطندوست خود 
اروپاي شرقي نیست و با تجربه اش 
از 140 سال گذشته نمي خواهد که 

دست نشانده شود.
     با انعکاس این مطالب در رسانه هاي 
جهان، کمتر از سه هفته بعد ترومن 
رئیس جمهوري آمریکا به دولت مسکو 
اخطارکرد که اگر نیروهایش را از ایران 
خارج نسازد آمریکا هم نیرو به ایران 

خواهد فرستاد.

نوروز و آیین هاي باشکوه آن، 
مسیري سه هزار ساله را پیموده تا به 
ما رسیده است. »نوروز« کهنسالترین 
آیین ملي در جهان است که جاودانه 
مانده و یکي از عوامل تداوم فرهنگ 
ایرانیان و مردمی است که در محدوده 
امپراتوری پیشین پارسیان زندگی 

می کنند. 
چند دهه است که مورخان معاصر، 
کشورهایی را که نوروز جشن ملی 
آنان است »منطقه نوروز« نوشته اند 
از آناتولی تا دره سند، بخشی از هند 
و کوههای پامیر و از آسیای میانه و 
قفقاز تا خلیج فارس. اصحاب نظر بعید 

نمی دانند که با ایجاد اتحاد میان این 
کشورها یک بلوک سیاسی تازه بوجود 
آید و وزنه ای سنگین در سیاست 
جهان شود. همه تالش جهان غرب 
بر این است که چنین اتحادی تحقق 
نیابد و بویژه ناسیونالیسم ایرانی 

باردیگر طلوع نکند. 
     آیین هاي برگزاري این آیین های 
بزرگ در عصر حاضر با سه هزار سال 
پیش تفاوت چشمگیر نکرده و به 
همین دلیل، عامل وحدت فرهنگي 
ساکنان »منطقه نوروز« به شمار مي 
رود که آن را در هرگوشه از جهان که 
باشند، یکسان برگزار مي کنند و بزرگ 

مي دارند. اندیشمندان، »نوروز« را 
مظهر پایدار هویت و ناسیونالیسم 
ایراني خوانده اند که مورخان در قوه 
محرکه این ناسیونالیسم تردید ندارند؛ 
زیرا که در طول تاریخ نیروي عظیم 
و کارآیي هاي فراوان آن را مشاهده 

کرده اند.
     »نوروز« روز ملي و جشن همه 
کساني است که در فالت ایران )ایران 
زمین(ـ  خود و یا نیاکانشان به دنیا آمده 
اند و تاریخ و فرهنگ مشترک دارند، و 
نیز ساکنان سرزمینهایي که در طول 
قرون و اعصار، امپراتوري پارسیان را 

تشکیل داده بودند.

اعتراض دکتر مصدق به شورويـ  ايرانيان با تجربه از گذشته نمي خواهند که دست 
نشانده شوند

نوروز

روزنامک- شماره48 )فروردین1397(



نیروهاي انگلیسي که با هدف بیرون 
آوردن بین النهرین از دست عثماني وارد 
این سرزمین شده بودند از سوم مارس 1917 
)12اسفند 101 سال پیش( حمله به شهر 
بغداد را آغاز کردند و این شهر هشت روز بعد 
)11 مارس( به تصرف آنان درآمد. تعّرض 
انگلیسی ها به بین النهرین که اطمینان به 
ذخایر نفتی آن یافته بودند 16 سال پس از 

قرارداد نفتی »دارسی« با ایران آغاز شد.
     از نظر انگلیسي ها بغداد کلید تصاحب 
نفت عراق و سلطه بر سرزمین هاي عربي و 
کلید آسیای غربی بشمار مي رود. منطقه 
بغداد )به شعاع 40 کیلومتری( از زمان 
تأسیس تیسفون و استقرار پایتخت ایران 
در آنجا در سال 135 پیش از میالد مرکز 
قدرت در شرق بوده است. پس از اشکانیان 
و ساسانیان، عباسیان آنجا را پایتخت خود 
قرار دادند و دولت عثماني با دادن امتیازات 
فراوان به ایران، بغداد را از آن خود کرده بود. 

همه تالش سالطین عثمانیـ  از آغاز کار این 
دودمان که خودرا خلیفه مسلمین سّنی اعالم 
کرده بودند، تصرف بغداد بود و می خواستند 
که با در دست داشتن بغداد جانشین عباسیان 
شناخته شوند. از بغداد بود که عثمانی ها عمال 
بر مناطق عربي شرق مصر ُحکم فرمایی مي 

کردند. 
    در جریان جنگ انگلستان با عثمانی بر 
سر بین النهرین، نیروهای عثمانی بسختی 
مقاومت کردند و در چند نبرد ازجمله زد 
و خورد مدائن )نه چندان به دور از طاق 
کسری( واحدهای انگلیسی را به عقب رانده 
بودند. حکومت انگلیسي ها بر بغداد آسان 
نبود و دائما گرفتار بپاخیزی، شورش و زد و 

خورد بودند.
     انگلیسی ها بودند که 9 دهه پیش عراق را 
از سه ایالت مختلف المذهب و نژاد امپراتوری 
منحله عثمانی به وجود آوردند، مرزهایش را 
طبق سیاست خودـ  استخوان گذاردن الی 

زخمـ  ترسیم و نام قدیمی ایرانی آن )اِراک 
= ایراک = عراق( را برآن نهادند. در دوران 
ساسانیان، ایالتی که تیسفون )پایتخت( در آن 
واقع شده بود و تمامی کویت را در بر می گرفت 
»اِراک، به کسر الف« خوانده می شد. تعیین 
مرزهای مسئله دار عراق و ایران بویژه در اروند 
رود )شط العرب( کار انگلیسی ها است که در 
مارس 1970 نزدیک بود کار به یک جنگ 
تمام عیار میان ایران و عراق بکشد زیراکه 
ایران قرارداد 1316 هجری را که در آن خط 
القعر )تالِوگـ  وسط المیاه( اروند رود تعیین 
نشده بود و کشتی ها باید با اجازه بصره وارد این 
رود می شدند و راهنمای عراقی می داشتند 
لغو کرده بود. منطقه بصره و نواحی شیعه 
نشین شرق دجله تا اواخر عهد زندیه و منطقه 
سلیمانیه تا زمان سلطنت محمدشاه قاجار 
وابسته به ایران بودند. مسائل امروز از آسیای 
جنوبی تا آفریقا نتیجه همان مرزبندی ها و 

کشورساختی های استعمار اروپایی است.

مارس سال 479 پیش از میالد دولت آتن 
پیشنهاد امپراتوري ایرانـ  تنها اَبَرقدرت جهان 
وقت براي مشارکت در سرکوبي اقوام ساکن 
اطراف دانوب )و به قول یوناني ها: وحشیان( را 
که بیم دست اندازي آنان به »کشورـ  شهرهاي« 

یونان و نیز قلمرو ایران در ایوني و تراس )تراکیاـ  
جنوب شرقي بالکان( مي رفت، به گمان اینکه 

یک نیرنگ امپریالیستي است رد کرد.
 این اشتباه محاسبه سبب شد که دولت 
ایران متوجه اسپارت رقیب آتن شود و 

اسپارت بعدا با کمکهایي که از ایران دریافت 
کرد در جنگهاي »پلوپونِز« که شرح آنها را 
»توسیدیِدس« نوشته است آتن را شکست 
داد و برتري آتن بر یوناني زبانها )دنیاي 

هلِنیک( پایان یافت.

روزی که دولت لندن به دنبال نفت و سلطه، »بغداد« را تصرف کرد و با ساخت کشور عراق 
و مرزهای مسئله دار همه جا چوب الی زخم گذاشت

پيشنهاد امپراتوري ايران و اشتباه سياسي آتن که آن را رّد کرد

ژنرال »پِرسي سایکس« که با چند واحد 
ـ هندي وارد منطقه تحت نفوذ  انگلیسيـ 
انگلستان در ایران شده بود یازدهم اسفند 
1294 )دوم مارس 1916( در شهر کرمان به 
ایجاد یک نیروي نظامي جداگانه به نام »ساوت 
پلیس رایفلزـ  اختصارا: اس. پي. آر.  S.P.R. « زیر 

فرماندهي افسران انگلیسي دست زد.
 با تاسیس این نیرو، دولت لندن عمال در 
ایران دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود 
و کنسولهای انگلیسی در منطقه زیر نفوذ 
انگلستان ُحکمران واقعی بودند. دولت های 

روسیه و انگلستان با سازش آگوست 1907 که در 
سن پترزبورگ حاصل شد، ایران را به دو منطقه 
نفوذ میان خود و یک منطقه حائل )در دست 
دولت تهران( تقسیم کرده بودندـ  همان عملی را 
که قدرت های پنجگانه وقت با چین کرده بودند. 
ژنرال پرسی سایکس همان کسی است که 
بدون این که بر زبان فارسي کامال مسلط باشد 
و بتواند متون تاریخي به این زبان را بخواند، 
به دالیلی براي ایران و افغانستان »تاریخ« 
نوشته است، کتابی که قبال )پیش از انقالب( 
در دانشگاههای ایران به دانشجویان رشته های 

مربوط توصیه مي شد به مطالب آن کتاب به 
عنوان یک ماخذ استناد شود!. پرسي سایکس 
به خاطر خدماتش به استعمار انگلستان لقب 
اشرافي » Sir  « دریافت کرد و »ِسر پرسي 

سایکس« شد.

ايجاد نيروي نظامي انگليسي »اس. پي. آر.« در کرمان

Percy Sykes
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سوم مارس 1193 )و طبق برخی نوشته 
ها در چهارم مارسـ  نیمه شِب پس از پایان 
سوم مارس(، صالح الدین ایّوبي حاکم ُکرِد 
مصر و بخش های دیگری از شمال آفریقا، 
سوریه بزرگتر )لِوانت(، شمال عراق، حجاز، 
یمن و مدافع جهان اسالم در برابر هجوم 
صلیبیون اروپایي، در دمشق درگذشت و 
در همینجا مدفون شده است. وی که در 
تاریخ عمومی به جوانمردی شهرت دارد 
هنگام درگذشت، از مال دنیا تنها یک سّکه 
طال داشت. او که سردودمان ایّوبیان است در 
تِکریت به دنیا آمده بود. وی در پی چند روز 
ابتالء به تَب فوت شد. ویلهلم دوم )1859ـ  

1941( قیصر آلمان که شرح جوانمردی ها 
صالح الدین )در اروپا؛ صالدین( را خوانده بود 
هفت قرن پس از فوت او، دستور ساخت یک 
سنگ مرمر به صورت تابوت را داد تا به دمشق 
و آرامگاه ) Mausoleum ( او ارسال شود تا 
روی گور او قرار دهند. واژه مازولیم که در همه 
لغتنامه ها به یک شکل است از نام ساتراپ 
)استاندار( ایرانی کاریا )منطقه ای در قلمرو 
ایران هخامنشی در جنوب غربی ترکیه امروز( 
گرفته شده است. نام او Mausolus بود که 
وصیت کرده بود در اطاقی بزرگ که اطراف 
آن زمین باز )بدون دیوار( باشد و در دسترس 

همگان مدفون شود.

زمانی که رئيس جهان اسالم از مال دنيا تنها يک سکه داشتـ  واژه جهانیِ  گرفته شده از 
نام يک ساتراپ ايرانی

تصویری از صالح الدین ایّوبی )ُکرد(

ژولیان )فالویوس کلودیوس ژولیانوس 
)Flavius Claudius Julianus امپراتور 
روم که سوم نوامبر 361 میالدی بر جای 
ُکنستانتین دوم نشسته بود در دومین سال 
زمامداری خود، با هدف فرار از مشکالت و 
ساکت کردن مخالفان داخلی که عادت 
براین شده بود که در طول جنگ ها مخالفت 
را کنار بگذارند و در کنار امپراتور وقت 
یکپارچه شوند و نیز با استفاده از فرصِت 
دور بودن شاپور دومـ  شاه ساسانی وقت از 
پایتخت )بودن در خراسان بزرگتر( با بیشتر 
یکانهای ارتش ایران بویژه سوار نظام زره دار، 
تصمیم به یک تعّرض سریع به قلمرو ایران 
گرفت. او در نشست ژنرال های ارتش گفته 
بود که باید هرمز )ُهرمیداس( برادر شاپور 
دوم را که به ما پناه آورده جانشین وی کنیم 
زیراکه شاپور دوم در سر هزاران سودا دارد و 
همچنین با دور ساختن پادشاه ارمنستان 
)اَرَشک دوم( از ایران، امنیت مرزهای قلمرو 

شرقی روم را تأمین کنیم.
به رغم مخالفت تَنی چند از ژنرال ها که 
ایران در تیسفون یک پادگان حدودا 60 

هزار نفره دارد، تصمیم امپراتور به جنگ با 
ایران در آن نشست تأیید شد و »ژولیان« 
پنجم مارس سال 363 میالدی با 80 تا 
90 هزار نظامی تعّرض به قلمرو ایران را 
از آنتیوک )اَنتاکیهـ  جنوب غربی ترکیه 
امروز و نه چندان به دور از َعفرین سوریه( 

آغاز کرد.
به نوشتِه Ammianus Marcellinus تاریخ 
نگار وقت، ژنرال های مخالِف جنگ، در آن 
نشست گفته بودند که در این زمان که شاه 

