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به جای سرمقاله

اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که اَمر به معروف و نَهی از ُمنکر را 
وظیفه مردم و دولت نسبت به یکدیگر قرار داده است

در جریان بررسی و تصویب یکایک اصول قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران در مجلس خبرگان که در رفراندم 
آذرماه 1358 به تأیید مردم رسید، در 24 شهریور این سال 
اصل هشتم این ام القوانین کشور در مورد اَمر به معروف و نَهی 
از ُمنَکر که اصلی بسیار مهم و قرآنی خوانده شده است در این 

مجلس به تصویب رسید.

     اصحاب نظر گفته بودند که این اصل، دست مردم بویژه 
اصحاب نطق و نوشته را به دادن اندرز به دولت و بعضا انتقاد 
سازنده از تصمیمات و اقدامات نادرست مقامات و مدیران و نیز 

اظهارنظر درباره انتصابات باز کرده است.
    

    متن اصل هشتم:
    درجمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و 
نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم 
نسبت به یکدیگرـ  دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. 

شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معّین می کند.
    "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون 

بالمعروف و ینهون عن المنکر".
    

    تیتر گزارش تصویب این اصل در صفحه اول شماره 24 
شهریور 1358 روزنامه اطالعات )7 ماه پس از پیروزی 

انقالب(:

keihanizadeh@gmail.com.

ِ

09124985170
09127939528
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یک مخاطب: اگر سود سپرده بانکی متناسب با درصِد توّرِم ساالنه 
نباشد؛ هجوم به خرید ارز، طال، خودرو، مستغاّلت و حتی یخچال و ...
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

این نظر به صورت پیام، 12 شهریور 1397 از یک مخاطب 
واصل شد که در ارتباط با یک خبر روز است و به لحاظ رعایت 

آزادی بیان و نظر درج می شود:
    
   

 »در اظهارات دهم شهریور 1397 آقای هّمتی رئیس 
جدید بانک مرکزی جمهوری اسالمی شنیدم که گفته بود 

حرفی از افزایش درصد سود سپرده های بانکی نزده است.
    با شنیدن این بیان که البته واضح و صریح نبود، این فکر به 
ذهن من ]مخاطب[ آمد که اگر سود سپرده بانکی متناسب 
با درصد توّرِم ساالنه )کاهش ارزش ریال و توان خرید با آن( 
نباشد، کسی پولش را در بانک نخواهد گذاشت که چیزی 
هم از دست بدهد. سود سپرده باید چند درصد بیش از نرخ 
توّرم )نرخ واقعی، نه آمارهای منتشره( باشد و گرنه، افراد 
به جای سپرده گذاری در بانک پول اضافی خودرا می بَرند 
طال، ارز، خانه و زمین، خودرو و حتی یخچال، تلویزیون و 
نخود و لوبیا می خرند، نگهمیدارند و انبار می کنند و قیمت 
ها باال می رود و کمبود ایجاد می شود که مشکل ساز است. 
خواهر من در تهران آپارتمانی داشت که 7 سال پیش آن را 
به 110 میلیون تومان فروخت و پولش را در بانک سپرده 
کرد. سه روز پیش به من خبر داد که همان آپارتمان را به 
800 میلیون تومان به معرض فروش گذاشته اند که تعجب 
کردم آشنای خود من در تهران، تویوتا کروزر ]نوعی اس. 
یو. وی[ خودرا که سه سال پیش خریده و در این مدت سوار 
شده بود، ماه پیش به دو برابر بهای خریداری شده فروخت!. 
سکه طال چهار میلیون و 300ـ  400 هزار تومان شده است. 
نسل زیر 40 سالگی و حتی زیر 50 سالگی وضعیت گذشته 
را لمس نکرده و آنانکه که شعار های انقالب را دیده و از وعده 
اسالمی شدِن صد درصِد همه امور شاد شده بودند در حال 
حاضر از مرز 60 سالگی عبور کرده اند و در جامعه ایران در 

اقلیت هستند. نسل زیر 40ـ  50 سالگی نسلی است بسیار 
باهوش و داناـ  نسل عصر الکترونیک و قادر است سود و زیان 
هر تصمیمی را برای خود محاسبه کند و سعی کند که در 
قبال آن زیان نبیند. تصمیمات دولتی باید منطقی و مناطق 
اصول و با استفاده از تجربه همه کشورها در طول زمان گرفته 
شود. مقامات مالی و اقتصادی کشور، خوب است که تاریخچه 
توّرم آلمان پس از جنگ جهانی اول و نتایج آن را بخوانند. آن 
دولت برای تأمین رضایت بازماندگان و آسیب دیدگان جنگ 
به چاپ کردن اسکناس و دادن به خانواده کشته شدگان و 
کارگران بیکار کارخانه های گلوله باران شده و تعطیل شده 
دست زد و کار توّرم به جایی رسید که باید یک کیف پُر از 
اسکناس )دویچه مارک( می دادند و یک کیلو گوشت می 
خریدند. در آن زمان »چک بانک« و کردیت کارت و ... نبود. 
گفتند دولت را به سوسیالیست ها می سپاریم، درست می 

کنند که درست نشد و هیتلر آمد. 
وضعیت امروز ونزوئالی دارای آن همه نفت که تحریم 
آنچنانی هم نیست همه اش درس است. هر تصمیم مخصوصا 
تصمیم های اقتصادی باید با آینده نگری و مشورت با 
کارشناسان خوشنام و پاکدست مربوط گرفته شود. اقتصاد 
یعنی همه چیز و ریشه همه مسائل ازجمله جنگ ها و 
انقالبات را باید در اقتصاد جستجو کرد. چرا نمی روند آگهی 
شهریورماه 1352 )سپتامبر 1973( بانک مرکزی ایران را 
بخوانند که به جای چاپ اسکناس، اوراق قرضِه دارای بهره 
قابل مالحظه صادر کرده بود و برای فروش آنها یک آگهی 
بزرگ در صفحات اول روزنامه های وقت درج کرده بود و تا 

مدتی هر روز، چاپ آن تکرار می شد.«.
    مخاطب نوشته است که اگر دوره روزنامه های منتشره 
در سابق را در دسترس داریم ]که داریم[، آگهی یادشده 
بانک مرکزِی )درشماره های شهریور 1352( را بیابیم و 

درج کنیم تا سرمشق شود.
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این آگهی در صفحه اول شماره 13 شهریور 1352 روزنامه اطالعات درج شده بود )5 سال پیش از انقالب(
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مریم اصغریـ  افغان تبار و نوزده ساله 
که خانواده اش از افغانستان به سوئد 
مهاجرت کرده اند، در انتخابات نهم 
سپتامبر 2018 )امسال( سوئد نامزد 
نمایندگی پارلمان از حوزه استکهلم 
شده است. وی همچنین نامزد عضویت 
در شورای شهر استکهلم )پایتخت سوئد( 

شده است. 
او در مصاحبه ای گفته است که هدفش 
از عضویت در پارلمان و شورای شهر، 
تالش برای حذف تفاوت ها در جامعه 
استـ  تفاوت ثروت، کشور زادگاه و .... 

پولدار و بی پول هر دو انسان هستند و 
باید از لحاظ شئون انسانی و حقوق، برابر 
باشند و به این برابری احترام گذاشته 

شود. 
او گفته است که پس از مطالعه درباره 
ایدئولوژی ها و احزاب سیاسی، به حزب 
سوسیال دموکرات سوئد پیوسته است. 

در انتخابات  سپتامیر 2018 سوئد، 
احزاب دمکرات و سوسیال دمکرات 
سوئد، دو رقیب اصلی هستند. حزب 
دمکرات محدود کردن مهاجرت را تبلیغ 
می کند و رای دهندگان سوئدی که از 

انبوه مهاجرت به کشورشان ناراضی به 
نظر می رسند، تمایل بیشتری نسبت به 

این حزب دارند.

صفیه وزیر که 27 سال دارد، توانست 
در انتخابات مقدماتی ایالتی، رقیب خود 
را که برای چهار دوره در مجلس ایالتی 
نیوهمپشایر نمایندگی کرده بود، شکست 

بدهد.
او در حالی پیروز این انتخابات شد که 
دیک پتین، رقیب کهنه کارش در هنگام 

کارزار انتخاباتی همواره می گفت که 
پناهنده بودن خانم وزیر بر کمپین او تاثیر 

منفی می گذارد. 
خانم وزیر در واکنش گفته بود: این 
ایالت برای 11 سال خانه من بوده است. من 
می فهمم که او ]رقیبش[ در اینجا بزرگ 
شده اما اکنون من در اینجا هستم. من 

افتخار می کنم که بگویم که نیوهمپشایر 
خانه من است.

ریک بالی، رئیس حزب دموکرات های 
نیوهمپشایر، گفت که نامزدی صفیه وزیر 
نشان دهنده تغییرات نسلی، جنسیتی و 

قومی در منطقه بوده است.
این زن افغان تبار شش سال داشت که با 
خانواده از افغانستان به ازبکستان رفت و در 
سال 2007 با مادرش در آمریکا پناهنده 
شد. او در دبیرستان/لیسه کنکورد فارغ 
التحصیل شد و در سال 2013 شهروندی 

آمریکا را به دست آورد. 
سه سال بعد، پس از کار در یک فروشگاه 
زنجیره ای و سپس کتابخانه دانشگاه، 
مدرک تحصیلی از یک کالج محلی دریافت 

کرد.
او متاهل و در انتظار فرزند سوم است. 

دختر 19 ساله افغان نامزد انتخابات پارلمانی سوئد

یک زن آمریکایی افغان تبار برنده انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت 
نیوهمپشایر آمریکا شد
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مریم اصغری
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در تظاهرات چندین روزه شهِر بندری 
بصره، جمعه 16 شهریور 1397 ساختمان 
کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در این 
شهر نیز آتش زده شد و آسیب شدید دید بگونه 
ای که به محل دیگری انتقال یافت. سه شنبه 
11 سپتامبر )بیستم شهریور( ایرج مسجدی 
سفیر جمهوری اسالمی در عراق، در مراسم 
گشایش کنسولگری در بنای جدید شرکت 

کرد. در این تظاهرات به چند ساختمان دولتی 
و همچنین کنسولگری آمریکا در بصره آسیب 

رسید.
    تظاهرات در اعتراض به کم توجهی دولت 
نفتدار عراق به وضعیت زندگی مردم آغاز شده 
بود که به مناطق اطراف گسترش یافته بود. 
بصرِه دو میلیون و پانصد هزار نفری بمانند 

شهر آبادان یک شهر نفتی خوانده می شود.