ایران نماینده و نامه فرستاده و از در سازش 
در آمده به مصلحت امپراتوری روم نیست 
که دست به جنگ بزند، این جنگ ضرورت 

ندارد و نمی توان برایش توجیه یافت.
لشکریان ژولیان در دو ستوِن جداگانه 
حدودا 30 هزار و 60 هزار نفری به حرکت 
درآمده بودند. این دو ستون در منطقه فرات 
شمالی تا َمنبیج و َحّران )کارههـ  آبادی 
بزرگی در جنوب مرکزی ترکیه امروز و 
محل نبرد معروف اسپهبد سورِنا فرمانده 
ارتش ایران با کراسوس سردار رومی و 
چند نبرد معروف دیگر( به موازات یکدیگر 
پیشروی می کردند. ستون کوچکتر منتظر 
پاسخ پادشاه ارمنستان شد که ژولیان با 
ارسال نامه، از او خواسته بود که در جریان 
جنگ، دست کم بی طرف بماند و به کمک 
ایران نشتابد. دسته بزرگتر به سمت دجله 
به حرکت خود ادامه داد و پس از رسیدن به 
این رود، ژولیان دستور ساختن حدودا هزار 
قایق را داد تا در کار انتقال نیرو و تدارکات از 
طریق دجله بکار برده شوند. وی همچنین 
یک واحد از این نیرو را به دیرالزور ]ِدیر 

روزی که امپراتور ژوليان تعّرض به قلمرو ايران را آغاز کردـ  سياسِت ورود به جنگ با 
هدف فرار از مشکالت و ساکت کردن مخالفان داخلی
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به معنای عبادت گاه و محل اعتکاف[ 
فرستاد تا از این منطقه از پشت مورد حمله 

قرار نگیرد.
بیست و نهم ماه مي سال 363 میالدي 
در کنار دجله، در محلي که اینک در آنجا 
شهر بغداد ]بَغ داد به پارسی باستان به 
معنای هدیِه خدا[ واقع شده است و نه 
 Ctesiphon چندان دور از شهر تیسفون
)مدائن(  پایتخت امپراتوري ایران، جهان 
باستان شاهد نبرد سخت 60 هزار لژیونر 
رومي با 65 تا 80 هزار سرباز ایراني به 
فرماندهي سپهبد »مرناMerena« بود. 
فرماندهي رومیان را شخص ژولیانـ   
امپراتور روم شخصا برعهده داشت. میدان 
این نبرد، شش فرسنگي )36 کیلومتري( 
شمال تیسفون نوشته شده است. پیش از 
وقوع این نبرد، در اطراف تیسفون )که 
ویرانه کاخ سلطنتی آنـ  تاق َکسرا، از 
شواهد عظمت ایران هنوز باقی است(، 

چند جنگ و گریز کوتاه روی داده بود.
     مارسه لیوس  Marcellinus  مورخ 
یوناني )متولّد 330 و متوّفا در 391 
میالدي( که به عنوان یک افسر ارتش 
روم ناظر صحنه هاي جنگ بود شرح 
نبرد، علل و نتایج آن را برنگاشته است. به 
نوشته وي، پس از درگذشت کنستانتین 
دوم در سوم نوامبر 361 در ترسوس 
Tarsus )جنوب ترکیه امروز و در نزدیکی 
دریای مدیترانه( که در قسطنطنیه دفن 
شد، ژولیان از همان روز بر جای او نشست. 
نگرانی بزرگ وی که گرفتار مشکالت و 
مخالفت های داخلی بود، داریوش بزرگ 
شدن شاپور دوم بود و از آن بیم داشت که 
شاپور دوم )ذواالکتاف(  سرانجام، روم را 
از شرق بیرون رانَد و براي پیشگیري از 
این اقدام، لحظه ای آرام نبود.  شاپور دوم 
قبال دو بار دست به حمله نظامي به قلمرو 
کنستانتین دوم زده و دست رومیان را از 
مناطق متعدد در آسیاي غربي کوتاه کرده 
بود. سرانجام، »ژولیان« پنجم مارس سال 
363 از فرصت دوربودن شاپور از پایتخت 
استفاده کرد و با نزدیک به 90 هزار لژیونر 
عازم قلمرو ایران شد. شاپور دوم براي 
سرکوب کردِن ِهپتال ها که گردنکشی 

می کردند به تخارستان و منطقه فرارود 
)شمال روِد آمو = آمو دریاـ  خراسان 
بزرگتر( رفته بود. ]ِهپتال ها و اصطالحا 
هون های سفید مهاجرانی با لهجه ای 
شبیه لهجِه پشتون و پاتان ها بودند که 

عرب آنان را هیاطله می نویسد.[.    
     ژولیان در رسانیدن خود به پشت 
دیوارهاي پایتخت وقت ایران به قدري 
شتاب کرد که منتظر پیوستن 30 هزار 
تَن از نظامیانش نشد که آنان را به مسیر 
ارمنستان فرستاده بود که به اندیشه کمک 
به ایران برنیایند. شاپور دوم پس از آگاه 
شدن از لشکرکشي ژولیان، با عجله عزم 
بازگشت به پایتخت کرد و تا رسیدن خود 
با واحدهاي اصلي ارتش، سپاه اسپهبد 
»مرنا« مستقر در منطقه پایتخت را مامور 
متوقف ساختن ژولیان کرده بود. سپهبد 
مرنا در نبرد بیست و نهم ماه می موفق به 
متوقف ساختن ژولیان شد که قصد او 
تصرف پایتخت ایران زمین و گرفتن امتیاز 

از شاه ایران بود و بازگشت.
     ژولیان که از طریق جاسوس های خود 
از نزدیک شدن شاپور دوم با سواره نظام 
زره پوش و به نوشته مارسه لیوس، داراي 
زره و سالحهایي به شکل کاتافراکت 
ناري  Cataphract )یوناني( و کلیبا

Clibanarii  )رومي( و واحدهاي فیل سوار 
زوبین انداز آگاه شده بود شبانه دستور 
عقب نشیني به سامرا )سامره( را داد تا در 
آنجا منتظر نیروی کمکی سی هزار نفری 
خود شود و نبرد را از سرگیرد، ولي اسپهبد 
»مرنا« از تعقیب او دست برنداشت. سه 

هفته بعد شاپور دوم نیز به او رسید و دو 
سپاه ایران 26 ژوئن )27 روز بعد( در 
حاشیه سامرا نیروهاي رومي را پیش از 
این که به صورت ِهالل آرایش یابند به 

محاصره درآوردند.     
 در جریان جنگ، یک سرباز ایراني، 
زوبین )نیزه کوتاهـ  سرنیزه که به هدف 
پرتاب مي شد( به سوي ژولیان پرتاب کرد 
که بر پهلوي او نشست و چند ساعت بعد 
]طبق برخی نوشته ها؛ یکیـ  دو روز بعد[ 

درگذشت.
     در پي در گذشت ژولیان، ژنرالهاي 
رومي ژوویان Jovian  را به سمت امپراتور 
موّقت انتخاب کردند که وي چون توان 
و استعداد جنگیدن در نیروهاي رومي 
ندید با شاپور دوم صلح کرد و از پنج منطقه 
بزرگ در شرق مدیترانه و هرگونه ادعاي 
روم در ارمنستانـ  متحد هزاران ساله 
ایران تا قرارداد ننگین ترکمن چای، و پس 
از فروپاشی جماهیریه شوروی، اینک 
دوست نزدیک ایرانـ  صرف نظر کرد و 
متعهد شد که شخصا به مناطق پنجگانه 
مراجعه کند و به دست خود پرچم ایران را 
در آنجا برافرازد که چنین کرد و این عمل 
در تاریخ امپراتوري روم یک تحقیر خوانده 

شده است.
     شاپور دوم که 70 سال بر ایران 
حکومت کرد و شهر نیشابور را در خراسان 
ساخت به روش شاپور یکم، دستور داد 
که مجسمه هایي بسازند که ُکشتگان 
رومي را در زیر پاي سواره نظام ایران 
نشان دهد تا این پیروزي هرگز فراموش 
نشود و به سان شاپور یکم، اسیران رومي 
را هم براي کار کشاورزي به خوزستان 
فرستاد. ایرانیان از آغاز کار تا پایان دوران 
ساسانیان، به اسیران جنگی احترام می 
گذاردند، آنان را نمی فروختند، برده نمی 
ساختند وآزادشان می گذاردند تا  وارد کار 
کشاورزی شوند. این اسیران به قدری از 
این روش خرسند بودند که ایران را میهن 
خود بر می گزیدند، همینجا ازدواج می 
کردند و می ماندند. بررسی های »دی. ان. 
ا« ماندگار شدن آنان در برخی از مناطق 

غربی و مرکزی ایران را ثابت کرده است.

نقش شاپور دوم، شاه ساسانی ایران بر سنگ
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تعرض نظامي به گالیپولي )داردانلـ  
چاناکاله سواشلری( که 337 هزار تلفات 
داشت 19 فوریه سال 1915 )دومین 
سال جنگ جهاني اول( آغاز شد و 11 ماه 
طول کشید ]تا نهم ژانویه 1916[. در نبرد 
گالیپولي که هدف از آن تصرف استانبول 
پایتخت وقت عثماني و تنگه هاي بسفور و 
داردانل و گشودن دریاي سیاه بود، نیروهاي 
انگلستان و فرانسه و متحدان آنها بسختي 
شکست خوردند. در نبرد گالیپولي 16 
لشکر انگلیسيـ  فرانسوي با 15 لشکر 
عثماني مي جنگیدند. حمله با آتش 16 ناو 
سنگین آغاز شده بود که همه آنها آسیب 
دیدند و از صحنه خارج شدند. آلماني ها 
که چنین حمله اي را پیش بیني کرده 
بودند قبال بهترین توپهاي خودرا در اختیار 

عثماني قرارداده بودند.
 در نبرد گالیپولی بخشی از نیروهاي 
انگلیسي از استرالیا، نیوزیلند و هند بودند. 

نبرد گالیپولي باعث تقویت ناسیونالیسم 
میان نیروهاي مدافع شد و مصطفي کمال 

)اتاتورک( از همین نبرد درس هایي آموخت 
که مانع اضمحالل میهنش شد و جمهوري 
ترکیه پاگرفت. عثماني در جریان جنگ 
جهاني اول متحد آلمان بود که سرانجام از 
میان رفت و مستملکات عربی آن دولت، جز 
سوریه و لبنان که از آن فرانسه شد به دست 
انگلستان افتاد و از آنها چند کشور ایجاد کرد و 
به مرزبندی پرداخت که مسئله ساز شده اند.

همزمان با نبرد گالیپولی، نیروهای روسیه 
وارد ایران و نظامیان انگلیس وارد بین 
النهرین )عراق امروز( شدند که از این طریق 
به ایران وارد شوند تا عثمانی از جنوب به 
روسیه که در جنگ با آلمان بود حمله نکند. 
نگرانی انگلیس مخصوصا از آن جهت بود که 
آلمان تبلیغ همنژادی در ایران می کرد و 
مردان ایران آماده چریک شدن برای کمک 
به آلمانی ها بودند. دولت ایران قبال اعالم بی 
طرفی کرده بود ولی هیچکدام از دو طرِف 

جنگ، بی طرفی آن را رعایت نکرد.

روزي که نبرد ُپرتلفات »گاليپولي« آغاز شد - 337 هزار کشته

تنگه داردانل و گالیپولي

سربازان انگلیسي در حال حمله

یک صحنه از نبرد

سربازان عثماني در سنگر و آماده دفاع

انتقال اجساد پس از درگیري
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تهران در اسفندماه 1342 و از نیمه دوم این ماه 
شاهد تحوالت تازه ای و بعضا غافل گیر کننده بود. 
برای نمونه؛ امیراسداهلل علَم نخست وزیر، دوست 
و َمحرم شخص شاه که در روزهای پیش از آن، 
سخن از برنامه هایش در ماهها و سال های آتی به 
زبان می آورد که حکایت از بقاء نخست وزیری او 
می کرد در نخستین ساعت اداری 17 اسفند، کناره 
گیری خودرا اعالم داشت که اصحاب اطالع گفته 
بودند از وی خواسته شده بود که استعفاء بدهد و 
همان روز هم کنار برود. ساعتی پس از اعالم کناره 
گیری َعلَم، حسنعلی منصور نخست وزیر آینده 
اعالم و تعیین او به نخست وزیری به پارلمان ابالغ 

شد تا بررسی  کند و رای اعتماد دهد. حسنعلی 
منصور دبیرکل حزب ایران نوین بود و قبال دبیر 
شورای عالی اقتصاد. وی همان روز و پیش از 
دریافت رای اعتماد پارلمان، اسامی وزیران کابینه 
خودرا اعالم داشت و معلوم شد که سه وزارت تازه 
هم خواهد داشتـ  وزارت اطالعات و جهانگردی 
)امروزه: ارشاد(، وزارت آبادانی و مسکن و وزارت 
آب و برق. امیرعباس هویداـ  دوست نزدیک 
منصور، عباس آرام، جمشید آموزگار به عنوان 
وزیران دارایی، امور خارجه و بهداری کابینه 
منصور معرفی شده بودند. در همین روز، وزیران 

اعالم شده، عضو حزب ایران نوین شدند!.