    »ابراهیم الجعفری« وزیر امور خارجه 
عراق اعالم کرده است که هدف اصلی 
تظاهرکنندگان از حمله به کنسولگری ایران در 
بصره و آتش زدن آن، تخریب روابط دوستانه 
دو ملت ایران و عراق بوده است و ما به دنبال 

عامالن آن هستیم.
    تصاویر منتشره نشان می دهد که شماری 
افراد که غالبا نقاب به صورت داشتند، بدون 
برخورد با مانعی به ساختمان کنسولگری 
ایران در بصره حمله ور شده و آن را به آتش 

کشیدند!.
    بصره در سال 14 هجری )636 میالدی 
و پس از شکست ایران در نبرد قادسیه( در 
محل شهر »َوِهست آباد اردشیر« ساخته شد 
و در آغاز کار یک پادگان نظامی بود که از آنجا 
بر متصرفات عرب در ایران نظارت می شد 
و واژه بصره به همین مناسبت بر آن گذارده 
شده شده به معنای مراقب، دیدبان و .... بصره 
که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند تا آغاز 
دوران قاجارها در قلمرو ایران بود. انگلیسی ها 

به این شهر کلیدی نظر خاص داشته اند.

وزارت بهداشت ژاپن به مناسبت 17 
سپتامبر 2018 »روز قدردانی از سالمندان« 
اعالم کرد که 69 هزار و 785 تن از جمعیت 
میلیونی این کشور صد ساله یا باالی صد 

سالگی هستند. 
    برسی آمار نشان می دهد که شمار صد 
ساله و صد و چند ساله های ژاپن از 48 سال 
پیش تا کنون همواره در حال افزایش بوده 
است. میانگین سن زنان در ژاپن 87.3 سال 

و مردان 81.1 سال. 
    دانشمندان علل این طول عمر ژاپنی ها 
را مصرف غذای سنتی و سالم، نوشیدن آب 
کافی و از دست ندادن 7ـ  8 ساعت خواب در 
شبانه روز و دوری جستن از اعتیادات و غم و 
اندوه به دست داده اند. پیشرفت علم پزشکی 
و افزایش انتشار کتاب های تشخیص بیماری 

ها و راه پیشگیری در ژاپن و آگاهی مردم این 
کشور درباره راههای سالمت زیستن از 

جمله این عوامل است.

    طبق اعالمیه وزارت بهداشت ژاپن، شمار 
صد ساله های این کشور در سال 2018 دو 
هزار و چهارده تن بیشتر از سال گذشته است. 
زنان بیشتر صد ساله و صد و چند ساله ژاپنی 

را تشکیل می دهند.
    در جامعه ژاپن افراد سالمند از جایگاه و 

احترام خاصی برخوردارند. 
    اخیرا یک زن ژاپنی 117 ساله و دارای 
160 فرزنده و نوه و نواده درگذشت. وی که 
Chiyo Miyako نام داشت و دوم ماه 

می 1901 به دنیا آمده بود پیرترین انسان 
اعالم شده بود. وی در جنوب توکیو زندگی 

می کرد.
 پیرترین انسان زنده روی زمین نیز 
 یک بانوی ژاپنی 115 ساله است که 

Kane Tanaka نام دارد.

در تظاهرات بصره ساختمان کنسولگری ایران آتش زده شدـ 
 به این مناسبت نگاهی به بصره

ژاپن کشور صد سالگان

گوشه ای از تظاهرات بصره
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به گزارش ایلنا، دالر آمریکا بیستم شهریور 1397 در بازار آزاد 
تهران 14 هزار و 150 تومان معامله می شد و سکه طال 4 میلیون و 

417 هزار تومان بود. 
    طبق گزارش رسانه های تهران، بیستم شهریور 1396 نرخ 
برابری دالر آمریکا با ریال به 39000 ریال رسیده بود و سکه طال با 

طرح جدید یک میلیون و 259 هزارتومان و طرح قدیم یک میلیون 
و 249 هزارتومان بود. 

حال آنکه طبق گزارش های مندرج در صفحه 4 شماره 23 
شهریورماه 1353 روزنامه اطالعات )4 سال پیش از انقالب(، دالر 

آمریکا 67 ریال و 75 صدم ریال بود و سکه طال 270 تومان بود.

دالر 20 شهریور 1397چهارده هزار تومان، 20 شهریور 1396 سه هزار و 900 
تومان، 23 شهریور 1353 شش تومان و 8 قران! و سکه طال 270 تومان
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در پی رای عدم اعتماد مجلس به دو 
وزیر کابینه حسن روحانی و کنار رفتن آنان 
از عضویت در دولت، وی سه شنبه ششم 
شهریور 1397 )28 آگوست 2018( در 
مجلس شورای اسالمی حضور یافت تا به 
پرسش های نمایندگان پاسخ دهد. طرح 
سئوال از حسن روحانی )حجت االسالم( که 
به امضای 80 نماینده رسیده بود قبال در مجلس 

تصویب شده بود.
نمایندگان مجلس مطابق با تبصره یک 
ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس مجموعا 
پنج سؤال از رییس جمهور پرسیدند. این 
پرسش ها مسئله قاچاق، استمرار تحریم های 
بانکی، بیکاری، رکود اقتصادی، افزایش 

نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را شامل 
می شدند. در پایان جلسه و با پایان رأی گیری، 
نمایندگان پاسخ  های روحانی درباره چهار 
سؤال را قانع کننده ندانستند و قرار است که 
این سواالت جهت رسیدگی به قوه قضاییه 

ارسال  شود.
در این جلسه، مجتبی ذوالنور نماینده قم 
خطاب به حسن روحانی گفت: "آقای رئیس 
جمهور شما یک کاخ آرزوها به نام برجام 

ساختید که با یک لگد ترامپ این طور شد.".
روحانی در مورد وضعیت بازار در ماه های 
اخیر گفت: "در زمینه ارز؛ مسائل اجتماعی، 
روانی و سیاست خارجی تأثیرش بیشتر بوده 

است تا مسائل اقتصادی.".

وی زمان وقوع مشکالت اقتصادی در کشور 
را پنجم دیماه 1396 )دسامبر 2017( دانست 
و گفت: "هر کس تاریخ دیگری دهد به نظر من 
آدرس غلط داده است. مردم ناگهان دیدند 
در خیابان ها عده ای آمدند و شعار می دهند 
و شعارها کم کم تبدیل شد به شعارهای 
هنجارشکنانه و دچار حیرت شدند.". او این 
وقایع را انگیزه ای ]یک فرصت[ برای دونالد 
ترامپ رییس جمهوری آمریکا دانست که اعالم 

کند کشورش از برجام خارج می شود. 
روحانی همچنین به تجمع اخیر پرحاشیه 
مدرسه فیضیه قم و شعارهایی که در این تجمع 
علیه او سر داده شد، اشاره کرد. ]شعارِ "ای آنکه 

مذاکره شعارتـ  استخر فرح در انتظارت"[. 

5 سئوال از حسن روحانی در مجلسـ 
 نمایندگان از پاسخ های رییس جمهور قانع نشدندـ   فقط یک پاسخ  نمایندگان را قانع 

کردـ  چهار سئوال دیگر به دستگاه قضایی ارجاع شد
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یک مخاطب از لُس آنجلس نوشته است: هزاران خبر درباره انتخاب ِعمران خان کریکت 
باز معروف پاکستان به ریاست دولت این کشور انتشار یافت ولی هیچکدام اشاره به پشتون 

بودن )افغان بودن( او نکردند. 
وی اصالتا یک افغان ایرانی تبار است که »دوَرند« دیپلمات استعمارگر انگلیسی با 
کشیدن یک خط بر نقشه جغرافیایی ایران باستان،  قبیله ایرانی تبار بیش از 30 میلیون 

نفری پشتون )پختونـ  پاتان( را به دو بخش تقسیم کرد و به دو کشور داد.

هفته گذشته )منتهی به 19 آگوست 
2018( خبر رسانه ای تأمل برانگیزی 
جلب توجه کرد. یک بانوی 19 سالِه ُکرد 
ایزدی )غیر مسلمان و پیرو باورهای ایرانیان 
عهد باستان( به نام اَشَوق که در 15 سالگی 
همانند بسیاری از زنان و دختران ایزدی در 
منطقه َسنجار ُکردستان عراق به اسارت 
داعشی ها درآمده بود و این داعشی ها اورا 
در حّراج این زنان به مردی به نام اَبو ُهمام 
فروخته بودند، به صد دالر. اَشَوق سه ماه در 
خانه این مرد بود و مورد تجاوز قرار می گرفت 

تا اینکه خودرا به بیماری زد و به بیمارستان 
منتقل شد و در آنجا، سازمان مللی ها وارد 
شدند و او درخواست پناهندگی کرد و به 
آلمان منتقل شد و در پی او تَنی چند از ایزدی 
های دیگر. در آلمان سرگرم یاد گرفتن زبان 
آلمانی و فنون آرایش شد تا آرایشگر شود 
که چند هفته پیش در شهرکی در منطقه 
اشتوتگارت هنگامی که در یک بازارچه 
سرگرم خرید بود با ابوُهمام رو به رو شد و 
تعجب کرد. ابوهمام اورا به نام صدا کرد که 
جواب نداد. دو روز بعد ابوهمام به سراغ او رفت 

که اََشوق جریان را به پلیس خبر داد و گفت 
باور نمی کرد که یک هوادار داعش بتواند وارد 
آلمان شود و آزادانه زندگی کند. او از این مرد 
که سه ماه به وی تجاوز کرده شکایت دارد. 
چون پلیس آلمان کار جّدی در تعقیب و 
دستگری ابوهمام انجام نداد، اََشوق از ماندن 
در آلمان دلزده شد و به عراق بازگشت و به 
خانواده اش پیوست. وی به خبرنگاری که با 
او مصاحبه کرد گفت که از آن پس نسبت به 
همه چیز مشکوک شده و ناباوری خاصی به 

او دست داده است.