از تحوالت غافل گیرکننده این روز، یکی هم 
تعیین ضیاءالدین شادمانـ  فعال در امور ورزش و 

رسانهـ  به عنوان شهردار تهران بود. 
دو روز بعد، مجلس شورا به اتفاق آراء و سنا 
تنها با یک رای مخالف، به کابینه تازه رای اعتماد 
دادند. دو روز پس از رای اعتماد پارلمان، وزیر تازه 
دادگستری دست به تغیرات وسیع زد و ازجمله 
افراد دیگری را دادستان تهران، دادستان دیوان 
کیفر کارمندان دولت و ... کرد و سخن از احتمال 
تغییر نظام قضایی کشور از شکل سیستم قضایی 
فرانسوی به صورتی بومی و ایرانی پسند بمیان 

آورد.

از قتل واعظ تبریزی روحانی چپگراو ضد 
سرمایه داری و ناشر روزنامه »نصیحت« در 
ساختمان مجلس در بهارستان 93 سال گذشت.

با گذشت ده ها سال،   هنوز به درستي انگیزه 
قتل روشن نشده است و طراحان آن شناخته 

نشده اند، چرا؟. 
وي مقاالت تندي بر ضد فساد مالي، اجحاف 
و احتکار و نبود مرّوت و انصاف در ثروتمندان و 
آزمندي آنان منتشر مي کرد. واعظ قزوینی می 
گفت با گفتن حلواـ  حلوا دهان شیرین نمی شود؛ 
یک مسلمان باید اخالق اسالمی و دستورهای 
قرآن را رعایت کند تا از پیروان این دین مبین باشد. 

دروغ گفتن، حسادت، بخل، به ناحق مال دیگران 
را خوردن، بندگان خدارا در عسرت قراردادن، زیر 
قول و عهد زدن، جنس مورد نیاز مردم را پنهان 
کردن تا بهای آن گران شود و ... در اسالم اکید 

نهی شده است.
29 اکتبر سال 1979 )آبان 1358( به مناسبت 
پنجاهمین سالگرد سقوط بورس نیویورک که 
منجر به یک رکود اقتصادي بزرگ ده ساله شده 
بود، دهها هزارتن در شهر نیویورک علیه آزمندي، 
پولپرستي شماری کم از مردم و رواج انواع تقلّب 
در سرمایه گذاری دست به تظاهرات زدند. برخی 
از روزنامه های وقت تهران که سالروز قتل واعظ 

قزوینی را بازتاب داده بودند نوشته بودند که 
شعار معترضان نیویورک همان است که واعظ 
قزوینی 54 سال پیش از این اظهارات می گفت 

و می نوشت. 
     تظاهر کنندگان 29 اکتبر 1979  نیویورک 
ضمن دادن شعار، درهاي بورس این شهر )وال 
استریت( را بسته و مانع ورود افراد به آن شده 
بودند. آنان شعار مي دادند که همه مشکالت زیر 
سر بورس نیویورک و پولپرستان است. در آن 
روز هشتصد مامور پلیس تالش مي کردند که 
مانع از تعطیل شدن بورس نیویورک به دست 

تظاهرکنندگان شوند.

تحوالت غافل گير کننده اسفند1342ـ  کناره گيری َعَلم  نخست وزير شدن حسنعلی منصور

قتل واعظ قزوينی که خواستار رعايت اخالق اسالمی بود

20 فوریه سال 1619 ناخداي یک کشتي 
هلندي 20 سیاهپوست را که در آفریقا شکار شده 
بودند به آمریکاي شمالي )ویرجینیا( رسانید و به 
مهاجران انگلیسي این منطقه فروخت و با این 

عمل کار انتقال برده از آفریقا به آمریکا آغاز شد. 
نگلیسي درسال 1607 وارد  مهاجران ا
ویرجینیا شده بودند. برخالف آمریکای مرکزی و 
جنوبی و تا حدی کانادا که فرانسویان وارد آن شده 
بودند، بومیان آمریکاي شمالي )سرخپوستان( 
مطلقا حاضر به کارکردن براي مهاجران انگلیسی 
نبودند. این بومیان نزدیک به سه قرن با مهاجران 
سر جنگ داشتند و آنان را متجاوز به خاک و تصرف 

اراضی و امالکشان مي دانستند.

     همزمان با انتقال 20 برده سیاه، یک کشتي 
انگلیسي هم 90 زن اروپایي را به جیمزتاون 
)نخستین آبادی مهاجران در ویرجینیا( منتقل 
کرد که مي توان گفت آنان هم به صورتي واگذار 
شدند. در آن زمان انتقال آن قبیل زنان سفید 
پوست به آمریکاي شمالي امري عادي بود تا به 
همسري مردان مهاجر )انگلیسي( درآیند. هریک 
از این زنان در برابر دریافت 200 پاوند )لیره 
انگلیسي( واگذار مي شدند که به جاي پول، توتون 
و بعدا پنبه تحویل مي شد. شرط معامله این زنان 
این بود که متقاضي در کلیسا حاضر شود و با زن 
مورد نظر ازدواج کند. بنابراین، به یک مرد بیش از 
یک زن واگذار نمي شد. زن پس از ازدواج آزاد مي 

شد و برده نبود.     در همان زمان ]قرن هفدهم[، 
کساني هم در اروپا بودند که به عنوان داوطلب 
نوکري )ِسروانت( به آمریکاي شمالي مهاجرت مي 
کردند و اینان تا زماني که هزینه سفر خود )از اروپا 
به آمریکا( را با ارباب تصفیه نمي کردند در حکم 
بَرده او بودند؛ با این تفاوت که ارباب نمي توانست 

آنان را بفروشد و یا نسبت به ایشان تعّدي کند.
20 فوریه 1725 مهاجران سفید پوست 
انگلیسي در نیوهمشایر )آمریکاي شمالي( ده 
سرخپوست را در خواب دستگیر کردند، پوست 
سر آنان را کندند و بابت هر پوست سر 100 پاوند 
جایزه گرفتند! که رویدادی وحشیانه توضیف 

شده است.

سرآغاز انتقال برده سياه، زن و نوکر به آمريکاي شمالي
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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

 William Allen White ویلیام آلن وایت
مردی که 55 سال روزنامه نگاری کرد و 
تئودور روزولت و فرانکلین دی روزولت 
برای کسب نظر از او به خانه اش می رفتند 
دهم فوریه 1868 )21 بهمن ماه( به دنیا 

آمد و 76 سال ُعمر کرد.
ویلیام وایت کار روزنامه نگاری را از 21 
سالگی در روزنامه »کانزاس سیتی ستار« 
آغاز کرد و خبرنگار میز رویدادهای شهر 
بود. چند سال بعد و پس از کسب مهارت 
تصمیم گرفت که مجله نگار شود زیراکه 
در مجلّه شتاب در کار نیست و می توان 
مطالب را کامل و مفّصل و پس از انجام 
تحقیقات الزم نوشت. یک روز در روزنامه 
ها، آگهی فروش مجله Emporia را دید که 
قبال شنیده بود ناشر آن پیر شده و قصد 
بازنشسته شدن دارد. مجلّه را به 3 هزار 
دالر )پول آن زمان( خریداری کرد و مدیر و 
سردبیر آن شد ـ سردبیری که بیش از نیمی 
از مطالب مجلّه را خودش تهیه می کرد و 
می نوشت. نوشته های او توأم با نظردهی 
بود. نظرات او که در مقاالت مجله منعکس 
می شد مورد توجه »تئودور روزولت« 
رئیس جمهوری وقت قرارگرفت که تالش 
می کرد آمریکا از انزوا خارج و وارد باشگاه 
قدرت های وقت شود و مقاالت ویلیام وایت 
راهنمای او بودند. همین امر باعث شد که 
تصمیم بگیرد به خانه وایت برود و رو در رو 
با او تبادل نظر کند. »تئودور روزولت« گفته 
بود که روزنامه نگاران مستقل و اندیشمند، 
مشاوران بدون هزینه برای همه هستند، 
و باید قدردان آنان بود. ]در آمریکا رفتن 
رئیس جمهوری به خانه روزنامه نگار امری 
عادی است. اوباما هم به خانه جورج ویل 
رفت. جورج ویل یک روزنامه نگار محافظه 

کار است و اوباما از حزب دمکرات[.
به رغم جّو وقت، ویلیام وایت در مقاالتش 

»وودرو ویلسون« رئیس جمهوری آمریکا 
در دهه دوم قرن 20 را به ورود به جنگ 
جهانی اول تشویق کرد و نوشت که ورود به 
این جنگ مساوی است با ورود به میدان 
سیاست جهانی که افق تازه ای را به روی 
آمریکا باز می کند. وودرو ویلسون آمریکارا 
در سال 1917 وارد جنگ جهانی اول کرد 
که قدرت شد. ویلیام وایت هم در عوض 
برای او بیوگرافی نوشت. این بیوگرافی به 
گونه ای انشاء شده است که مشّوق دیگران 
باشد تا به راهی بروند که وودرو رفت. وایت 
که توجه مردم بویژه دانشگاهیان را به آن 
 Calvin بیوگرافی دید، برای کلوین کولیج
Coolidge رئیس جمهوری دهه سوم قرن 
20 آمریکا هم بیوگرافی نوشت و به روزنامه 
نگاران توصیه کرد که ضمن کار خود از 
نوشتن مجموعه داستان کوتاه درباره 
آنچه را که دیده اند و بیوگرافی افراد موثر 
و خاطره دار غفلت نکنند که درس است 
برای دیگران و این کار از روزنامه نگاری 
هم جدا نیست. وایتـ  خود نیز 8 مجموعه 
داستان نوشت و منتشر ساخت و جایزه 
بُرد. وایت به رغم مشغله مجله داری، 5 

بیوگرافی و 9 کتاب غیر داستانی دیگر هم 
نوشته است.  وی عنوان بیوگرافی وودرو 
ویلسون را »وودرو ویلسون: مرد زمان خود 
که تکلیف یک شهروند و وظیفه یک رئیس 

کشوررا به انجام رسانید« قرار داده است.
 وقتی که نوبت به »فرانکلین دی 
روزولت« رسید، ویلیام وایت در مقاالت 
خود و به سبک و گرامر روزنامه نگاری از 
کارهای او که آمریکا را از رکود اقتصادی 
خارج و با ورود به جنگ جهانی دوم در 
آستانه ابرقدرت شدن قرار داد تمجید و اورا 
به ادامه آن تشویق و راهنمایی می کرد و 
فرانکلین روزولت برای مشورت حضوری به 
خانه ویلیام وایت رفت. او این عقیده خودرا با 
فرانکلین دی روزولت در میان گذاشت که با 
اهرم اقتصاد می توان در جهان تغییر ایجاد 
کرد و گفت که آمریکا باید کاری کند که 
پس از جنگ، کنترل امور مالی جهان را به 

دست گیرد ]که چنین شده است[.
 » یت ا م و یلیا و لیف » ین تأ خر آ
اتوبیوگرافی )سرگذشت خود او( است. 
در این کتاب نظرات جالبی را در زمینه 
روزنامه نگاری و ... مطرح کرده و به روزنامه 
نگاران توصیه کرده است که توجه بیشتری 
به اخبار محلی )شهری( کنند، روشنگر 
باشند، آنچه را که ببینند بنویسند، با فساد 
مبارزه و از حق دفاع کنند و به موازات کسب 
اخبارِ  روز، از آنانکه که به سفر می روند 
بخواهند تا شرح مشاهدات خودرا بگویند تا 
منتشر کنند و از بازنشستگان خاطرات آنان 
را. او نوشته است که بهشت جای روزنامه 
نگاران واقعی و مردمدوست است. وی در 
جایی از اتوبیوگرافی خود نوشته است که 
ثروتمند واقعی کسی است که احساس 
بی نیازی کند. عشق به پیشه، فرد را پیر 
و فرتوت نمی کند زیراکه گذشت زمان 

حس نمی کند.

ويليام وايت، روزنامه نگاری که دو رئيس جمهوری آمريکا به خانه اش رفتند تا 
نظرخواهی کنندـ  نگاهی به کارها و نظرات وايت

William Allen White

روزنامک- شماره48 )فروردین1397(



در قرون 20 و 21 چندین روزنامه نگار 
اینوستیگیتیو )اصطالحا؛ روزنامه نگار در 
نقش کارآگاه( مقتول شدند و عمدتا در 
روسیه، ولی هیچیک از این موارد به تظاهرات 
عمومِی یک ماهه و اجبار نخست وزیر کشور 
و کابینه او به کناره گیری منجر نشده بود که 
قتل Jan Kuciak )یان کوچیاک( شهروند 
جمهوری اسلواکیا Slovakia که یک روزنامه 
نگار اینوستیگیتیو بود و فساد مالی مقامات 
دولتی و تقلّبات مالیاتی آنان را جستجو می 

کرد و انتشار می داد چنان شد. جسِد »یان« و 
نامزدشـ  مارتینا 25 فوریه 2018 در خانه آنها 
در حومه شهر براتیسالوا Bratislava  به دست 
آمد که گلوله خورده بودند. این دو از 22 فوریه 

در خارج از خانه دیده نشده بودند.
در پی انتشار گزارش قتل این دو، مردم 
جمهوری اسلواکیا )اسلواکی( که با نام و کار 
»یان کوچیاک« آشنا بودند در 35 شهر این 
کشور به خیابانها ریختند  و خواهان برکناری 
دولت شدند. سرانجام 15 مارس )24 اسفند 

1396( روبرت فیچو نخست وزیر اسلواکیا و 
کابینه اش کناره گیری کردند ولی معترضین از 
خیابانها خارج نشده و خواستار انحالل پارلمان 

و انتخابات زودهنگام نیز شده اند.
یان کوچاک، سرگرم تهیه یک گزارش 
تحقیقی درباره فساد مالی منتسب به مقامات 
دولتی اسلواکیا و ارتباط احتمالی آنان با عده ای 
بازرگان و یک مافیای ایتالیایی بود که به همراه 
نامزدش مارتینا در خانه اش در حومه شهر 

براتیسالواـ  پایتخت اسلوکی به قتل رسید.