ِعمران خان یک پشتون )افغاِن ایرانی تبار( 
است که رئیس دولت پاکستان شد

ماجرای تأمل برانگیز دختر ایزدی حّراج شده 

ِعمران خان در جوانی با کاله افغانی

در جریان مناسک حج امسال )سال 
2018( در روز َعَرفه یک بانوی حامله اردنیـ  
از میان زائرینـ  دچار عوارض زاییمان شد که 
او را به بیمارستان محل، واقع در جنوب مّکه 
منتقل کردند که وضع حمل کرد و پسری به 
 Wadah دنیا آورد که می خواهند نامش را
بگذارند. نهم ماه ذی الحجه روز َعَرفه است. 
شاید این نخستین باشد که چنین حادثه ای 

رسانه ای شده باشد.

وضع حمل در مناسک حج )1
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تیتر شمارهای 27 اَُمرداد 97 چند روزنامه درباره احتمال افزایش سود 
سپرده که اقتصاددانان هم آن را در وضعیت توّرم، الزم می دانند:
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به گزارش 18 شهریوماه 1397 خبرگزاری 
تسنیم، روز پیش از این )هفدهم شهریور( 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با پرتاب 7 
موشک زمین به زمین کوتاه بُرد از نوع فاتح 
ـ B، مواضع حزب دموکرات کردستان  110ـ 

]ایران[ را هدف قرار داد.
    این عملیات، توسط یگان موشکی نیروی 
هواـ  فضای سپاه انجام شد و پهپادهای 
]هواپیماهای بدون خلبان[ نیروی زمینی 

سپاه نیز در آن مشارکت داشتند.
    تسنیم نوشته است که تصاویر و فیلم های 
منتشره از این حمالت نشان می دهد که 
موشک ها با دقت بسیار باال به اهداف اصابت 
کرده و منجر به هالکت بسیاری از سران 
و نیروهای آن گروهک شده است. این 
عملیات از فاصله 220کیلومتری انجام شده 
و موشک ها از این فاصله به سوی هدف شلیک 
شده و به هدف اصابت کردند. در این عملیات، 
ـ شناسایی نیروی زمینی  پهپادهای رزمیـ 
سپاه پاسداران عملیات را تحت رصد داشتند و 
به طور زنده تصاویر اصابت موشک ها به اهداف 
را از باالی سر اهداف، برای مرکز فرماندهی 

ارسال کرده  بودند.
:Bاطالعات مربوط به موشک فاتح 110ــ    

    بُرد: حدود 300 کیلومتر
    سوخت: جامد

    مأموریت: زمین به زمین
    وضعیت: بالستیک تَک مرحله ای با قابلیت 

سر جداشونده و هدایت پایانی مسیر.
    خبرگزاری ِمهر نیز متن اطالعیه سپاه 
پاسداران را که آغاز فصلی تازه خوانده شده 

منتشر کرده است.
    رسانه های غرب در این باره چنین گزارش 

کرده بودند:
    دولت عراق یکشنبه 18 شهریور 1397 
گلوله باران ستاد دو حزب ُکرد ایرانی مخالف 
دولت این کشور توسط سپاه پاسداران را نقض 

حاکمیت خود خواند.
    احمد محجوب، سخنگوی وزارت امور 
خارجه عراق گفت که عراق عالقه مند به 
حفظ امنیت کشورهای همسایه است و 
مخالف هرگونه استفاده از خاک خود برای 
تهدید امنیت این کشورهاست و بنا بر این 
سیاست، بغداد همچنین قاطعانه هرگونه 
نقض حاکمّیت خود و حمله نظامی به هر 
هدفی در داخل خاک عراق بدون کسب 

موافقت قبلی مقام های عراقی را رّد می کند.
    اظهارات این مقام عراقی اشاره به حمله 
سپاه پاسداران به مراکز دو حزب دمکرات 
کردستان ایران و حزب کردستان دمکرات در 
نزدیکی شهر کوی سنجق در اقلیم کردستان 
عراق با استفاده از پهپاد و موشک زمین به 

زمین دارد.

    در این حمله دسِت کم 14 تن کشته و 
30 نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از 

آنها وخیم است.
    سپاه پاسداران انقالب ایران با انتشار 
اطالعیه ای مسئولیت این حمله را بر عهده 

گرفته است.
    روز پس از حمله، یک مقام اقلیم کردستان 
عراق از جمهوری اسالمی خواست تا چنین 
حمالتی را »تکرار« نکند و به »قوانین اقلیم 

کردستان« احترام بگذارد.
    مقام های نظامی ایران و ترکیه پی در پی 
گروه های ُکرد مخالف خود را متهم می کنند 
که از خاک اقلیم کردستان ]ُکردستان 
عراق[ دست به حمالتی علیه مواضع  داخلی 

نیروهای ایرانی و تُرک می زنند.
    به گزارش خبرنگار رادیو فردا در عراق، 
حمالت موشکی به مقّر حزب دمکرات 
کردستان که مصطفی مولودی ریاست آن 
را برعهده دارد، بامداد شنبهـ  17 شهریور 
1397 و هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی 
ِل مخالف جمهوری اسالمی صورت  این تشکُّ
گرفت. به گفته یک کمیسیون حزب دمکرات 
کردستان؛ شماری از اعضای کمیته مرکزی، از 
جمله کرمی مهدوی، ابراهیم ابراهیم، نسرین 
حداد، رحمان پیروتی و سهیال قادری کشته 
شده اند. نام سه تن از پیشمرگه های کردستان 

عراق نیز در میان کشته شدگان است.

حمله موشکی سپاه پاسداران به مقّر حزب دمکرات کردستان
 در عراق و سرآغاز فصلی تازه

موشک زمین به زمین فاتح
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11

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

11سپتامبر 1979 )20 شهریور 1358 
و هفت ماه پس از پیروزی انقالب و 16 روز 
پس از رویداد تیراندازی در سلطنت آبادـ  
دشتستان چهارم به حاج حسین مهدیان 
خریدار روزنامه کیهانـ  قبال فروشنده آهن 
آالت و صاحب مغازه ای در اول خیابان خیام 
زیر ساختمان روزنامه اطالعات، مقابل 
قورخانهـ  حاج مهدی عراقی مدیر مالی 
آن روزنامه و پسرش حسام عراقی(، احمد 
آذری قمی داستان وقت انقالب دستور 
ضبط و مصادره اموال مصطفی مصباح زاده، 
عباس مسعودی )متوّفي در سال 1353( و 
نیز محمدعلی مسعودی ]ناشر روزنامه پست 
تهران که ربع قرن پیش از آن تعطیل شده 
بود[ را صادر کرد و با این دستور، دو روزنامه 
کیهان و اطالعات با همه دارایی شانـ  
از چاپخانه تا ساختمانـ  در اختیار بنیاد 

مستضعفان قرار گرفتند.
     در اعالمیه دادستان انقالب مربوط 
به این مصادره، آن سه تن متهم به تحکیم 
پایه های رژیم پهلوی و تبلیغ برای سیاست 

بیگانگان و هموار ساختن زمینه جهت اجرای 
این سیاست ها در قبال گرفتن رشوه شده 
بودند. دادستان انقالب اموال این سه تن را 
نامشروع اعالم کرده بود که باید در اختیار 
بنیاد مستضعفان قرار می گرفتند. در اعالمیه 
آمده بود که محمدعلی مسعودی ناشر 
روزنامه پست تهران با هدف تحکیم رژیم 
طاغوت و خدمت به بیگانه این روزنامه را 

دایر کرده بود. 
    در اعالمیه دادستان انقالب تصریح شده 
بود که اموال وارثان و بستگان نزدیک عباس 
مسعودی و خانه او در قلهک نیز باید مصادره 
می شد )که به رغم اعتراض آنان شده است(. 
]عباس مسعودی در سال 1353 = 1974 
میالدي فوت شده بود و بهرام مسعودی پسر 
او و مدیر وقت موسسه اطالعات در جامعه به 
فردی مذهبی و نمازخوان شهرت داشت که 
سالها پیش از انقالب در ساختمان موسسه، 
نمازخانه ساخته بود. وی در تهران زندگی 

می کند[. 
    صدور این اعالمیه، اعضای تحریریه 
نشریات موسسه اطالعات را نگران آینده 

خود کرد که روز بعد )21 شهریور( نماینده 
دادستان انقالب در تاالر موسسه اطالعات 
رکنان موسسه و  فت و به کا حضور یا
نویسندگان آن اطمینان داد که حقوق آنان 
از هر جهت محفوظ خواهد بود و هیچکس 
برکنار نخواهد شد. کارکنان موسسه و بویژه 
نویسندگان آن به نماینده دادستان گفتند که 
آن تاسیسات و ساختمانها در حقیقت نتیجه 

تالش و دسترنج آنان است.
     28 شهریور )هفت روز بعد( علینقی 
خاموشی رئیس وقت بنیاد مستضعفان یک 
بازاری وابسته به مؤتلفه به نام حسین بنکدار 
را رئیس موسسه اطالعات کرد! و بیشتر 
نویسندگان این موسسه به تدریج ظرف هفت 
ماه )تا اواخر فروردین 1359 که در نیمه این 
ماه آمریکا روابط خود با ایران را قطع کرده بود( 
برکنار شدند و به بسیاری از آنان که ربع قرن 
و یا دورانی طوالنی تر در تحریریه نشریات 
موسسه اطالعات قلم زده بودند غرامت اخراج 
هم داده نشد ]در کشوری که اینک به عموم 
مردم و نیز نشریات یارانه نقدی داده می شود 
و به خبرنگاران؛ هدیه و پاداش.[. با وجود این، 
بسیاری از این نویسندگان خانه نشین بعدا 
کمک کردند تا نشریات تازه بویژه همشهری، 

ایران، اعتماد و ... پا بگیرند.
     در حادثه تیراندازی چهارم شهریور 
1358، حاج مهدی عراقی و پسرش حسام 
مقتول شدند و حسین مهدیان که مجروح 
شده بود درمان شد. تیراندازی با مسلسل و به 
اتومبیل حامل این سه تن صورت گرفته بود. 
این سه از منزل حاج حسین رهسپار موسسه 
کیهان بودند. مهاجم بر تَرک یک موتوسیکلت 
سوار بود. گفته شد که عمل ترور کار گروه 

ُفرقان بود.
    روزنامه کیهان قبال به حاج حسین 
مهدیان فروخته شده بود که از آن پس به 
بنیاد مستضعفان منتقل شد و اینک هر دو 
روزنامه قدیمی کشور به دفتر رهبری وابسته 

اند و روزنامه هاي حکومتي بشمار مي آیند.

روزی که کیهان و اطالعات مصادره شدند و سپس اخراج تدریجی نویسندگان و بعضا 
بدون پرداخت غرامت

پیش از مصادره اطالعات و کیهان، روزنامه اطالعات با داشتن ناشر و مدیر )بهرام مسعودی( 
توسط یک شورای انتخابی سیاستگذاری می شد. در این عکس، اعضای شورا و ناشر روزنامه در 
جلسه مذاکره و تبادل نظر با صادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت دیده می شوند. از راست 
به چپ: رحیمیان، صدرعاملی، بهرام مسعودی، مهدی ذکایی )ایستاده(، صادق طباطبایی، 
احمدرضا دریایی، محمد حیدری، بیژن نفیسی و خلیل بهرامی. این عکس چند روز پیش از 

مصادره گرفته شده است

روزنامک- شماره53 ) شهریورماه1397(
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دوربین

مطالعات دولتی برای انتقال دستگاههای اداری از تهران با هدف کاهش 
جمعیت شهر که مشکل ساز شده است

122 میالدي به تصمیم  ل  مبر سا سیزدهم سپتا
»هادریانوس« امپراتور وقت روم، کار ساختن یک دیوار 
سراسری عرضی سنگچین در بریتانیا آغاز شد که طوایف ساکن 
شمال بریتانیا )اسکاتلند( را از تعرض به منطقه جنوبی بریتانیا 
)اینگلند( بازدارد و جنوبی هارا از یک ترس و بیم و کابوس دائمي 
ناشی از آن رهاسازد. بقایای این دیوار باقی مانده است. رومی ها 
کل این سرزمین را بریتانیا می خواندند و این نام را از سفرنامه 
»پیتیاس« سّیاح و جغرافیدان قرن چهارم پیش از میالد یونان 
آموخته بودند. بریتانیا از سال 43 میالدی بمانند سایر نقاط 
اروپا، جزیی از قلمرو رومیان شد. تعرض رومیان به آن جزایر 

غرب اروپا از سال 55 پیش از میالد آغاز شده بود ولی استقرار 
آنان تا سال 43 میالدی قطعی نشده بود. »اینگلند« که از نام 
آلمانی های مهاجر به جنوب بریتانیا گرفته شده از قرن پنجم 
میالدی متداول شده است که در آغاز کار »اینگا الند« بود و از نام 
اِنگلِس های آلمانی گرفته شده بود. ساکسون ها نیز از آلمان به 
جنوب بریتانیا مهاجرت کرده اند و به همین مناسبت بریتانیایی 
ها را »انگلوساکسون« می نامند که آلمانی تبارند و زبان انگلیسی 
از خانواده زبان آلمانی است که پارسی نیز از همین خانواده است. 
لندن در منطقه اینگلند واقع شده است. مناطق بریتانیا در سال 

927 متحد و چند قرن بعد »یونایتدکینگدوم« نامیده شدند.

دیوار »هادریانوس« در بریتانیا
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ایران در سال 1348 صادر کننده یخچال به روسیه و کفش و پیراهن به آلمان بود و 
امروز واردکننده پیراهن و کفش، بیل، کلنگ و ... از چین!

شن   نستیتو کا ر  ا پد تو  1 8 1 2 ل سا مبر  ا نو  1 9 
USS Constitution متعلق به دولت نوبنیاد ایاالت متحده 

آمریکا در نزدیکي آبهاي کانادا کشتي نظامي انگلیسي »گوري یر 
Guerriere « از نوع فري گیت را در هم کوبید و از صحنه نبرد 

خارج ساخت. این کشتي دوهزار و دویست تُني 71 متري مجهز به 
44 توپ و 450 ملوان ساخت نوامبر سال 1797 سپس به تنهایي 
جمعا به شش کشتي دیگر انگلیسي آسیب رساند و دولت ایاالت 

متحده را دلگرم به ساختن شش توپدار دیگر از این نوع کرد.
     کانستیتوشن همان ناوي است که در مدیترانه دزدان دریائي را 
شکست داد و پیمان دریایي با لیبي )ترابلس( در عرشه آن امضاء شد. 
این کشتي در منطقه کارائیب کشتي هاي فرانسوي را هم که مزاحم 

بازرگانان آمریکایي بودند متواري ساخته بود. بنابراین کانستیتوشن 
نخستین ناو جنگي ایاالت متحده است که درخارج از آبهاي این 

کشور وارد عملیات نظامي شده است.
    با این سوابق میهني، مردم آمریکا در نیمه قرن نوزده مانع اوراق 
کردن آن شدند و این کشتي تا به امروز باقي مانده، پایگاهش در 
ماساچوست است و همانند اواخر قرن 18 قادر به بحر پیمایي است. 
کانستیتوشن در آگوست سال 1997 با پیمودن یک مسافت رفت 
و برگشت هزار مایلي از بزرگترین پایگاه دریایي امریکا در نورفک 
ویرجینیا بازدید کرد. کانستیتوشن تنها کشتي جنگي قابل استفاده 
جهان است که در قرن 18 ساخته شده و آن همه جنگ و گریز 

داشته است.

كشتي جنگي 221 ساله آمريکا كه هنوز درياپيمايي مي كند
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امپراتوری ايران در زمان داريوش بزرگ
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

فرهنگی( بکار برده می شود و درباره کارها و نظرات 
افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت و هدف 
از آن آمــوزش عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی 
هــا، سرمشــق گرفتــن و نيز پيشــگيری از اشــتباه 
بــا درس گرفتــن از اشــتباه دیگران و گذشــتگان 
اســت. در تاریخ نگاری ژورناليســتی بایــد یک مبدأـ  
روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و نوشــتن مطلب 
را از آن آغــاز کــرد بنابرایــن، مطالبــی کــه در زیــر 
آمــده اســت ارتبــاط با شــهریورماه داشــته اســت.

17

این ماه در گذر تاریخ

17

این ماه در گذر تاریخ

22 آگوست سال 337 پیش از میالد، اردشیر سوم شاه وقت 
ایران از دودمان هخامنشي دستور حمله نظامی تازه ای را به 
یونان صادر کرد. وي در پایان نخستین سال سلطنت خود چنین 

تصمیمي را گرفته بود.
     طبق سنگنبشته هاي موجود، مقایسه قلمرو ایران در سال 

486 پیش از میالدـ  سال درگذشت داریوش یکمـ  با سال 
337 پیش از میالد نشان مي دهد که در این 149 سال با همه 
نوسانهاي دربار هخامنشي، در خطوط مرزي این قلمرو تغییر 
منفي دیده نمي شود که نتیجِه نظمي است که داریوش برقرار 

کرده بود.

امپراتوري عثماني 22 آگوست سال 1635 شهر ایروان را از 
دست ایران خارج ساخت که شاه صفي با اعزام نیروي تازه نفس 
از اصفهان آن را پس گرفت. در نبرد برسر ایروان پنج هزار تَن از 
عساکر عثماني به اسارت نیروهای نظامی ایران درآمدند. باوجود 
این، سال بعد عثماني ها دوباره ایروان را تصرف کردند و مناقشه 

ادامه یافت.
     ایروان )پایتخت جمهوري ارمنستان( در پایان جنگ دوم 

روسیه با ایران و طبق قرارداد ترکمن چاي )سال 1828( از ایران 
جدا و به روسیه داده شد. در آن سال یک سپاه از ارتش ایران از 
ایروان بسختی دفاع کرده بود. ارمنستان که قبال وسعت بیشتری 
داشت از 25 قرن پیش تا زمان قرارداد ترکمن چای، متحد و یا 
وابسته به ایران بود و نظامیان ارمنی در جنگ های ایران و روم 
در کنار ایرانیان قرارداشتند. بسیاری از سرداران ارتش ایران از 

ارمنیان بودند.

آخرين تعّرض نظامی ايران به يونان

جنگ ايران و عثماني بر سر ايروان

افراد مسلح فرقه شیعه زیدیه که از جوالی 1635 کار اخراج 
عثماني ها از خاک یمن آغاز کرده بودند 22 آگوست این سال 
پیروز شدند و حکومت یمِن مستقل در دست امام این فرقه 
قرارگرفت. بعدا انگلیسي ها بر عدن و مناطق جنوبي یمن 
استیال یافتند تا کنترل باب المندب را به دست داشته باشند.     
نظام حکومتي زیدیه در یمن و عمدتا در مناطق شمالی و شیعه 
نشین تا دهه 1960 به مدت بیش از سه قرن ادامه داشت. جمال 
عبدالناصر رئیس جمهوری مصر با فرستادن نیروي نظامي، به 
جمهوریخواهان یمن کمک کرده بود تا به حکومت امام زیدیه 

پایان دهند.

13 سپتامبر سال 1568 الرنس کیپمن، آرتر ادواردز و 
ریچارد ویلز در اجراي نّیات درازمدت دولت لندن، انگلستان را 
به مقصد ایران ترک کردند. ماموریت آنان راضي کردن دولت 
صفوي ایران به صدور مجّوز تاسیس چند مرکز انگلیسي )به 
نام ظاهري تجارتخانه( در شیراز، کرمان، اصفهان و تبریز بود تا 
سرپُلهایي براي نفوذ در آسیای غربی و جنوبی باشند. سیاست 
دولت انگلستان در آن زمان برمدار رقابت با استعمار اسپانیا و 
وابستگانش )پرتغال و هلند( در آسیا قرار داشت که صرفا از 
طریق دریا اقدام به گسترش نفوذ و استعمار در سرزمین هاي 
دیگران مي کردند. این هیات انگلیسي یک سال بعد به قزوین 

)پایتخت وقت ایران( رسید.