قتل روزنامه نگار اينوستيگيتيو اسلواکيا و تظاهرات دنباله دار يک ماهه هموطنان او و 
کناره گيری دولتـ  رويدادی بی سابقه

 پروفسور »ریچارد نوستات« که کوشید 
با انتشار کتاب و ایراد سخنراني، اهمیت یک 
رئیس کشور براي جامعه را به مردم بیاموزد 
و حصوصیات یک رئیس جمهوری خوب 
را تشریح کند و به راي دهندگان گوشزد 
سازد که مهمترین خدمت آنان به خودشان 
و جامعه، همانا انتخاب یک شایسته و نیز 
شایستگان است، 15 سال پیش  در 84 

سالگي درگذشت. 
    وي که یک استاد »تاریخ مدیریت و 
علم حکومت« بود و مدرسه آموزش علم 
حکومت را در هاروارد تاسیس و مدیریت 
کرده بود تاکید بر آن داشت که مردم باید 
چشم و گوش خودرا باز کنند و با حواس 
جمع و مطالعه کامل راي پر بهاي شان را براي 
انتخاب یک رئیس جمهور و مدیر دولت به 

صندوق اخذ آراء بدهند و احساس کنند که 
کوتاهي در این زمینه آسیب رساني به همه 
جامعه است و متوجه مسئولیت خود باشند. 
شوراها و مجالس گروه هستند، ولي رئیس 
جمهور یک فرد است که هنگام انتخاب او 
باید به شایستگی و نقش نابغه و فرد در 

پیشبرد جامعه توجه کرد، لذا باید مسائل 
ملل در »تاریخ عمومي« را به یاد داشت که 

تکرار نشوند. 
    در میان تالیفات این استاد کتاب »سیاست 
ها و رهبري جامعه« در زمینه خصوصیات یک 
رئیس جمهور و »هنر رای دادن و انتخاب« در 
باب روش درست راي دادن و انتخاب کردن 
جامع تر از سایر آثار اوست. وی در »تاریخ 
مدیریت عمومی = مدیریت دولتی« روش 
های مدیریت در ایران دوران ساسانیان را 
بسیار پیشرفته و به مراتب بهتر و کاملتر از 
رومیان )روم شرقی و روم غربی( معرفی 
کرده است. روساي جمهوري آمریکا از حزب 
دمکراتـ  از ترومن و کندي تا کلینتونـ  از 
مشورت و اندرزهاي دکتر نوستات برخوردار 

شده بودند.

هنر انتخاب کردن يک رئيس جمهور
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»جیمز رستون« روزنامه نگار ِقرن بیستم 
که در رسانه های متعدد کار کرد تعریفی  
جامع از روزنامه و روزنامه نگار به دست داده 

است .
رستون در زمینه روزنامه نگاري کتاب هاي 
متعدد نوشت از جمله »توپخانه اي به نام 
روزنامه«، »ضرب االجل = ِدد الین«، »چه 
کسي در روزنامه نگاري موفق مي شود« و 
»ستایل در روزنامه نگاري«. رستون نوشته 
است که دهها سال تحت فشار »ِدد الین 
)مهلت آخرین لحظه برای بستن صفحهـ  
ارسال خبر(« مطلب نوشت و مطالب دیگران 
را ادیت و تیترنویسی کرد ولی دچار استرس 
و عوارض ناشي از آن نشد زیرا که عاشق 
ژورنالیسم بود و یک عاشق در برابر سختي 
ها، جور و جفا مقاوم تر و پابرجاتر و آسیب 

ناپذیرتر مي شود. او درجاي دیگر نوشته 
است: روزنامه نگار واقعي فردي است 
که اجازه ندهد آن چه را از خبر و نظر که 
ارزش دانستن دارد از دست برود، باید 
در میان جامعه بگردد و خبر و نظر بیابد 
و منعکس کند تا مسائل و اصحاب نظر 
شناخته شوند. بنابراین، این روزنامه نگار 
است که افرادرا به جامعه معرفي و  آنان 
را بزرگ مي کند تا اگر شایستگي داشته 
باشند دولتمرد و سیاستمدار شوند و 
مدیریت هاي جامعه را به دست گیرند 
و در این راه، روزنامه نگار نباید تبعیض 
قائل شود و غرض ورزي کند که تبعیض 
و غرض ورزي کار روزنامه نگار حرفه اي 
نیست. روزنامه نگار بمانند شمع است که 
مي سوزد و در طول عمر خود راه دیگران 

را روشن مي سازد و تاریکي را مانع مي شود، 
و به همین دلیل باید همگان را دوست داشته 
باشد و کینه به دل نگیرد، بي طرف، دوست و 
دلسوز باشد، از صحنه )درون جامعه( خارج 
نشود و موازنه را در نوشتن از دست ندهد و 

متعادل باشد.
رستون درباره مقاله )نظر، نه خبر( نوشته 
است مقاالت باید طوري نوشته شوند که 
در سراسر جهان مخاطب داشته باشند و 
در آرشیوها باقی بمانند و سند تاریخ شوند. 
باید توجه شود که به مقاله )نظر(، عمدتا 
دولتمردان و سیاستمداران و مدیران توجه 
می کنند و آنان تا مطئمن نباشند که درسي 
فرا مي گیرند و چیزی از درون مقاله به دست 
مي آورند آن را به دقت نمي خوانند. بنابراین، 
یک مقام و یا یک فرد جویای مقام و قدرت 

مقاله را به خاطر نویسنده اش و معلومات و 
شخصیت او مي خواند. لذا، یک مقاله نگار و 
نظرنویس )مفّسر( باید در دوران خبرنویسی 
برای خود ایجاد احترام کند و جامعه اورا به 
عنوان »منبع اطالعات و معلومات« و یک 
آموزگار دلسوز، بیطرف و رایگان )بدون 

چشمداشت(  بشناسد.
در خصوصیات روزنامه نگار، رستون 
چنین نوشته است: روزنامه نگار نباید از فرد 
و یا ضدیت ها و زخم زبان ها برنجد، هدف او 
مردم هستند که برایشان تالش بی شائبه مي 
کند تا زندگاني بهتري داشته باشند و روشن 
و گوش بزنگ باشند، بنابراین باید به راه خود 
ادامه دهد و به اصطالح با یک نهیب از میدان 
به در نرود که به نظر او )رستون( پشت کردن 
به مردم و محروم ساختن آنان »ازدانستن« 
است. مردم باید روزنامه نگار خودرا به 
چشم وکیل مدافع و سرباز وطن )هر 
دو( ببینند و به او اتکاء کنند. روزنامه 
نگار خوب فردي است که مي داند شمع 
وجود او دیر و یاز زود پایان خواهد یافت 
لذا باید تا روشن است و روشني مي دهد 
به ایجاد شمع جانشین همت بگمارد و تا 
مي تواند روزنامه نگار تازه به وجود آورد 
و به جامعه معرفي کند. روزنامه نگار 
باید طوري رفتار کند که در هر جامعه، 
مورد احترام هر دسته و جناح باشد. 
رستون روزنامه نگار را از ورود به دنیای 
پول و سرمایه گذاری و معامالت که در 
آنها بیم تقلّب و ریا وجود دارد برحذر 
داشته و نوشته است که روزنامه نگار از 

فرهیختگان است.

جيمز رستون و تعريف جامع و مهم او از روزنامه و روزنامه نگار
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 Fyodor Abramov فیودور ابراموف
یک روستازاده روس بود که 29 فوریه 
1920 به دنیا آمده بود. وی که سختی 
ها را دیده بود در جوانی و با اشتیاق 
کمونیست شده و به دانشگاه رفته بود. 
آتش جنگ جهانی دوم که به لنینگراد 
)سن پترزبورگ(ـ  شهر محل اقامت 
ابراموف رسید، لباس سربازی بر تَن کرد 
و به دفاع از وطن برخاست. پس از جنگ و 
تکمیل تحصیالت، مدّرس دانشگاه شد. 
وی که مشکالت جامعه را لمس و آنهارا 
ناشی از سوء مدیریت و ضوابط اداریـ  
اجرایی خالف منطق دستگاهها دیده 
بود به نوشتن مقاله و انتقاد پرداخت. 
انتقادهای او، کمیته مرکزی حزب 
کمونیست را خشمگین ساخت بگونه 
ای که وی را ممنوع القلم کرد و نشریات 
از چاپ نوشته ها و نظرات او منع شدند. 
ابراموف که چنین دید به نوشتن داستان 
روی آوردـ  کاری که در چنین شرایط از 
زمان نوشته شدن داستاِن هندِی »کلیله 
و ِدمنه« رواج داشت. وی ناله های خودرا 
در قالب داستان سر می داد و ضمن بیان 
مشکل و تشریح آن، راه حل نیز نشان می 
داد. ولی، جز دوـ  سه داستان نخست، 
توزیع کتاب های او ممنوع شد. به رغم 
این ممنوعّیت، به نوشتن و منتظر فرصت 
برای انتشار آنهاشدن ادامه داد. وی در 
این زمینه و انتقاد از این وضعیت نکته 
ای معروف و جهانی دارد که ضرب المثل 
نویسندگان و اصحاب فکر شده است، 
از این قرار است: "نویسنده در دوران 
ممنوعّیت و حتی در زندان می تواند 
بهتر بیاندیشد و بهتر بنویسد، اندیشه و 

اندیشیدن را نمی توان زندانی کرد.".
     چند داستان دیگر ابراموف بعدا و در 
زمان حکومت خروشچف ]اصطالحا دوره 

اصالحات و به قول مائو، دوره تجدید نظر 
طلبي[ به چاپ رسید و چاپ و ترجمه 
آنها به زبان انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی 
از اواخر دهه 1970 آغاز و توزیِع شان 

جهانی شد.
     از نوشته های ابراموف که چهاردهم 
ماه می 1983 و در 63 سالگی درگذشت 
چنین برمی آید که بلشویک های روسیه 
از همان نخستین روز پیروزی انقالب 
)اکتبر 1917( به بیراهه افتادند. رهبری 
انقالب، و احتماال از روی ناچاری و فشار، 
اداره امور کشوررا به کسانی ]طلبکاران از 
انقالب[ سپرد که رموز مدیریت را نمی 
دانستند، باهمـ  پنهان و آشگارـ  مبارزه و 
رقابت داشتند، از جزئیات فرضیه مارکس 
و تفسیرهای آن، علل و ریشه انقالب 
روسیه و هدف و انتظارِ از آن، آنطور که باید 
آگاه نبودند، به سوسیالیسم و شعارهای 
انقالب وفاداری و نسبت به منافع جامعه 
دلبستگي و دلسوزي قلبي نداشتند و تنها 
به رفاه، جاه و مقام خود مي اندیشیدند و 
اصطالحا ُمشتی فرصت طلب بودند و 
با این روحیه و رفتار به تدریج از مردم و 
انتظار و نیاز آنان فاصله گرفتند که عمال، 
یک عقب گرد و بازگشتی به روش هاي 
اداري عهد تزارها بودـ  بازگشتی که قدرت 
های رقیب و معاند خواهان آن بودند. این 
جماعت فرصت طلب و ناآگاه از رموز 
مدیریّت، و بی وفا و بی عالقه به اصول 
سوسیالیسم، در عین حال خودرا در پناه 
دیوار بلند سوسیالیسم پنهان کرده بودند 

و واقعیت هارا نمی دیدند.
     به باور مفّسراِن مشاهدات و نظراِت 
ابراموف و نقدنگاران نوشته هایش، وی 
از نیمه دهه 1950 فروپاشی شوروی و 
سوسیالیسِم به بیراهه افتاده آن را پیش 
بینی کرده و هشدار داده بود. وی تضعیف 

ناسیونالیسم روس توسط بلشویک های 
اولیه را عامل شماره یک مسائل و ضعف 
ها خوانده بود و گفته بود که پیشرفت و 
قدرت تنها در سایه میهندوستی و وطن 
شناسی )اطالع از جزئیات تاریخ وطن، 
شرح احوال گذشتگان و آگاهی از تجربه 

های نیاکان( به دست می آید. 
     داستانهای اخیر ابراموف به فساد 
اداری و لوکس گرایي مدیران و مقامات 
شوروی هم اشاره دارد که به بیماری 
خوره یک سیستم و رژیم تعبیر شده 

است.
     ابراموف در کتاب نرمش و انعطاف 
]که ناشران عنوان ترجمه انگلیسی آن 
را »اکثریت ساکت« گذارده اند[ نوشته 
است که کرملین نباید سکوت مردم را 
َحمل بر رضا کند ]می کرد[ و بی خیال 