اخراج عثماني ها از يمن و قرارگرفتن 
حکومت يمن در دست امام شيعيان زيديه

اعزام 3 انگليسي به ايران با نّيت ...
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سوم سپتامبر 1939 - دو روز و چند 
ساعت پس از آغاز حمله نظامي آلمان به 
لهستانـ  دولت هاي فرانسه، انگلستان و دو 
مهاجر نشین انگلیسي؛ استرالیا و نیوزیلند و 
متعاقب آنها کانادا به آلمان اعالن جنگ دادند 
و جنگ جهانی دوم آغاز شد )سپتامبر 1339 
تا سپتامبر 1945( که 62 تا 78 میلیون تلفات 
انسانی داشت و جماهیریه شوروی 13 درصد 
جمعیت خودرا از دست داد. تلفات آمریکا که 
دو سال و 3 ماه پس از آغاز جنگ، گام به آن 

نهاده بود 416 هزار تَن بود.
     دولت انگلستان بامداد سوم سپتامبر 
1939 سفیر خود در برلین را به وزارت امور 
خارجه آلمان فرستاد و از طریق او تا ساعت 
11 بامداد به این دولت مهلت داد که دستور 
بازگشت نیروهاي خودرا از لهستان بدهد. 
دولت فرانسه تا ساعت پنج بعد از ظهر سوم 
سپتامبر به آلمان چنین مهلتي را داده بود. 
چون هیتلر به این دو اخطار اعتناء نکرده بود 
ساعت 11 و 15 دقیقه بامداد به وقت لندن، 
 Neville Chamberlain  نویل چمبرلین
نخست وزیر وقت انگلستان از رادیو لندن اعالم 
داشت که آن دولت از آن پس خود را با آلمان 
در حالت جنگ مي داند. وي گفت که کابینه 
جنگ مرکب از 9 وزیر تشکیل شده و الیحه 
»دفاع ملّي« در ساعات آینده به پارلمان داده 
مي شود. طبق این الیحه که سریعا تصویب 
شد اتباع 18 تا 41 ساله انگلیسي به زیر پرچم 
احضار شدند. از همان روز تخلیه کودکان، 
بانوان خانه دار و سالخوردگان از لندن و 
شهرهاي بزرگ انگلستان آغاز شد. با وجود 
این، بالفاصله میان انگلستان و آلمان برخورد 
نظامي روی نداد. ولي آلماني ها مدعي شده 
بودند که در همان روز، برخي نظامیان فرانسه 

به قلمرو آلمان تعرض کرده بودند!. 
     هدف هیتلر از حمله نظامی به لهستان، 
بازگرداندن اراضي آلماني بویژه بخش هایی 
از »پروس« بود که پس از جنگ جهاني اول 

ـ طبق توافق فاتحان، در نشست ورسایـ  
از آن کشور جدا و به لهستان ضمیمه شده 
بود، »پروس« بخش اصلی آلمان بود و 
برلین پایتخت آن. دولت پروس به صدر 
اعظمی بیسمارک بود که وحدت آلمان را با 3 
جنگ اصطالحا »محدود« تأمین کرده بود. 
انگلستان و فرانسه در نشست ورسای تداوم 
ضمیمه بودن اراضی شمال آلمان )بخشی از 

پروس( به لهستان را تضمین کرده بودند.
     قبال و در مارس 1939 سران دولت 
هاي لندن و پاریس در نشست مونیخ با 
خواست هیتلر مبنی بر بازگردانده شدن 
مناطق آلمانی نشین چک اسلواکیـ  منطقه  
Sudetenlandـ  به آلمان موافقت کرده 

بودند؛ Munich Agreement. چون 
دولت چک اسلواکی به نشست مونیخ دعوت 
نشده بود با سازش 29 مارس 1939 سران 

وقت مخالفت کرد و هیتلر نیرو فرستاد و 
عالوه بر ضمیمه کردن سودتنلند،  بوهمیا 
Buhemia  و موراویا  Moravia را هم عمال 

متصرف شد و تحت الحمایه آلمان قرار داد )نَه، 
ضمیمه آلمان(. هیتلر قبال اعالم کرده بود که 
آلماني ها )ژرمن ها( باید داراي دولت واحدي 
باشند و در پي آن، اتریشي ها با انجام رفراندم 

به آلمان پیوسته بودند )سال 1938(.
    برخی از موّرخان که دیکته نویس فاتحان 
جنگ دوم جهانی نبوده اند، دولت های لندن 
و پاریس را با دادن اعالن جنگ به آلمان در 
سوم سپتامبر 1939 آغازگر جنگ جهانی 
دوم خوانده اند. آنان نوشته اند که اگر اعالن 
جنگ لندن و پاریس به هیتلر نبود، احتماال 
تعّرض هیتلر پس از بازگرداندن اراضی آلمانی 
لهستان، متوقف می شد. در سپتامبر 1939، 
هیتلر هنوز برای یک جنگ تمام عیار با قدرت 

روزی كه انگلستان و فرانسه به آلمان اعالن جنگ دادند و جنگ جهانی دوم آغاز شد و 
دهها ميليون تلفات داشتـ  اگر آلمان به شوروی حمله نکرده بود امپراتوری های روميان و 

پارسيان دوباره زنده می شدندـ  اشاره به معماهای قرن 20

دیدار این چنین دوستانه استالین
 و فون ریِبنتروپ وزیر امور خارجه دولت هیتلردر آگوست 1939 و 

چند روز پیش از آغاز جنگ جهانی دوم
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های وقت آمادگی کامل نداشت و در انتظار به 
نتیجه رسیدن تالش دانشمندان آلمانی به 
تولید موشک و بمب اتمی و ادامه یارگیری و 
جهانی ساختن تفّکرِ »ناسیونال سوسیالیسم 
ـ سوسیالیسم برپایه شرایط، مقتضیات، 

منش و برداشت یک ملت« بود.
    »تاریخ« نشان داد که اگر هیتلر اشتباه 
ناپلئون را تکرار نکرده بود و شوروی را مورد 
تعّرض نظامی قرار نداده بود فاتح جنگ بود، 
انگلستانـ  دیگر به این صورت وجود نداشت، 
آمریکا وارد جنگ نشده بود، سیستم پولی 
جهان چیز دیگری بود، نقشه های جغرافیایی 
این نبود که می بینیم، امپراتوری رومیان 
دوباره احیاء شده بود و همچنین امپراتوری 
پارسیان از هند تا مدیترانه. آلمان ده روز پیش 
از حمله نظامی به لهستان با شوروی )23 
آگوست 1939( قرارداد عدم تجاوز امضاء 
و چند روز بعد دولت مسکو را از قصد خود 
به بازگردانیدن مناطق آلمانِی لهستان آگاه 
کرده و بعدا پیشنهاد تقسیم لهستان میان 
دو دولت را داده بود. لهستان در دوران تزاری 

بودن روسیه وابسته به آن دولت بود. 
پس از آغاز جنگ، فرانسه و کشورهای 

اروپای شمالی در مدتی کوتاه به زانو درآمده 
بودند و انگلستان نمی توانست برای مدتی 
طوالنی و به تنهایی ایستادگی کند که 
هیتلر به رغم مخالفت ژنرالهایش، 22 ژوئن 
1941 )21 ماه و 8 روز پس از آغاز جنگ 
دوم( تعرض به جماهیریه شوروی را آغاز 
 Barbarossa کرد که ُکد نِیم این تعرض
گذارده شده بود. همان زمان بسیاری از 
کارشناسان نظامی به دلیل وسعت و شرایط 
اقلیمی شوروی، این عمل هیتلر را احمقانه 

خوانده بودند.
    در تاریخ قرن بیستم چند معّمای پیچیده 
وجود که یکی از آنها همین تصمیم هیتلر 
به تعّرض نظامی به شوروی به رغم امضای 
قرارداد عدم تعّرض و مخالفت ژنرال هایش 
است، معمای پیچیده دیگر؛ فروپاشی آرام و 
آسان شوروی است و سکوت والدیمیر پوتین 
به رغم در دست داشتن مصّوبه پارلمان این 
کشور )دوما( وغیرقانونی خوانده شدن این 
فروپاشی در این مصّوبه در برابر عالمت 
سئوال استـ  پوتینی که می گوید عکس 
اورا در زورخانه )ورزشگاه( بگیرند و منتشر 
کنند. بسیاری از موّرخان و اصحاب نظر، 

سکوت معّماگونه پوتین در قبال استقرار 
ناتو در بالتیِک شوروِی فروپاشیده شده و 
مداخالت در جمهوری های ساختگِی سابقا 
وابسته  و اقمار پیشین مسکو را شگفت انگیز 
می پندارند. همچنین سکوت روس ها 
)افراد روس( در برابر ازدست دادن میراث 
نیاکان و نیز فراموش کردن کشته شدن 
27 میلیون روس در جریان جنگ جهانی 
دوم را. در جریان جنگ جهانی دوم قرن 
20، هر خانواده گسترده روس چند قربانی 
داد ولی بازماندگان این مقتولین حرفی نمی 
زنند! و سکوت کرده اند، حال آنکه همین 
چند سال پیش لیبیایی ها از ایتالیا به خاطر 
اشغال سرزمین خود درخواست غرامت 
کردند و موفق شدند. دیگر از معماهای تاریخ 
قرن 20، سکوت شاه ایران در ماههای آخر 
سلطنت و تَرک کشور است. همچنین خارج 
ساختن نظامیان آمریکا از عراِق کلیدی به 
رغم آن همه هزینه و تحمل تلفات و نیز 
تداوم حمایت اقتصادی آمریکا از چین پس 
از کاپیتالیست شدن این کشور تا همین 
اواخر که اینک معارض شماره یک آمریکا 

شده است. 

هشتم شهریور 1312، ماده 238 مکرر با 
یک تبصره و دو بند بر قوانین کیفري ایران 
اضافه شد که در آن زمان یک انقالب اداري 

محدود بشمار آمده بود. 
    طبق این قانون که از نیمه دوم شهریور 

همان سال به اجرا درآمد هرکس که از نفوذ 
ـ در ادارات  ـ واقعي و یا کاذبـ  خود و دیگرانـ 
و سازمانهاي دولتي سوء استفاده کند به 
مجازات حبس تادیبي از شش ماه تا دو سال 
و جریمه نقدي از صد تا هزار تومان )پول آن 

زمان( محکوم خواهد شد. 
    بعدا قوانین متعدد در این زمینه ها تدوین 
شد از جمله قانون منع مداخله در معامالت 
دولتی، قانون ضد توصیه و تشبث، قانون از 

کجا آورده ای؟ و ... تصویب شد.