بنشیند ]می نشست[.
     نخستین داستان ابراموف زندگی 
در کلخوزـ  پس از جنگ ]جنگ جهانی 
دوم[ عنوان دارد که مشکالت بویژه 
سختي هاي کار و زندگاني کشاورزان 
را به دست داده ازجمله نارضایتی از 
منع انتقال )مهاجرت( از یک کلخوز 
)مزارع اشتراکی( به کلخوز دیگر، تَرک 
کار کشاورزي و پرداختن به کاري 
دیگرـ  اشتغال مورد عالقه، و نیز انتقاد از 
مطبوعات وقت که از هر چیز چهره زیبا 
ترسیم می کنند تا سران حزب و مدیران 
دولتی را راضی سازند. وی نوشته است 
که از نظام سوسیالیستی چنین رفتارها 

انتظار نبود.
     ابراموف در کتاب »راه و چهار راه« از 
ضعف و سوء مدیریت در شوروی که اسما 
یک جامعه ایدئولوژیک بود نالیده و در 
عین حال راه حل هایی را که به نظرش 
می آمده ارائه کرده است، ولی در آن زمان 

نظرات و انتقادهای نویسنده ممنوع القلم شورویـ  اگر کرملین به اندرزها و 
هشدارهای این نویسنده گوش فراداده بود، شوروی فروپاشی نمی کرد

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
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گوِش شنوا نبود.
     ابراموف در داستان تحت عنوان »خوانده 
نشده« نشان داده است که بخشنامه های 
حزب ]حزب حاکم، حزب کمونیست[ و نطق 
ها و توصیه های عمومی سران حزب و دولت 
خوانده نمی شوند ]نمی شدند[ و بسیاری از 
مدیران ]وقت[ اصول سوسیالیسم و فرضیه 
مارکسیسمـ  لنینیسم را کامال نخوانده و به 

رعایت آن اعتناء ندارند ]نداشتند[ و ....
     وی در داستان تحت عنوان کتاب تمیز 
]کتابی که ورق نخورده باشد تا دست مالی 
و کثیف شود[ اشاره کرده است که کتابهای 
آموزشی حزب حتی از سوی مسئوالن 
خوانده نمی شوند و همچنان کامال نو و تمیز 
باقی می مانند. داستان هاي دیگر او ازجمله 
»دو زمستان و سه تابستان«، »خانه«، 
»برادران و خواهران«، »زندگانی نو«، »پرواز 
قوها« و ... همه اش در انعکاس وجود تبعیض، 
فاصله گرفتن مقامات و بزرگان از توده مردم 
و بی اعتنایی آنان به گزارش ضعف ها و 
مشکالت، و وجود دشواری های روزافزون 

در جامعه شوروی وقت بوده است.
     فروپاشی شوروی از درون و تفسیر 
نظرات ابراموف که در قالب داستان بیان 
شده است وی را در عداد نویسندگان و 

اندیشمندان بزرگ قرارداده است.

یکشنبه یکم مارس 2009 رابرت گیتس 

وزیر دفاع وقت ایاالت متحده، مایک مولن 
رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهاي مسلح 
این کشور، و نیز سخنگوي وزارت امورخارجه 
دولت واشنگتن به ترتیب و هریک جداگانه 
درباره گزارش وقت آژانس جهاني نیروي 

هسته اي اظهار نظر کرده بودند.
 Adm. Mike دریاساالر مایک مولن     
Mullen )متولد 1948 و رئیس ستاد 

مشترک از اکتبر 2007 تا 30 سپتامبر 
2011 ( در گفت و شنود با شبکه فاکس نیوز 
]داراي روش محافظه کارانه[ گفته بود که 
طبق برآورد او، ایران براي ساخت یک بمب 
اتمي مواد الزم را دراختیار دارد و به نظر او 
بهتر است که دست به این کار نزند )بمب 
را نسازد(. مولنـ  هفدهمین رئیس ستاد 
مشترک نیروهاي مسلح آمریکا و اینک یک 
افسر بازنشستهـ  در همین روز در مصاحبه با 
»سي ان ان« مطالب مشابهي بیان کرده بود.
    از آنجا که شبکه هاي تلویزیوني آمریکا از 
دهها سال پیش در یکشنبه ها با مقامات ارشد 
این کشور و اصحاب نظر میز گرد و »تاک شو« 
دارند، چند ساعت بعد در چنین برنامه اي در 
شبکه »ان بي سي«، نظر رابرت گیتس درباره 
اظهارات مولن و گزارش آژانس سئوال شده بود. 
وي که عادت به رعایت احتیاط در سخن گفتن 
دارد گفته بود که تا صاحب بمب اتمي شدن 
ایران هنوز فرصت باقي است و در این فرصت به 

مساعي دیپلماتیک ادامه خواهیم داد. 

    از سخنگوي وزارت امورخارجه آمریکا 
که با هیلري کلینتون به مصر رفته بود در این 
زمینه سئوال شده بود. وي برآورد دریاساالر 
مولن را رد نکرد و تنها گفت که دولت آمریکا 
نمي داند جمهوري اسالمي ایران تا چه میزان 
مواد الزم براي ساخت یک کالهک اتمي را 
در اختیار دارد. وي افزوده بود که برآوردهاي 
دستگاههاي اطالعاتي آمریکا و سازمانهاي 
اطالعاتي دیگران در این زمینه متفاوت است. 
این سخنگو گفته بود که نگراني آمریکا از 
نزدیک بودن ایرانیان به ساخت سالح اتمي 

افزایش یافته است.
    گزارش آژانس جهاني نیروي اتمي که این 
بحث ها را به میان کشیده بود حکایت از آن 
داشت که ایران داراي بیش از یک تن )2222 
پاوند( اورانیوم از نوع »کم غني شده« است. 
آژانس توضیح بیشتري نداده بود ولي اشاره 
شده بود که غني سازي این نوع اورانیوم تا 
حد ساخت بمب اتمي چندان دشوار نیست.
    طبق یک معاهده بین المللي، دولت 
هاي امضا کننده این معاهده مي توانند 
براي مصارف صنعتي، اورانیوم مورد نیازرا 
تهیه کنند. بسیاري از اندیشمندان از همان 
آغاز کار، هدف از تدوین چنین معاهده اي را 
مانع شدن ملل دیگر از »قدرت شدن« و در 
نتیجه در جهت منافع جهاني قدرت هایي که 
ابتکار تدوین این معاهده را به دست داشتند 

خوانده بودند..

  ابوالفداء اسماعیل حموی تاریخنگار و 
جغرافی نویس ُکرد  در  1331 میالدی )732 

هجری( در 58 سالگی درگذشت.
وی از اعقاب ایوب پدر صالح الدین بود که 
در نوجوانی، خانواده اش از ترس مغوالن از 
شمال عراق به دمشق مهاجرت کرد و در جوانی 
داوطلبانه در جنگ با صلیبیون شرکت جست. 
ابوالفداء عملیات نظامی صلیبیون اروپایی را 
دنباله شرق گشایی رومیان و اقدامی مساوی 
مغولها می دانست که از دو سوی و با دو بهانه 
مختلف آسیای غربی را مورد تعرض قرارداده 

بودند.
»جنگ« ابوالفداء را به فکر روشن ساختن 

مردم از گذشته و حال انداخت و وسیعا دست به 
تحصیل و مطالعه زد و تصمیم به نوشتن تاریخ 
)گذشته بشر( و جغرافی )آشنایی به وضعیت 
روز و آگاهی از وضعیت و امکانات( گرفت که دو 
محصول مهم این تالش؛ کتاب  دو جلدی تاریخ 
بشر تحت عنوان »تاریخ المختصر فی اخبار 
البشر« و کتاب »تقویم البلدان« در جغرافیا و 
عمدتا  در تشریح وضعیت شهرهای بزرگ از 
آب و هوا و ارتفاع گرفته تا صنعت و تجارت و 
روانشناسی مردم و طرز اداره آنها )حکومت 

محلی( است. 
تاریخ المختصر شرح رویدادها از آغاز خلقت 
تا سال 1329 میالدی )دو سال پیش از مرگ 

مولف( است که به زبانهای مختلف ترجمه 
شده و امروزه یک مرجع )رفرنس( است. به 
باور تفسیرنگاران، دو تالیف مهم ابوالفداءـ  وی 
وضعیت روز یک جامعه )پیشرفت و یا پسرفت( 
را نتیجه توانایی و طرز فکر و سلیقه  مدیریت 
آن جامعه و روانشناسی اعضای جامعه )مردم 
آن( می داند و با این تفسیر، وی از معتقدان 
به نقش فرد در تغییر وضعیت دارد. به نوشته 
این مفسران، ابوالفداء همنشینان؛ انتصابات؛ 
وضعیت خزانه و توجه حکمران به ادبیات و 
علوم و فنون و میزان تملق پذیری و تجمل 
گرایی را مالک قضاوت و ارزشیابی یک حاکم 

قرارداده است.

تاریخنگار و جغرافی نویس ُکرد که معتقد به نقش فرد در پیشرفت و پسرفت جامعه است
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از درگذشت پروفسور ادوارد هالت کار )تد( 
تاریخدان انگلیسی 54  سال گدشت. وی که 
تاریخ روابط بین الملل تدریس می کرد چند 
تالیف بزرگ و شماری فرضیه مهم دارد. مهمترین 
تالیف او تاریخ 14 جلدی روسیه شوروی است. 
فرضیه های او در تالیف مهم دیگرش »تاریخ 
چیست؟« منعکس است که این نظرات در 
دانشگاههای سراسر جهان تدریس می شوند. 
پروفسور تد کار در سال 1938 با انتشار کتاب 
20 سال بحران ]وضعیت پس از جنگ جهانی 
اول[ از سازش داالدیه )رئیس دولت فرانسه( و 
چمبرلین )رئیس دولت انگلستان( در نشست 
مونیخ با هیتلر که خواهان آوردن ژرمن ها زیر 
یک پرچم بود جانبداری کرد و نوشت که جنگ 
جهانی اول نظم عادی زندگی مردم را برهم زد و 
جهان آن نخواهد بود که قبال بود. وی نوشت که 
تحمیالت وارده به ملت آلمان در قراردادهای 
ورسای هیتلر را بوجود آورد و تاکید کرد: "مردم 
زیر فشار به ناسیونالیسم می گرایند، برای خود 
پیشوا می یابند و ناسیونالیسم برایشان قدرت می 
شود و درگیری با قدرت به مثابه بازی با دم شیر 

است.". تد با امپیریسیسم )تجربه( در تاریخنگاری 
مخالف بود و می گفت که اسناد بایگانی ها همه 
حقایق را منعکس نمی کند حقیقت را در زندگی 
مردم و احساس و عواطفشان باید جستجو کرد. 
سرگذشت هر انسان حقیقت است. یک جرم و 
قانونشکنی معمولی از ضعف ها و ناهنجاری های 
بزرگ حکایت می کند. مسائل ملتی که تاریخدان 
و روزنامه نگار واقعی داشته باشد پیچیده و الینحل 
نمی شود. قدرت های بزرگ دائمی نیستند 
ـ می آیند و می روند. کجایند آن امپراتوری 
پهناور پارسیان و امپراتوری رومیان؟. امپراتوری 
اسپانیا، امپراتوس مقدس، امپراتوری عباسیان و 
امپراتوری عثمانی و .... چرا رفتند؟. اینها درس 
است و توجه به آن؛ جلوگیری از تکرار. دمکراسی 
وقتی از صورت حرف و یک دستاویز خارج می شود 
که هر ملت سیستم  نظارت، تحقیق و مجازات ]قوه 
قضایی[ واقعا خوب و عاری از عیب داشته باشد تا 
مدیران انتخابی برای ماندن و چسبیدن بر قدرت 
توطئه نکنند و میان خود ائتالف بوجود نیاورند. 
ما وقتی می توانیم آسوده بخوابیم که سازمانی 
در جهان باشد که مجرمان اموال ملی را در سطح 

جهان جستجو و تعقیب جزایی کند و نگوید جرم 
محلی است و به ما مربوط نیست. ادوارد هالت کار 
)تد( یک تاریخنگارـ  ژورنالیست بود و سالها معاون 
سردبیر روزنامه تایمز و مقاله نگار )مفّسر( جراید 

انگلیسی زبان.