شهريور 1312 و تصويب نخستين قانون كيفری ضِد پارتي بازي در ايران

در پي کاهش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني و دالل بازي و اعمال 
نفوذ سیاسي در آن که روي اقتصاد کشورهاي نفتدار اثر نامطلوب 
داشت نمایندگان کشورهاي صادر کنندگان نفت از جمله ایران از 
دهم سپتامبر 1960 یک نشست چهار روزه در بغداد برگزار کردند تا 
راهي بیابند که بتوانند این نوسانات را کنترل کنند و به همان گونه که 

بهاي کاالهاي وارداتي به آن کشورها افزایش مي یابد قیمت نفت خام 
هم باال برود و آسانترین وسیله که در دست آنها است کنترل تولید نفت 
خام و میزان صدور آن است.     در پایان همین اجالس تصمیم به ایجاد 
سازمان کشورهاي صادر کننده نفت ) Opec ( گرفته شد تا از منافع 
تولید کنندگان محافظت کند. ایران از اعضاي موسس اپک بوده است. 

تأسيس اوپک

ایران که در دهه های اخیر واردکننده کفش، پوشاک و خودرو از 
خارج بویژه از چین شده است در شهریور 1345 )سپتامبر 1966( 
قرارداد صدور کفش به شوروی با این جماهیریه امضا کرد و در همین 

سال به آمریکا 200 هزار متر پارچه صادر کرد و .... ایران در شهریورماه 
1350 )1971 میالدی( 150 اتوبوس ساخت ایران ناسیونال به کویت 

فروخت.

زمانی كه ايران صادركننده كفش به شوروی، پارچه به آمريکا و اتوبوس به كويت بود
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نهم سپتامبر سال 1991 تاجیکستان 
9 میلیون نفرِي 143 هزار کیلومتر مربعي 
اعالم استقالل کرد که روز ملّي این کشور 
پارسي زبان و ایراني تبار است. »تاریخدانان« 
تاجیکستان را مادر ایرانزمین بشمار مي 
آورند زیرا که نه تنها ایرانیان بلکه آرین ها از 
آنجا برخاسته اند. در »اَِوستا« از سرزمیني 
که »تاجیکستان امروز« در آن قرارگرفته به 
عنوان بهترین مکان و منطقه در روي زمین 
که اهورامزدا )خداي یگانه بزرگ( آفریده یاد 
شده است. به نوشته َزرتَشت، این منطقهـ  
یک سرزمین کامل و بهتر است )آب و هوا و 
محصوالت آن(. در نوشته هاي زرتشت و آثار 
آن دوره، آرین هاي منطقه فرارود »تاجیان 

« نوشته شده اند. این سرزمین از شش هزار 
سال پیش مسکوني بوده و مردمي متمدن 

داشته است. 
    مورخان کارشناس دوران باستان و آرین 
شناسان نوشته اند که تاجیک هاي هزاره 
پیش از میالد یک طایفه ایراني به نام کامبوجا    
Kambojas   بودند که به زبان اَِوستایي 

)پارسي قدیمي ترـ  زبان زرتشت( سخن مي 
گفتند و موّرخ همراه اسکندر، باکتریانا )بلخ( 
)در اوستا: باخدي  Bakhdi = بلخ( و تخار 
را بخشي از منطقه آنان ذکر کرده که عمدتا 
میان دو رود بزرگ )آمودریا و سیردریا( مي 
زیستند. موّرخان عهد سلوکي ها، اشکانیان 
)پارتها( را برخاسته از میان آنان نوشته اند و 
مورخان رومي و اروپایي همه خراساني ها و 
تبرستاني ها )مازندراني ها( را از همان طایفه 
ایراني دانسته اند. یزدگرد سوم در پي شکست 
هاي نظامي اش به همین منطقه پناه برده بود 
که با مرگ او ایرانیان استقالل و حاکمیت 
خود را از دست دادند. همین »تاجیکان« 
زبان پارسي و فرهنگ، منش و تمدن ایراني 

را محافظت کردند که با پیدایش سامانیان 
به سراسر ایران گسترش یافت. سامانیان که 
از سرزمین تاجیکان برخاستند از نخستین 
دسته ایرانیاني بشمار مي آیند که استقالل 
و حاکمیت ایران را زنده کردند. تا قرن دهم 
میالدي و آغاز مهاجرت اقوام آلتائیک به 
منطقه فرارود ازجمله ُغزها = اُغوزها، بکاربردن 
واژه تاجیک، زیاد مرسوم نبود و همه ایرانیان 
خودرا پارس مي نامیدند و از زماني واژه 
»تاجیک« مصّرا بکار رفت که پارسیاِن فرارود 
و ایران خاوري )افغانستان امروز( خواستند 
خود را از تُرکاِن مهاجر مشّخص سازند و از 
آن پس واژه هاي »تُرک و تاجیک« براي 
مشخص ساختن افراد آن منطقه بکار رفت. 
قبال هم برخي از خراساني ها براي مشخص 
شدن از تازیان )عرب( خود را »پارسیوان = 

پارسیبان« مي خواندند.
     تاجیکستان امروز، داراي بیش از 99 
درصد باسواد است و همه آیین هاي ایراني 
بویژه نوروز را گرامي مي دارد. این سرزمین 
که تا پایان دوران سامانیان سراسر شمال 
آمودریا )جیحون( را شامل مي شد به تدریج 
براثر هجوم اقوام آلتائیک کوچک شد و 
آخرین ضربه را از رهبران شوروي خورد که 
به رغم مقاومت ُسغدي ها )ُخَجندي ها( 
قسمت هاي دیگري از آن را به جمهوري 
هاي مجاور دادند. تالش تاجیکان بود که 
جمهوري شوروي تاجیکستان در 1929 
تاسیس شد و در نهم سپتامبر 1991 اعالم 
استقالل کرد و در ششم نوامبر 1994 داراي 

قانون اساسي شد و اصحاب نظر آن را کم 
دشمن ترین کشور جهان قلمداد کرده اند. 
همین بي دشمن بودن سبب شده است که 
همه بخواهند در آنجا سرمایه گذاري کنند و 
مناسبات داشته باشند؛ چین، روسیه، هند و 
آمریکا همه با تاجیکستان دوستي نزدیک 
دارند. این سرزمین، مورد عالقه ویژه پارسیان 
هند و زرتشتیان جهان است. تاجیکستان در 
دل خود داراي انواع معادن از جمله نفت است. 
تاجیکستان شامل سه ایالت و چند منطقه 
دیگر است و ایالت ُسغد )ُخَجند( آن که پایگاه 
مهاجرت آرین ها به غرب )اروپا( و جنوب 
)ایران بزرگتر و شمال غربی هند( بشمار مي 
رود و کوروش در آنجا جان باخت تا مانع ورود 
اقوام با تمدن پایین به ایرانزمین شود معروف 
تر از ایاالت دیگر است. تاجیکان )تاجیکیان( 
با گذاردن نام اسماعیل ساماني )احیاءگر زبان 
فارسي و فرهنگ ایراني( بر بلندترین قله آن 
کشور قدرشناسي خود را نسبت به او نشان 
داده اند، همچنین گذاردن نام سامانیان بر 
واحد پولشان )ساماني( و بزرگداشت شعراء 
و دانشمندان ایرانزمین و گذاردن نام آنان بر 
خیابان ها و قراردادن مجسمه هایشان در 

پارک ها و اماکن عمومی. 
     رودکي از پدران شعر پارسي نوین، زاده و 
برخاسته از تاجیکستان است. سران شوروي 
همواره از آن نگران بودند که تاجیکان آسیاي 
میانه و افغانستان با ایران متحد شوند و 

امپراتوري پارسیان زنده شود.
     امامعلي رحمان متولد پنجم اکتبر 
1952 و پدر 7 دختر و دو پسر، از 1992 
رئیس جمهوری تاجیکستان است. وی که در 
دانشگاه در رشته اقتصاد تحصیل کرده است 
در ایالت َختالن به دنیا آمده است. رحمان 
پیش از ریاست کشور، عضو انتخابی شورای 
عالی تاجیکستان بود. تاجیکستان که در دهه 
1990 یک دوره بحران و نوعی جنگ داخلی 
پُرتلفات را تجربه کرد در دوران حکومت 
رحمان از ثبات و آرامش و نیز پیشرفت 

برخوردار بوده است.

سالروز استقالل تاجيکستان كه »َاِوستا« آن را سرزمين بهتر توصيف كرده استـ  
تاجيکستان و پرزيدنت رحمان در يک نگاه.

امامعلی رحمان
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دهم سپتامبر سال 56 پیش از میالد 
مهستان Mehestan )سناي ایران( در پي 
وصول شکایتهاي متعدد از مهرداد سوم، با 
اکثریت آراء وي را از شاهي ایران برکنار کرد 
و برادرش »اُُرد Orod« را براي احراز آن مقام 
برگزید. مهرداد سوم با این که در دوره کوتاه 
سلطنت خود در جنگ با رومیان و طوایف 
غیر ایراني آن سوي سیردریا )رود سیحون 
ـ مرز شمالی تاجیکستان امروز( به پیروزي 
نائل شده بود مردي خودسر و ستمگر بود و 
دست به تصفیه بدون دلیِل مقامات کشوري و 

لشکري زده بود و بدون دادرسي، به چند مورد 
مصادره اموال اقدام کرده بود و باعث گسترش 

نارضایي در کشور شده بود. 
    مهستان در همان جلسه اي که مهرداد 
سوم را برکنار کرد راي داد که از آن پس عنوان 
شاه کشور به شاه ملت )ایرانیان( تبدیل شود تا 

فراموش نکند که انتخابي است. 
     هشت سال بعد چنین پیشنهادي به 
سناي روم شد که عنوان امپراتور انتخابي روم 
نیز »امپراتور رومیان« شود که این پیشنهاد 
به دلیل این که همه اتباع قلمرو روم، رومي 

نبودند رّد شد
    در سپتامبر سال 1791 مجلس 
نمایندگان فرانسه ضمن اشاره به همین 
شواهد تاریخي تصویب کرد که چون کشور 
داراي قانون اساسي شده است و شاه باید 
براي رعایت و اجراي آن در مجلس سوگند 
یاد کند؛ از آن پس به جاي پادشاه فرانسه 
»پادشاه فرانسویان« عنوان خواهد داشت که 
لوئي 16 در چهاردهم سپتامبر 1791 با اکراه 
تمام این سوگندرا به جاي آورد، ولي انقالب به 
او مجال زیادي نداد که شاه فرانسویان باشد..

هفدهم سپتامبر 1941 )26 شهریور 
1320( محمدرضا پهلوي در جلسه فوق 
العاده مجلس به رعایت کامل قانون اساسي 
سوگند خورد و شاه شد و قول داد که اگر 
درگذشته اشتباهي صورت گرفته جبران 

کند.
     24 ساعت پس از خروج رضاشاه از تهران، 
در گوشه و کنار شنیده مي شد که وي آزاد 
نیست. گرچه آزادانه حرکت مي کند، ولي 
عمال زنداني دولت انگلستان است و هرکجا 
که این دولت بخواهد اورا خواهد بُرد و تحت 
مراقبت قرار خواهد داد و به احتمال زیاد از 
ایران تبعید و به یک مستعمره دورافتاده 

انگلستان فرستاده خواهد شد. 
     در همین روز سرلشکر احمد نخجوان 
که پس از مرخص کردن سربازان پادگانها و 
بي دفاع کردن کشور، از دست رضاشاه کتک 
خورده بود، خلع درجه و زنداني شده بود آزاد 
شد و ضمن تجلیل از او! پنج روز بعد دوباره 
وزیر جنگ شد!. سرتیپ علي ریاضي هم که 
به همان دلیل زنداني شده بود آزاد گردید. 
رضاشاه ]بدون اطالع از واقعیت هاي پشت 
پرده و جریانات روز[ گفته بود که این دو و 
خائنان دیگر باید در محکمه نظامي زمان 
جنگ ]محکمه َحرب[ محاکمه و اعدام شوند 
و خودش بر جریان این محاکمه نظارت 

خواهد کرد.
     در همین روز نیروهاي شوروي و انگلستان 
به عنوان فاتح ایران وارد تهران شدند و این 
شهر را به اشغال خود درآوردند و فرار اتباع 
آلمان و ایتالیا از ایران تسریع شد. محبوسین 
زندان قصر که از اشغال تهران آگاه شده بودند 
قصد فرار داشتند که به سوي آنان تیراندازي 
شد. باوجود این، بعداز ظهر این روز دستور 
آزادي زندانیانـ  سیاسي و عاديـ  صادر 
گردید. اشغال نظامي تهران بر دامنه احتکار 
و به سبب آن گراني اجناس مورد نیاز از جمله 
نان افزوده شد و گزارشهاي متعدد در زمینه 
ناامن شدن راهها و راهزني انتشار یافت و 

برنگراني مردم افزود. این گراني و ناامني سبب 
شده بود که مردم عادی تا مدت ها از رفتن 

رضاشاه ناخرسند باشند.
    نیروي هوایي که در زمان تعرض خارجي 
داراي 400 هواپیما و 8 پایگاه ازجمله دو 
پایگاه در تهران )دوشان تپه و قلعه مرغي( 
بود به دلیل ایستادگي در برابر متجاوزین 
عمال منحل شد؛ متجاوزین شش پایگاه 
آن را تعطیل و دو پایگاه تهران را خود در 
دست گرفتند )قلعه مرغي در دست روسیه 
و دوشان تپه در دست انگلستان(، کارخانه 
هواپیماسازي شهبار و دانشکده نیروي 
هوایي بسته شدند و بسیاري از هواپیماها 
که ساخت 4 کشور بودند منهدم و یا مصادره 
شدند و دولت انگلستان 15 هواپیماي تازه اي 
را که رضاشاه در ماه مي 1941 )4 ماه پیش از 
تعرض( از آمریکا وارد کرده بود به هندوستان 
منتقل ساخت. نیروي هوایي ایران در سال 
1304 تاسیس شد. در سال 1303 جمعي 
دانشجوي نظامي و افسر زمیني ازجمله 
همین احمد نخجوان به روسیه و فرانسه 
فرستاده شده بودند تا آموزش خلباني و رزم 
هوایي فراگیرند و نخجوان و تني چند از این 
خلبانان تازه کار پنجم اسفند 1304 هجري 
با هواپیماهاي خریداري شده از فرانسه از این 

کشور به ایران بازگشته بودند.

2 هزار و 74 سال پيش مِهِستان )پارلمان ايران( مِهرداد سوم را از پادشاهي بركنار كرد

رضاشاه زنداني انگليسي ها شدـ  ايران در جريان تعّرض متفقين داراي 400 هواپيماي 
نظامي و 8 پايگاه هوايي بود

احمد نخجوان و پاداش خیانت 
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محمدعلی فروغي نخست وزیر زمان 
اشغال نظامی ایران )شهریور 1320( پس 
از چند دور مذاکره با سفیران انگلستان و 
شوروي که نیروهایشان بدون برخورد با 
مقاومت جّديـ  به سبب مرخص شدن 
ـ  سربازان ایران بر اثر خیانت دو افسر ارشدـ 
به پایتخت نزدیک می شدند، مجلس شوراي 
ملي را به تشکیل یک جلسه فوق العاده در 18 
شهریور 1320 دعوت کرد و در این جلسه، 
خود و وزیر خارجه اش گزارشي از مذاکرات 
و مکاتبات و نیز آخرین تحوالت و خواست 
دولتین انگلستان و شوروي به اعضای پارلمان 
دادند که ماحصل گزارش این بود که دولت 
انگلستان خواهان برکناري رضاشاه و تبعید 

او از کشورـ  زیر نظر آن دولتـ  است.
     فروغي که شهرت داشتن ارتباط با دولت 
لندن را داشت قبال قوِل گرفتن موافقت 
مجلس به تبعید رضاشاه را به سفیران دو 

دولت اشغالگر داده بود. وی در پایان جلسه 
تقاضاي راي اعتماد کرد و موفق شد. فروغی 
این رای را به منزله موافقت مجلس با رفتن 

رضاشاه تلّقی کرده بود.
     فروغی سالها مورد غضب پهلوی یکم و 
خانه نشین بود که چند ساعت پس از تعّرض 
نظامی لندنـ  مسکو به ایران و کناره گیری 
ناگهانی علی منصور، نخست وزیر شده بود!. 

    رضاشاه پهلوی از نیمه دهه 1310 )نیمه 
دوم دهه 1930 میالدی(، دیگر به ساز 
انگلیسی ها نمی رقصید و متوجه آلمان 
و ایتالیا )هیتلر و موسولینی( شده بود و 
درنتیجه به عوامل دولت لندن که بر او روشن 

شده بودند روی خوش نشان نمی داد.

محمدعلی فروغی رای اعتماد مجلس به خودرا به حساب موافقت مجلس با كناره گيری و 
تبعيد رضاشاه گذاشت!

فروغی

 حمالت نظامي عراق به ایران که از روزهاي قبل از آن پیش بیني شده 
بود، 31 شهریور 1359 )22 سپتامبر 1980( آغاز شد که پیامدش یک 
جنگ هشت ساله بود و برخالف تصور قبلي غرب، ایران در این جنگ 
پُرتلفات و پُرهزینه حتي یک وجب از خاک خود را از دست نداد. مروري 
بر روزنامه هاي چاپ تهران در شهریور ماه آن سال نشان مي دهد که 
همزمان با انتخاب نخست وزیر براي جمهوري اسالمي، از نیمه این 
ماه زد و خوردهاي مرزي عراق و ایران رو به شدت گذارده بود که بعد 
از ظهر 22 سپتامبر ناگهان نیروي هوایي عراق تهران، تبریز، همدان، 
کرمانشاه، شهر ُکرد و شهرهاي خوزستان را مورد حمله قرار داد و 
همزمان ناوچه هاي آن کشور به سواحل ایران تا بوشهر تعرض کردند و 
متعاقب آن نیروي زمیني عراق تعّرض به ایران را آغاز کرد. طبق اعالمیه 
هاي شماره 20 تا 28 وزارت دفاع اجمهوري اسالمي، در نخستین روز 
تعرض، نیروي هوایي عراق بیش از 11 جنگنده و چهار ناوچه از دست 
داد و هواپیماهاي نظامي ایران متقابال پایگاههاي عراق در کوت االماره، 
شعیبیه، واسیله، ام القصر و سپس بغداد را مورد حمله متقابل قرار دادند. 
این جنگ که )برغم میثاق بین المللي( بدون اعالن قبلي، از سوي عراق 

آغاز شده بود از آن پس به صورت تمام عیار ادامه یافت.
    بیستم سپتامبر 1980 و در آستانه حمله نظامي تمام عیار عراق به 
ایران، احتمال این جنگ در دیدار مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان 
با وزیر امورخارجه کابینه اش مطرح و بررسي شده بود. تاچر در صفحه 
91 کتاب خاطرات خود درباره این مالقات نوشته است: به وزیر امور 
خارجه گفتم که در این نظر که ایران در مدتي کوتاه از پاي درخواهد 
آمد شریک نیستم و دلیل آوردم که ایران داراي یک نیروي هوایي موثر 

است، و محاسبات صدام حسین از فروپاشیدگي ارتش ایران درست 
نیست زیرا که افراد و سالحهاي این ارتش باقي هستند و .... هشت سال 
بعد نظر من تایید شد زیرا که عراق جز در هفته هاي اول جنگ پیشرفتي 

نداشت و مقروض و زمینگیر شد و ....
     اصحاب نظر گفته اند: اگر صدام حسین با ایران وارد جنگ نشده 
بود؛ با کویت و سعودي اختالف نظر مالي پیدا نمي کرد، دست به اشغال 
نظامي کویت نمي زد، در نطق هاي خود زندگاني شخصي خاندانهاي 
سلطنتي این دو کشور را به زیر حمله و انتقاد نمي کشید که به کینه 
دائمي مبدل شد، همسایگان خود را از دست نمي داد )که در روز مبادا 
جایي براي فرار به آنجا و پناهنده شدن داشته باشد( و کشورش در 
سال 2003 به اشغال نظامي آمریکا درنمي آمد و به این روز نمي افتاد، 

خودش هم با آن خفت دستگیر و اعدام نمي شد و ....