فرضیه های مهم پروفسور ادوارد کارـ  کجاست آن امپراتوری پهناور پارسیان؟

رالف نیدر )نادر(، آمریکایي لبناني تباردر 
سال 1969 براي مبارزه با اجحاف فروشندگان 
و نامرغوب بودن کاال، سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان )آمریکایي( را تاسیس کرد و نام آن را 
که داراي نشریه ارگان است و کاالي نامرغوب 
و گرانفروشان را افشاء مي کند »نیدر ریدرز« 
گذارد. خریدارن آمریکایي سالهاست که عادت 
کرده اند پیش از خرید وسایلي از قبیل خودرو، 
تلویزیون و ... نخست، عیب و حسن مارک و 
مدلي را که مي خواهند خریداري کنند در نشریه 
حمایت از مصرف کنندگان بخوانند و با چشم باز 

اقدام به خرید کنند.
     به دلیل پیروزمندانه بودن اقدام »رالف 
نیدر« که سه بار هم خودرا در انتخابات ریاست 
جمهوري آمریکا نامزد کرد، در بسیاري از کشورها 
به اقتباس از او »انجمن حمایت از مصرف کننده« 
تاسیس شده است. علت پیروز نشدن رالف نیدر 
در انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت اصحاب 
منافع نسبت به او بود که مانع شده بودند پولي 

به حسابش ریخته شود که صرف دادن اعالن و 
تبلیغ انتخاباتي کند. به عالوه، وی عضو هیچیک 
از احزاب آمریکا نبوده است. او می گوید که دو 
حزب اصلی آمریکا فاقد ایدئولوژی )مرامنامه( 
هستند و نمی توان آنهارا حزب واقعی خواند. 
احتماال پافشاری او براین اصل که حزب باید 
ایدئولوژی داشته باشد باعث شده است که حزب 

تاسیس »تی پارتی« آمریکا »ناسیونالیسم 
آمریکایی = پیتریوتیسم« را سرلوحه ایدئولوژی 
خود قراردهد که مورد توجه آمریکاییان قدیمی 
)اعقاب مهاجران اروپای غربی و بویژه آلمانی، 
انگلیسی و ایرلندی تبارها( قرارگیرد. آلمانی 
تبارهای ایاالت متحده اکثریت نژادی این کشوررا 

تشکیل می دهند.
    نشست جهانی انجمن های حمایت از مصرف 
کنندگان در سال 1977 )1356 هجری( از 
شبکه تلویزیون دولتی ایران به سبب پخش 
تبلیغ کاالی تجاری )آگهی، به همان صورتی 
که صاحب کاال می دهد و مي خواهد که دست 
نخورده پخش شود( انتقاد کرد. در آن زمان جز 
در آمریکای شمالی، فرستنده های تلویزیونی 
سایر کشورها دولتی بودند و تبلیغ کاالی تجاری 
نداشتند. به باور بسیاری از حقوقدانان، اگر تبلیغ 
کاال فریب انگیز باشد و از این رهگذر به فرد و یا 
افراد زیان وارد آورد دستگاه وسیله تبلیغ )فرضا؛ 

شبکه تلویزیونی( شریک جرم می تواند باشد.

ابتکار »حمایت از مصرف کننده« و ...
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 »اوگوستین آو هیپو« روحانی، فیلسوف 
و نویسنده رومي و به قول استاد فقید دکتر 
س  ستینو گو و ا یقی » محسین صد غال
قِّدیس« در سال 411 میالدي کار تالیف 
کتاب مشهور خود »شهر خدا« را به پایان برد. 
این کتاب در شرح ویران شدن شهر »رم« به 
دست ویزیگت ها )ژرمن هاي جنوبي( در ماه 

آگوست سال 410 میالدي است. 
    اوگوستین در این تالیف ضمن بیان تاریخ 
شهر رم و گزارش تخریب سه روزه آن به دست 
ویزیگت ها، عقاید فلسفي خودرا آورده است 
که در قرون 18 و 19 تفسیر هاي متعدد بر این 
عقاید فلسفي نوشته شده که همچنان تجدید 
چاپ مي شود. اوگوستین که از فالسفه مشّوق 
معنویات و اخالقیات است عمر ظلم را کوتاه 

خوانده و هیچ ظلمي را بدون واکنش نمي 
بیند که عمر این واکنش طوالني خواهد بود. 
به عقیده او اگر ظلم و ستمگري نباشد انتقام 
هم نخواهد بود که انتقام واکنش طبیعي در 
برابر ظلم است و گاهي خود به ظلم تازه تبدیل 
مي شود. اوگوستین آزمندي را عامل عمده 
فساد مي داند که آن را به اضافه ظلم؛ دو عامل 
اصلي انحطاط امپراتوري روم در بخش غربي 
آن قلمداد کرده است. وي ثابت کرده است که 
بیشتر آزمندان احساس بُخل هم دارند که 
برناهنجاري هاي یک جامعه مي افزاید و مردم 
را در برابر هم قرار مي دهد. حسد، بُخل، عدم 
وفای به عهد، دروغگویی، تبعیض، احتکار، و 
نقض حق در همه ادیان الهی نهی و مذموم و 

بذر کینه و فساد شناخته شده اند.
Saint Augustine
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دانستنی ها

دولتین ایران و ترکیه روادید ورود اتباع 
دو کشور به خاک یکدیگر را 23 بهمن 
1342 لغو کردند. رفت و آمد اتباع به این 
دو کشور بدون نیاز به ویزا، از آن زمان ادامه 
داشته و در دهه نخست پس از انقالب، 
ترکیه به صورت مرکزی درآمده بود 
برای ایرانیانی که خواستار رفتن به سایر 
کشورها و عمدتا جهت پناهنده شدن و یا 
درصدد دریافت ویزا از کنسولگری های 
آمریکا در ترکیه و آمدن به این کشور 
بودند. میلیونها ایرانی در سه دهه گذشته 
و بویژه از سال 1991 )1370 هجری( 
تَرِک وطن کرده اند. تا انقالب سال 1979 
)1357 هجری( اتباع ایران برای سفر به 
بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای 
اروپای غربی )انگلستان، فرانسه، آلمان، 

هلند و ...( نیاز به ویزا نداشتند. 
        درنظرسنجی سال 2006، هفتاد و 
دو درصد ایرانیانی که به تابعیت آمریکا 
درآمده و مصاحبه شده بودند در پاسخ 
به این پرسش موسسه کسب نظر که 
چرا درخواست تابعیت داده اند مشکل 
مسافرت با گذرنامه قبلی را در صدر دالیل 
خود بیان داشته و گفته بودند که چون 
سفرکردن با گذرنامه جمهوری اسالمی 
نیاز به ویزا از همه کشورها و معطلی زیاد و 
سوء ظن فراوان داشت. با گذرنامه آمریکا 
مشکل مسافرت و دردسر فرودگاهی و 
سوار شدن به هواپیما نداشته اند. آنان 
دالیل دیگری را هم برای اقدام خود به 
کسب تابعیت آمریکا ابراز کرده بودند. 
تنی چند از آنان گفته بودند: با اینکه 

دهها سال و بعضا از پیش از انقالب در 
آمریکا زندگی کرده و کارت اقامت دائم 
)گرین کارت( داشتند سازمان های 
پلیس و امنیت آمریکا نسبت به آنان 
سوء ظن داشتند و پس از رویدادهای 
11 سپتامبر 2001 در فرودگاه و هنگام 
گرفتن بوردینگ کارت، روی کارت آنان 
عالمت 4 اِس SSSS )سکیوریتی( می 
زدند تا دقیقا بازرسی بدنی شوند و هنگام 
بازگشت مورد مصاحبه قرار گیرند و ... و 
این عمل آنان را در طول سفر دچار دلهره 
و نگرانی می کرد که تا مدت ها روی اعصاب 
شان اثر می گذاشت. به عالوه، آمریکا و 
کانادا و همچنین استرالیا کشورهای 
مهاجرنشین هستند و ساکنان آنها، 

مهاجران و یا از نسل مهاجران.

لغو روادید ایران و ترکیه از 23 بهمن 1342 
 مشکل گذرنامه ایرانی

»انتقام« واکنش طبیعي در برابر »ظلم«

روزنامک- شماره48 )فروردین1397(



 سیگار پوست بدن فردی را که به آن معتاد است نازک و شکننده می کند. بنابراین، سیگاری ها پیرتر 
از سن واقعی به نظر می رسند. میزان این آسیب رسیدگی )نازک شدن پوست( 25 درصد است. مواد 
موجود در سیگار پس از ورود به بدن آنزیمی را آزاد می کنند که از حالت ارتجاعی پوست می کاهد و 
آن را نازک و شکننده و کدر می کند دود سیگار موجود در هوا نیز از راه روزنه های پوست جذب بدن 
می شود و به آن آسیب می رساند. به این ترتیب غیر سیگاری ها هم در معرض آسیب ناشی از دود 
دیگران هستند و پوست آن عده از آنان که همنشین سیگاری دارند تا 15 درصد کدر است یعنی به 
این نسبت شفافیت خودرا از دست می دهد. هوای آلوده شهرهای بزرگ نیز همین زیان را وارد می 

کند. آسیب پذیری زنان در هوای آلوده به دود سیگار و هوای ناسالم بیش از مردان است.

تاثیر دود سیگار  بر پوست انسان

درصد ارثی بودن آن بیش از سرطانهای دیگر 
است و در این موارد ژن تراپی مددکار خواهد 
بود. سرطان پوست که حدود 20 درصد انواع 
این بیماری را تشکیل می دهد درعین حال 
یک بیماری خطرناک و کشنده است. امتیاز 
این بیماری این است که به آسانی مشاهده می 
شود و مشاهده آثار و عالئم آن به بیمار کمک 

می کند که به دفتر دکتر بشتابد و ....

ارثی بودن
 سرطان پوست

 نخستین عالمت آلزایمر اختالل در یادآوری 
است و کلمات و معانی بتدریج فراموش می 
شوند. اگر یک سالخورده خواندن و نوشتن 
)فکر کردن( را کنار نگذارد بعید است که دچار 

فراموش کردن کلمات شود. 
علت جنبش )حرکت( غیر ارادی چانه از 
پیری است و عارضه ای طبیعی است، نه عالمت 

بیماری  آلزایمر و جای نگرانی ندارد.

نخستین عالمت آلزایمر

»گوت« از جمع شدن بیش از حد اسید اوریک 
در مفصل و بویژه در مفصل انگشت بزرگ پا و 
ایجاد کریستال در بافت های محل است و خیلی 
دردناک. گوت نوعی آرتریتیس )آرتروز( ردیف 
بندی می شود. مردان پنج برابر زنان دچار این 
بیماری می شوند و بویژه در سنین باالی عمر. اگر 
سریعا درمان و ریشه کنی نشود ممکن است مزمن 
شود و سنگ کلیه ایجاد کند. جمع شدن اسید 
اوریک دالیل متعد دارد از جمله خوب کارنکردن 
کلیه، خوردن بیش از حد حبوب، اسفناج و ... و یا 
خوردن جگر و قلب گاو و گوسفند، گوشت شکار 
)آهو و گوزن( و از همه باالتر در غم و استرس و 
اضطراب بسر بردن که صوفی ایرانی حافظ قرنها 
پیش گفته است که همه دنیا  ارزش یک لحظه غم 
خوردن را ندارد ]دمی با غم بسربردن؛ جهان یکسر 
نمی ارزد[. برای کاهش درد و رفع توّرم، حساسیت 
و سرخ شدگی رنگ پوست در محل آسیب دیده 
داروی ضد تورم تجویز می شود. نوشیدن هرچه 

بیشتر آب توصیه می شود.

توّرم انگشت پا
 )گوت = نِقرس(

سیگار نکشید، معده را خالی نگذارید، در 
نوشیدن قهوه و نوشابه های کافئین دار افراط 
نکنید، تشنج به خود راه ندهید، بدون تجویز 
و مشورت با دکتر آسپرین و داروهای مشتق 
از آن را نخورید، در ساعت معین غذا بخورید، 
شبها دیر غذا نخورید، دست کم دو بار در روز 
شیر بخورید مخصوصا زمانی احساس دلدرد 
می کنید. الکل از عوامل ایجاد زخم معده است

زخم معده

کاهوـ  مخصوصا کاهوی با برگ سبز بلند 
)نه کاهوی پیچ و کلم مانند( دارای یک ماده 
ضد سرطان است و مخصوصا از سرطانی شدن 
معده جلوگیری می کند. کاهو خواص متعدد 
دیگر داردـ  همان خواصی که سبزی های با 
برگ پهن دارند. کاهو همچنین دارای سدیم 
قابل جذب بدن است. کاهو قبل از خوردن باید 
خوب شسته و هنگام خوردن خوب جویده شود

خواص کاهو 

»چهارشنبه سوري« که 
دارد رنگ سیاسی
 به خود می گیرد

مراسم شب چهارشنبه سوري یکي دیگر از 
جشن هاي باستاني ایرانیان است که از نیم قرن 
پیش در برخی از سالها، رنگ سیاسی به خود 
می گیرد و انعکاس نارضایتی و اعتراض می 
شود. این وضعیت از زمانی آغاز شده که انفجار 
ترّقه بر بوته سوزی و پریدن از روی آتش افزوده 

شده است.
 در نوشته هاي برجاي مانده ازعهد باستان، از 
این جشن ملِّي بوته سوزي و پایکوبي در اطراف 
آن، به عنوان جشن سوري یاد شده است. مراسم 
آن از هزاران سال پیش؛ بوته سوزي و پریدن 
از روي آن و خوردن آجیل و شادي و آرزوي 

تندرستي کردن بوده است.
     جشن سوري )سوریک( به قدمت نوروز و به 
نوشته موّرخان آلماني، قدیمي تر از آن است و 
به تمامي آرین ها تعلّق دارد. این جشن در یکي 
از روزهاي پنج گانه اضافي سال ایران باستان 
برگزار مي شد. ماههاي ایراني در عهد باستان 
30 روزه بودند و پنج روز اضافي سال، نام هاي 
مقدسي داشتند. به درستي معلوم نیست که از 
چه زماني، انجام این آیین باستاني را در شب 

آخرین چهارشنبه سال تثبیت کرده اند.
     این جشن پس از سلطه َعَرب، در اصفهان 
و توسط »مرداویز« سردار بزرگ و قهرمان ملّي 
ایران احیاء شد. وي که از دیلمان برخاسته بود 
به سلطه َعرب بر مناطق شمالي و مرکزي ایران 
پایان داد. در زمان سامانیان این مراسم ُکَهن 
ملّي هنوز »جشن سوري« خوانده مي شد و 
در نوشته هاي آن زمان به همین نام ذکر شده 
است. بکار بردن اصطالح »چهارشنبه سوري« 

ظاهرا مربوط به قرون معاصر است.
     بنا به گزارشهای مطبوعاتِی چهاردهم 
مارس 2010 )23 اسفند 1388(، مقامات 
جمهوری اسالمی ایران نظر داده بودند که 
مراسم چهارشنبه سوری »عالوه بر آنکه هیچ 
مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی 

است که مناسب است از آنها اجتناب شود«.
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روزی که کوروش بزرگ دستور ساختن شهر َمرو را دادـ  نگاهی کوتاه به 
رویدادهای این شهر در طول تاریخ؛ زمانی که پایگاه ارتش یکم ایران و دورانی که 
پایگاه انقالبیون و استقالل طلبان ایرانی بود، شهری که آخرین شاه ساسانی ایران 

در آنجا ترور شد و شهری که کتابخانه عهد سامانیان آن الگوی کتابخانه های 
امروز جهان شده است و ...ـ  ترس روس ها از پیدایش یک نادر دیگر در ایران و ...

13 مارس )امسال مصادف با 22 اسفند( 
روزی است که کوروش بزرگ در سال 
535 پیش از میالد دستور ساخت شهر 
َمرو )به تلفظ وقت؛ َمرگو( را در کنار روِد 
ُمرغاب )ُمرغاب رود که از افغانستاِن کنونی 
سرچشمه می گیرد( داد. َسرسبزی این ناحیه  
ـ ناحیه ای که شهر َمرو در آنجا ساخته شدـ  در 
دل یک بیابان وسیع، توجه کوروش را جلب 
کرده بود که تصمیم به ساختن یک شهر 
در آنجا گرفت. در کتاب َزندـ  اَوِستا )تفسیر 

اَوِستا(، نام َمرو؛ »مورو« نوشته شده است.
 اسکندریان دو قرن بعد این شهر را بر پایه 
ساتراپی »باکتریاـ  مارگیانا«، َحک شده بر 
سنگ در زمان داریوش بزرگ، »مارگیانا« 
نامیدند. این شهرتاریخِی ایرانزمین و حومه 
آن که در طول تاریخ 2500 ساله شاهد 
رویدادهای متعدد بود در دهه 1880 به 
تصرف روسیه تزاری درآمد و واکنش دولت 
تهران نسبت به این تعّرض، ضعیف بود. 
طولی نکشید که روس ها از آنجا پیشروی 
خود به سوی هندوستاِن انگلیس را آغاز 
کردند که نخست، طوایف افغان در برابرشان 
ایستادگی کردند و سپس نظامیاِن هندِی 
ارتش استعماری انگلیس و سرانجام، کار به 
سازش دو قدرت اروپایی انجامید و در دنباله 
همین سازشـ  در آخرین روز آگوست 
1907، ایران را میان خود به دو منطقه نفوذ 
و یک ناحیه حایل )تهران( قسمت کردند و 
برای اینکه روسیه از طریق تّبت درصدد نفوذ 
در هنِد شمالی برنیاید، تّبت را برای چین که 

خود، همانند ایران به مناطق نفوذ قدرت ها 
تقسیم شده بود رها ساختند!. 

روس ها که ظهور نادر را فراموش 
نکرده بودند و نگران پیدایش نادری دیگر 
در ایران بودند، با استفاده از افسانِه صدها 
ساله »ِکرأیت« ها که مریمـ  مادر مسیح 
در َمرو! مدفون شده، نام شهر و آن منطقه 
را به »ماری« تغییر دادند که باقی مانده 
است. »ماریـ  مری« در کنار ویرانه های 
َمرو، توسعه یافته است و در دوران معاصر، 
کشف گاز طبیعی، این منطقه را که هنوز 
شماری پارسی زبان در آنجا زندگی می 
کنند ثروتمند و پُرجمعیت کرده است. 
تاریخ نگاران اروپایی، َمرو را ِمرو Merv می 
نویسند. کوروش بزرگ که 5 سال  بعد در 
»فرارود«، ایالت ُسغدیا )اینک بخشی از 
کشور تاجیکستان به مرکزیت شهر ُخَجند( 
درگذشت، پس از اتمام کار ساختن شهر 
َمرو آن را ضمیمه ساتراپی بَلخ )باختریش 
ـ باکتریانا( کرد. داریوش بزرگ در کتیبه 
خودـ  ساتراپی های ایرانـ  نام منطقه َمرو 
)مارگیانا( را )به رسم الخِط  پارسی باستان؛ 
مارگوـ  مورو( بر ساتراپی باکتریانا اضافه کرد 
)به تلفظ امروز؛ بَلخـ  َمرو( که سه قرن بعد، 
اشکانیان این شهر را وابسته به ساتراپی آریا 
)فرات و فراه( کردند. اَشک یکم )اَرَشک( 
َسردودمان اشکانیان )پارتیانـ  خراسانیان( 
که جانشینان اسکندر را از مشرق زمین بیرون 
راندند به اقتباس از کوروش، در کنار شهر نیمه 
ویرانِه نسا )در منطقه ای واقع در شمال غربی 
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َمرو(، شهری ساخت که در طول تاریخ به 
نام او »اَشک آباد« خوانده شده و اینک 
پایتخت جمهوری ترکمنستان است. این 
شهر که روس ها نام آن را به ایرانیان، ِعشق 
آباد تلقین کردند، همچنان در ایرانـ  تنها 
در ایران، ِعشق آباد تلفظ  و نوشته می شود. 
روس ها ترس داشتند که ایرانیان بدانند که 
اَشک یکم این شهر را ساخته است و مدعی 
آن شوند. آخرین نقطه متصرفي روس ها در 
خراسان بزرگتر، ناحیه نسا بود )نسا، َهمزه 
ندارد و کلمه اي عربي نیست، نامي است دو 
هزار و چندصد ساله و واژه اي است پَهلوي = 
پارسي دوران اشکانیان(. ِمهرداد یکم، شاه 

اشکاني دیگر، در اشک آباد یک دژ 
نظامي عظیم بساخت که اروپاییان 
به این دژ »میترادات کرت = مهرداد 
کرد« نوشته اند. منطقه نسا )اشک 
آباد( تا مرز ایران امروز فاصله اي 
بسیار کوتاه دارد. باقیمانده نسا 
بمانند َمرو یک منطقه حراست 
شده باستاني است و تاکنون از زیر 
خرابه هاي آن آثار باستاني گرانبها 
و منحصر به فرد مربوط به دوران 
اشکانیان به دست آمده و نگهداري 

مي شود.
نگاهی کوتاه به رویدادهای 

تاریخی َمرو:
پس از دو سال مطالعه و بررسي، 
13 دسامبر سال 402 یزدگرد 

یکم از دودمان ساسانیان بر تجدید سازمان 
نیروهاي مسلح ایران ِصّحه گذارد. روابط 
حسنه ایران و روم در زمان یزدگرد یکم 
این فرصت را به ژنرالهاي ایران داده بود که 
بنشینند و پس از نزدیک به دو قرن، با توجه 
به اوضاع جهان آن زمان و تهدید هاي تازه 
و با استفاده از تجربه گذشته به نوسازي 

سازمان ارتش بپردازند. 
     طبق سازمان تازه که جزئیات آن در 
آرشیوهاي منتقل شده در سال 1453 از 
قسطنطنیه )استانبول( به ُرم آمده است، 

نیروهاي مسلح ایران به چهار ارتش تقسیم 
شده بودند که قرارگاه ستاد ارتش یکم ایران 
در شهر َمرو بود. این ستاد در دژی مستقر 
بود که پس از سلطه عرب، به قلعه َگبرها 
)زرتشتیان( معروف شده و آثار آن باقی 
 Gawurgala است و اینک با لهجه ترکمنی؛

تلفظ می شود.
واحدهاي این ارتش )ارتش یکم ایران( 
موظف به جلوگیري از مهاجرت و یا تجاوز 
مسلحانه اقوام زرد و نیمه زرد ساکن شمال 
شرقي آسیاي مرکزي و شمال غربي 
چین]آلتائیک ها[ به این سوي سیردریا 
)سیحون( بودند. هیچگاه و در هیچ شرایطي 

از واحدهاي این ارتش جز در همان منطقه 
نباید استفاده مي شد، زیرا که به نظر 
طّراحان این سازمان بندي، ورود اقوام 
مذکور که تمدني عقب مانده و اخالقیاتي 
ضعیف داشتند به قلمرو ایران نه تنها تجاوز 
ارضي بود بلکه تخریب فرهنگي جبران 
ناپذیر بشمار مي رفت. واحدهاي معروف 
به مرزبان که قبال به وجود آمده بودند و در 
مرزهاي شمال شرقي )به مرکزیت ُخَجند( 
مستقر بودند باید ضمیمه این ارتش مي 
شدند. در این ارتش، نسبت سوار و پیاده 

یک و دو بود. کوروش بزرگ هم در سال 
530 پیش از میالد برای جلوگیری از 
ورود اقوام ساکن منطقه وسیعی در شمال 
سیردریا )رود سیحون( و مناطق اطراف 
دریاچه آرال و بخشی از سرزمین اورالـ  
گرچه برخی از آنان از تبار سیتی و سکا، به 
ایرانزمین که تمدن و فرهنگ عقب مانده 
داشتند به منطقه کنار سیحون لشکر 
کشید که در آنجا )در چهارم دسامبِر 530 
سال پیش از میالد( جان سپرد. آن طوایف 
به انجام کارهایی دست می زدند که در 
ایرانزمین، فساد و خالف اخالق بود ازجمله 
همبسترشدن با زنان خود در مالء عام و یا 
ازدواج یک زن با بیش از یک مرد 
در یک زمان که این عادت هنوز در 
برخی از مناطق هیمالیا تَرک نشده 
است. کوروش به رعایت اخالقیات 
پایبندی عمیق داشت و فرهنگی 
بودن مردم سرلوحه برنامه های 

وی بود.
یزدگرد سومـ  آخرین شاه 
ساساني ایرانزمینـ  که پس از سه 
شکست نظامی از عرب به خراسان 
بزرگتر رفته و در شهر َمرو مستقر 
شده بود تا برای ادامه مقاومت به 
جمع آوری نیرو بپردازد در سال 
651 میالدي در همینجا ترور شد. 
وی قبال دو پسرش »پیروز و بهرام 
ساساني« را به چین فرستاده بود 
تا از امپراتور چین کمک نظامی بخواهند. 
یزدگرد سوم برای جلب کمک خراسانیان، 
حتی در شهر َمرو با یک بانوی َمروی ازدواج 

کرده بود. وی قبال دو بار زن گرفته بود.   
     پیروز و بهرام موفق به دریافت کمک 
نظامي آنچناني از چین نشدند. پیروز به 
ایران خاوري بازگشت ولي شمار بدخشاني 
ها )تاجیک ها( که به او وعده نبرد با اعراب را 
داده بودند چندان زیاد نبود که خطر جنک 
کند. تاجیک ها پس از او، تنها موفق شدند 
که زبان فارسي، آیین هاي ملي ایرانیان و 
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فرهنگ ایراني را حفظ و به ایران مستقل 
بعدي بازگردانند و از این بابت، همه ایرانیان و 
ایراني تبارها باید مدیون و قدردان تاجیکیان 

)پارسیبانان = فارسیوانان( باشند.
    در مارس سال 725 میالدي )و در ایام 
نوروز ایراني( یک شاهزاده ساساني به نام 
خسرو از نوادگان یزدگرد سوم در شهر َمرو 
خودرا شاه ایران خواند. کار این شاهزاده هم 
با این که عالوه بر گروهي خراسانی، جمعي از 
تُرکان مهاجر نیز به او پیوسته بودند به جایي 
نرسید. موّرخان سبب ناکامي این شاهزاده را 

خودخواهي و تکروي او نوشته اند.
طبق مندرجات دائره المعارف کتاب، 
سامانیان در شهر مرو مؤسسه اي به نام 
دایرةالتحریر َمرو دایر کردند که بي شباهت 
به بنیاد تألیف و ترجمه کتاب نبود که به 
تصمیم خسروانوشیروان، شاه ساساني 
ایران وقت در تیسفون )مدائن و واقع در 20 
مایلي جنوب بغداد( دایر شده بود و ترجمه 
کلیله و دمنه از زبان سانسکریت )ِهندي( 
به فارسي از کارهاي آن است. دایرةالتحریر 
َمرو ضمیمه یک کتابخانه عمومی بود که 
روش کار آن سرمشق کتابخانه های جهان 

در قرون معاصر قرار گرفته است.
    کتابخانه مرو که الگوي کتابخانه هاي 
امروز جهان قرار گرفته و به مادر کتابخانه 
هاي عموميـ   پژوهشي معروف است 
بزرگترین و مجهزترین نوع خود در قرون 

وسطي بود.  
مأمون هفتمین خلیفه عباسي که مادرش 
یک ایراني بود و قبال از سوی پدرش، هارون 
الرشید، فرماندار ُکل خراسان )خراسان 
بزرگتر( شده بود شهر َمرو را مقّر حکومت 
خود قرار داده بود. وی در دوران خالفت اش، 

شماری از بزرگان َمرو را مقام داد. 
طبق روایات متعدد و تطبیق تقویم ها، 
ابراهیم بن محمد معروف به ابومسلم که در 
کتاب های »تاریخ«، »ابومسلم خراساني« 
نامیده شده است 31 جوالی سال 745 
میالدي )نهم اَُمرداد( براي سر و سامان دادن 

به مخالفان بني امیه که در عین حال از بني 
عباس پشتیباني مي کردند وارد خراسان 
شد و در شهر َمرو مستقر گردید. . وي ظرف 
دو سال و چند ماه بر همه خراسان )خراسان 
بزرگتر و ازجمله شامل منطقه فرارود( 

تسلط یافت.
     پاره اي از مورخان، ابومسلم را که در 
اصفهان به دنیا آمده و در کوفه )همسایه شهر 
نجف( بزرگ شده از فرزند زادگان بزرگمهر 
)بوذرجمهر( وزیر بنام ساسانیان نوشته اند. 
او مردي دلیر و باهوش و مصمم به برچیدن 
حکومت بني امیه بود که به اظهار وي عّیاش، 
آزمند، دنیا دوست و همانند سالطین قدیم 
ظالم، متکّبر و فاسد شده بودند و به این 

هدف خود نیز رسید.
ز  بومسلم، َمرو همچنین ا ز ا پس ا
پایگاههای المقّنع و خّرمیانـ  انقالبیون 

ایرانی بود.
عباس َمرويـ   یکي از چند شاعري بود 
که اشعار آنان تا به امروز باقي مانده است و 
گفته مي شود از گروه اول شاعران فارسي 
گوي ِ ایراني بعد از حمله عرب بود. دو شاعر 
دیگري که از آن سالها، اشعارشان به زبان 
فارسي باقي مانده است ابوحفص سغدي و 
حنظله بادغیسي هستند. شاید در دو قرن 
اول اشغال نظامي ایران توسط عرب، شعراي 
پارسي گوي دیگري هم مي زیستند، اما 
تنها اشعار این سه تَن که در خراسان بزرگتر 
)شامل شمال شرقي ایران امروز، شمال و 
شمال غربی افغانستان و منطقه فرارود( 
مي زیستند به نام خودشان باقي مانده است. 
     عباس َمروي )که نام او در تهران بر 
یک دبیرستان دولتی گذارده شده بود؛ 
دبیرستان َمروی( در یکي از اشعارش خود 
را »مرزبان زبان پارسي« خوانده و به این 
ترتیب احساسات ملّي خویش را آشگار 
ساخته است. وي از شهر َمروـ  دژ استوار 
زبان، فرهنگ و تمدن ایراني برخاسته بود. 
پارسي سرایان و پارسي نگاران آن زمان، 
تقریبا همه، از خراسان بزرگتر از جمله 

شمال و غرب افغانستان کنونی و منطقه 
فرارود بودند.   

پنجم مارس سال 1046 میالدي )در 
آن سال 14 اسفند(، ناصرخسرو قبادیاني 
نویسنده، شاعر، فیلسوف و گردشگر ایراني 
سفر 19 هزار کیلومتري تقریبا 7 ساله خود 
درجهان اسالم را از شهر َمرو آغاز کرد که 
23 اکتبر 1052 میالدي پایان یافت. به 
حساب موّرخان تاجیک، سفر ناصرخسرو 
ششم مارس آغاز شده بود. محصول این 
گردشگری، کتاب ارزشمند »سفرنامه« بوده 
است. سفرنامه ناصرخسرو اطالعات جامعي 
درباره تاریخ، جغرافیا و وضعیت زندگاني 
مردم، جمعیت، طرز حکومت و بناهاي 
تاریخي و ... مناطق مورد دیدار به دست مي 
دهد و یک کتاب مرجع بشمار مي آید. وي در 
سفر طوالني خود پس از عبور از حاشیه دریاي 
مازندران، از بین النهرین، سوریه، حجاز، مصر 

و نقاط متعدد دیگر دیدن کرده بود.
  َمرو عمیقا مورد توجه سالطین سلجوقی 
بود و سلطان َسنجر سلجوقی در همین شهر 
مدفون است. وی هشتم ماه می 1157 در 

َمرو جان سپرد.   
َمرو در جریان لشکرکشی چنگیزخان 
مغول به ایران، در سال 1221 به دست پسر 
او تولوی Tolui  افتاد، قتل عام و ویران شد. 
نوشته اند که تولی به هریک از افراد خود 
دستور داد که 300 تا 400 تن از ساکنان 

َمرو را مقتول سازد.
دولت مسکو یکم ژانویه 1925 و درست 
سه سال پس از اعالم تبدیل نام »روسیه 
شوروي« به »اتحاد جماهیر شوروي« و 
تقسیمات دست ساخت بر پایه معتقداِت 
جهان وطنی و رسیدن به هدِف وجود یک 
کنفدراسیون جهانی با یک دولت )نوعی 
جامعه مشترک المنافع( بخارا، سمرقند، 
َمرو )مریـ  ماری(، خجند و سایر مناطق 
شمالی خراسان بزرگتر را که َمهد و پاسدار 
زبان و ادبیات فارسي، فرهنگ و تمدن ایراني 
بوده اند از هم جدا کرد، به چند دولت داد و ....

)1
39

ن7
دی

ور
فر

( 4
ه8

مار
 ش

ک-
نام

وز
ر

30



 Sex در تعطیالت نوروزی 1342 و در 22 مارس 1963  جنجال ِسكس
Scandal  در انگلستان كه سرانجام به كناره گیري هارولد مك میالن در 

19 اكتبر 1963 و پس از 6 سال، از نخست وزيري و افتادن پارلمان و دولت 
اين كشور به دست حزب كارگرـ  از 1964 انجامید، در آن روز )دوم فروردين 
1342( ناگهان از اخبار رديف اول و دنباله دار خبرگزاری های بزرگ جهانی 
شد و درِد سر برای دبیران اخبار بین الملل خبرگزاری پارسـ  تنها خبرگزاری 
وقت ايران كه اخبار رايو دولتی و نیز تلويزيون غیر دولتی و نشريات را تأمین 
می كرد. تنظیم چنین خبری برای راديو دولتِی يك كشور ُسّنتی و جايگزين 
كردن واژه ها و عبارات مربوط كه در سابقه خبر آمده بود ازجمله واژه های 
آمده در زير، كه امروزه بكاربردن آنها امری عادی است آسان نبود بويژه كه 
وقت برای ارسال اخبار به راديو جهت پخش، كمتر از يك ساعت بودـ  راديو 

سراسری ايران، هر ساعت را با پخش آخرين اخبار آغاز می كرد:
showgirl و topless و promotional model و 

 female escort و call girl و Procuring و commercial sex

 sexual و sexual misconduct و sexual advances و
fondling و touching و ....

 John D. در اين روز افشاء شده بود كه »جان دنیس پروفیومو
Profumo « وزير مشاور كابینه حزب محافظه كار انگلستان در امور جنگ 

]وزير دفاع[ با يك زن 21 ساله به نام كريستین كیلر 
Christine Keeler

كه توسط يك دكتر در استخر شنا آشنا شده ارتباط جنسي برقرار كرده 
بود و اين زن رقصیدن نیمه عريان در كاباره، با اين و آن رفتن، مدل نیمه 
عريان شدن و ... را در كارنامه اش دارد. »جان پروفیومو« در زمان جنگ دوم 
جهانی يك افسر ارتش انگلیس )ارتقاء يافته تا درجه سرتیپی( و داراي زن 

بود و بارها گفته بود كه عاشق بی قرار زنش است. 
به هر حال، خبر به صورتی بسیار ساده و بدون بكار بردن كلماتـ  كلماتی 
كه در جامعه ايران بكار بردن آنها عینا، معمول نبود، زننده بود و اعتراض و 
انتقاد در پی داشت تنظیم و پخش و انتشار يافت ولی چون موضوع ادامه 

يافت، ماهها طول كشید و عنواِن
Profumo Affair

به دست آورد و با همین سرفصل وارد تاريخ شده است به تدريج بكاربردن 
آن واژه ها هم متداول شد.

طبق اخبار واصله، پدر كريستین كیلر زمانی كه او كودكی بیش نبود، 
خانواده را تَرک كرد، وی و مادرش در تنگدستی بودند و با دوسِت پسر مادر 

در يك واگن اوراقی و دورافتاده قطار راه 
آهن زندگی می كردند. پس از ورود به 
مدرسه، چون دچار سوء تغذيه بود اورا به 
سازمان نگهداری از چنین كودكانی انتقال 
دادند. كريستین سپس همزمان با رفتن 
به مدرسه، برای كسب مختصر درآمد، 
درساعات نبودن در مدرسه، در خانه ای 
»بچه نگهدارـ  babysitter « شد كه در 
همینجا، پدر بچه به او دست درازی كرد 

كه سرآغاز بدی برايش بود. او در 15 سالگی از يك گروهبان نیروی هوايی 
آمريكا حامله شد كه نوزاد در كودكی درگذشت. چون زيبا بود و از نیمه عريان 
شدن شرم نداشت به عنوان ُمدل محلی استخدام شد، به باشگاه رقص رفت و 
از اين طريق جلب بار و كاباره شد و به استخدام درآمد و وارد دنیايی ديگر شد 

تا آشنايی با پروفیومو در استخر شنا و برقراركردن رابطه با او.
كريستین كه با مردی دوست شده بود در جريان يك تیراندازی از داخل 

اتومبیل دستگیر شد و در اينجا بود كه ماجرای پروفیومو افشا گرديد. 
    قضیه هنگامي به صورت يك جنجال مطبوعاتي در آمد كه معلوم شد 
كريستین همزمان با پروفیومو با يك افسر نیروي دريايي شوروي به نام 
»يِوگنی ايوانف« كه در سفارت اين كشور در لندن آتاشه بود نیز ارتباط 

داشته و ... و اين افسر بالفاصله پس از افشاء ماجرا به مسكو باز گشته بود!.
    محل ديدار وزير جنگ كابینه مك میالن با كريستین، آپارتمان يك 

دكتر در محله غربي لندن بود. اين دكتر از دوستان پروفیومو بود.
    حزب كارگر كه در پارلمان انگلستان نقش اقلّیت را ايفا مي كرد در اين 
زمینه از مك میالن نخست وزير و پروفیومو وزير كابینه او توضیح خواست 
كه هر دو در جلسه رسمي پارلمان قضیه را انكار كردند )كه دروغ گفتن به 
پارلمان جرم محسوب مي شود(. پارلمان قانع نشد و از »دكتر وارد« صاحب 

آپارتمان استعالم كرد و وي كتبا به درست بودن اتهام اعتراف كرد.
ـ  ـ ده هفته پس از افشاي ماجراـ      پروفیومو كه چنین ديد پنجم ژوئنـ 
اعالم كرد كه اسرار نظامي ازدست نرفته و از طريق او سند محرمانه اي به 

دست روس ها نیافتاده است و همان روز از سمت خود كناره گیري كرد. 
    چندی بعد كه مك میالن به جلسه پارلمان رفت با فرياد »كناره گیري 
كن، از اينجا برو و...« نمايندگان رو به رو شد و دو روز بعد استعفاي خود را 
تسلیم داشت و »هیوم« جاي او را گرفت و به اين ترتیب ُعمر سیاسي يك 
سیاستمدار و دولتمرد قديمي انگلستان به خاطر هوس وزير كابینه اش و 
نیز گفتن دروغ به پارلمان پايان يافت. هر دو كناره گبري كردند تا محاكمه 

و احیانا مجازات و زندانی نشوند.
    پروفیومو قبال سالها عضو مجلس نمايندگان انگلستان بود و به دلیل 
عالقه اي كه نسبت به زنش نشان مي داد كسي باور نمي كرد كه مرتكب 

خیانت خانوادگي شود.
كريستین كه بعدا ازدواج كرد و دارای فرزند شد  چهارم فوريه 2017 در 75 
سالگی درگذشت. پروفیومو در مارچ 2006 و در 91 سالگی درگذشته بود.

اتهامات ِسكس با سوء استفاده از مقام، دست درازی و ... و بعضا مربوط 
به سال ها و دهه های پیش، از آن پس يك حربه برای كوبیدن رقبای 
سیاسی و دولتی شده است كه در سال 
2017 به اوج خود رسید و به رغم انتشار 
اين قضايا در رسانه ها و داشتن نتايج 
نامطلوب، درس آموزی و خودداری از 
ارتكاب و رعايت احتیاط در دورانی جوانی 
و پیش از كسب مقام باالتر نداشته است. 
در باره »پروفیومو اَفِرز« چندين كتاب 
تألیف شده است، ولی به نظر می رسد كه 

اثر بازدارنده نداشته اند.. کریستین کیلر در دو مرحله ُعمر؛ در جوانی و در پیری

نخستین جنجال ُپرسر و صدای ِسکس که نخست وزیر انگلستان را مجبور به کناره گیری کرد و حزب حاکم این 
کشور را شکست دادـ  نگاهی به »پروفیومو اَِفرز« و درِد سر دبیران وقت اخبار رادیو دولتی ایران
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