روزي كه عراق جنگ هشت ساله با ايران را آغاز كرد

در نخستین حمله هواپیماهاي عراقي به تهران، دو هوپیماي ایران در 
قسمت نظامي فرودگاه مهرآباد روي باند منهدم شد
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طغرل سلجوقي که با غلبه برغزنویان، 
ایران خاوري و سپس همه ایران و نیز بغداد 
را تصرف و تا سوریه و گوشه هایي از آناتولي 
پیش رفته بود چهارم سپتامبر 1063 میالدي 
در »ري« و در73 سالگی درگذشت و چون 
فرزند نداشت آلپ ارسالن )به معناي شیر 
شرزه( برادرزاده اش )پس از یک درگیري 
خانوادگي( برجاي او نشست. طغرل )طعرل 
بیگ( که قبال دو بار ازدواج کرده و دارای فرزند 
نشده بود، امید به داشتن فرزند را از دست 
نداده بود و چند ماه پیش از درگذشتـ  در 72 
سالگي، »سیده« دختر خلیفه اسمي بغداد 
راـ  که سّني بودـ  به عقد نکاح خود درآورده 
و به ري منتقل کرده بود تا در اینجا عروسي 

کند که درگذشت.
     طغرل که قبال اتحادیه اي از ترکمانان 
)تُرکان ُغز= اُغوز Oghuz Turks ( مهاجِر 
به منطقه فرارود را تشکیل داده بود پس از 
درگذشت محمود غزنوي )که پایتخت او 
شهر غزنهـ  در افغانستان امروزـ  بود و به همین 
سبب این دودمان تُرک تبار را غزنوی می 
خوانند( و احساس ضعف در پسرش مسعود، 

تعّرض خود را آغاز کرده بود. 
    طغرل که تعّرض عمومي خودرا از سال 
1034 میالدي آغاز کرده بود تا سال 1037 
همه خراسان )خراسان بزرگتر( را متصرف 
شده بود. طغرل پس از پیروزي سال 1038 
در دندانقان  Dandanghan )میان 

سرخس و َمرو( بر سلطان مسعود غزنوي 
به نیشابور رفته و در باغ »شادیاخ« این شهر 
پادشاهي خود را اعالم داشته بود. تصرف سایر 
ایالت هاي ایران از جمله آذربایجان توسط 
طغرل 18 سال طول کشید. وي با تصرف 
ایران به حکومت دودمانهاي ایراني ازجمله 
بوئیان )دیلمیان( پایان داد که استقالل و 
حاکمّیت ملی ایران را تأمین و بغداد را هم 
تحت کنترل داشتند. دیلمیان از منطقه ای 
در گیالن و نه چندان دور از لنگرود بپاخاسته 
بودند. سلطه و استقرار سلجوقیان بر ایران 
و مناطقی در شرق مدیترانه که با ایل و تبار 
نقل مکان می کردند باعث رواج زبان تُرکی 
در آذربایجان و آناتولی شد. آذری ها پیش 
از ورود سلجوقیان گویش تات و طالشِی 

زبان فارسی داشتند که گویش تات هنوز در 
تاکستان قزوین و گویش طالشی در گیالِن 
شمال غربی رایج است. دولت عثمانی یادگار 

سلجوقیان است.
     آلپ ارسالنـ  دومین حکمران سلجوقي 
ـ آناتولي شرقي و گرجستان را بر متصرفات 
این دودمان اضافه کرد و پیروزي او بر امپراتور 
بیزانس )روم شرقي( در نبرد مالزِگرد در 
سال 1071 میالدي باعث شد که به تدریج 
طوایف تُرک بر آناتولي مستولي و یک دسته 
از آنان معروف به عثمانلي در سال 1453 به 
ُعمر رومیه شرقي پایان دهد و امپراتوري 
عثماني را که عنوان خالفت اسالمی برخود 
نهاده بود ایجاد کند، به پایتختی استانبول 

)قسطنطنیه(.
     طغرل که ایل او در زمان حکومت خلفاء 
دمشق و بغداد بر ایران، از ماوراء سیحون به 
ایرانزمین مهاجرت کرده و بعدا بر غزنویان 
پیروز شده بود پس از تصرف اصفهان در 
نهم آگوست 1052 و اطالع از ایراندوستی 
های »مرداویز زیاری« و ترویج شیعه توسط 
دیلمیان تا ایرانیان در دنیای اسالمی، ماهّیت 
مستقل داشته باشند گفته بود برای اینکه 
باقی بمانیم باید به ایراندوستی ایرانیان و 
ترویج شیعه پایان دهیم و با همین سیاست 
به بغداد لشکر کشید، حکمران دیلمی آنجا 
را بیرون راند و قدرت را به خلیفه سّنی 

بازگردانید.

روزي كه طغرل سلجوقي در »ري« درگذشتـ  طغرل گفته بود برای اينکه باقی بمانيم بايد 
به ايراندوستی ايرانيان پايان دهيم

برج طغرل در منطقه ري )نزدیک تهران(
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آتش زده شدن سینما رکس آبادان که ضمن 
آن 337 تَن جان سپردند و 101 نفر جراحت 
برداشتند با تبعاتی که داشت نقطه عطفی در 
تاریخ ایرانیان بشمار آورده شده است. با اینکه 
پنج نفر ازجمله سرایدار سینما که مورد سوء 
ظن قرار گرفته بودند و در این زمینه دولت عراق 
هم سوم سپتامبر 1978 یک فراری از مرز ایران 
)به نام؛ هاشم ع. آ.( را دستگیر و استرداد کرد، 
طراحان این خرابکاری و عامالن این رویداد 
هنوز شناخته و یا افشاء نشده اند ولی انگیزه آن 
روشن است: تحریک به گسترش مخالفت ها و 

تغییر نظام وقت.
     سینما رکس19 آگوست 1978 )28 
اَُمرداد 1357ـ  سال انقالب( در ساعت ده 
شب و هنگام پخش فیلم »گَوزن ها« آتش 

زده شد. چهار نفر در چهار گوشه سالن سینما 
که 700 تماشاگر داشت بمب بنزینی کار 
گذاشته و لحظاتی پیش از وقوع حریق، آنجا 
را تَرک کرده بودند. تماشاگران قصد فرار کرده 
ولی با درهای قفل شده! رو به رو شده بودند 
و .... ]این استنباط، از اظهارات تماشگران 
فیلم که زنده مانده بودند به پلیس و روزنامه 

نگاران بود[.
    روزنامه های تهران برای انتشار قضیه، 
شماره فوق العاده )اِکسترا( منتشر کردند، 
روزنامه اطالعات به رغم داشتن خبرنگار در 
آبادان، محمدسعید حبشی خبرنگار وقت 
خودرا ]فعال مقیم لس آنجلس[ برای پوشش 
خبر آتش زده شدن سینما رِکس به آبادان 
فرستاد، مردم به خشم آمدند و تظاهرات 

سراسری برپا کردند که 7 روز طول کشید، 
در مشهد و شیراز چند سینما آتش زده شد، 
سینماهای شهرهای دیگر ازجمله تهران 
تعطیل شدند، به بانکها حمله شد، یک انبار 
کاال در خرمشهر تخریب شد، چندین »بار« و 
رستوران در تهران ازجمله جوجه کبابی حاتم 
از میان بُرده شدند و ...، نخست وزیر تغییر 
کرد و جبهه ملّی با صدور اعالمیه خواستار 
آزاد شدن تشکیل احزاب، سندیکاها و انتشار 
نشریات، انحالل اتحادیه های اصناف که 
رخنه گاه بازاریان و کانون اِجحاف شده بودند، 
لغو اختیارات دادرسی ارتش در مورد تعقیب 
قضایی غیر نظامیان، بازگرداندن »خودـ  
تبعیدها« از خارج، برگزاری انتخابات آزاد و 
باالخره سلطنت کردن نه حکومت کردن شاه 
شد و با این اعالمیه، وسیعا وارد میدان انقالب 
شد. در چند کشور ازجمله بلژیک و هلند 
سفارتخانه های ایران به دست دانشجویان 
ایرانی مخالف نظام حکومتی افتاد و اسناد 
آنها آتش زده شد، در لس آنجلس تظاهرات 
صدها دانشجوی ایرانی هوادار »تغییر« 
مقابل ساختمان دولت فدرال به خشونت 
گرایید و 150 دانشجو دستگیر و 20 تن 
دیگر زخمی شدند و انتشار وسیع خبر آن در 
رسانه های آمریکا، دلیل و سند تازه به دست 
مخالفان شاه در کاخ سفید واشنگتن داد تا 
فشار خودرا بر »جیمی کارتر« افزایش دهند. 
همچنین از این زمان بود که مطبوعات تهران 
به طور روزانه اقدام به چاپ عکس و اظهار نظر 
روحانیون در صفحات اول خود کردند، »بی 
بی سی فارسی« نیز آتش بیار معرکه شد و .... 
    کپی صفحه اول فوق العاده دوم روزنامه 
اطالعات،  چاِپ 29 اَُمرداد 1357 که ُکپی آن 
در اینجا آورده شده است نمونه ای است از 
انعکاس وسیع رویداد سینما رِکس آبادان در 
نشریات وقت که شاه در اظهارات 27 اَُمرداد 
آن سال خود آزادی بیشتری به آنها در چاپ 
مطالب داده بود که به بازشدن فضای سیاسی 
تعبیر شده است، کاری که گورباچف ده سال 

پس از او در شوروی کرد و ....

درباره آتش زده شدن سينما ركس آبادان در 28 َاُمرداد 1357 كه يک نقطه عطف در تاريخ 
ايرانيان بشمار آورده شده است
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30 آگوست 1941 )هشتم شهریور 
1320 و پنجمین روز تجاوز نظامي به ایران( 
هواپیماهاي دولت مسکو براي نخستین 
بار برفراز تهران ظاهر شدند ولي تنها به 
فروریختن اعالمیه تبلیغاتي مبادرت کردند 
که در این اعالمیه ها، به اصطالح کرملین 
نشینان وقت، به زحمتکشان ایران وعده 

زندگاني بهتر داده شده بود!.
 تهراني ها از این که پرواز هواپیماهاي 
شوروي بدون واکنش واحدهاي دفاع ضد 
هوایي وطن صورت گرفته بود شگفت زده 
شده و به حدس زني درباره فعالیت هاي پشت 
پرده پرداخته بودند. مدتي بود که تهراني ها 
در نگراني از کهولت رضاشاه پهلوی و محاصره 
او در سعدآباد توسط مقامات دولتي ِ »شناخته 

شده« بسر مي بردند. 
در همین روز ابالغیه محرمانه مرخص 
شدن سربازان وظیفه پادگانهاـ  بدون امضای 
فرمانده کل قوا که رضاشاه بودـ  از سوي 
سرلشکراحمد نخجوان کفیل تازه! وزارت 
جنگ به واحدهاي ارتش که خودرا براي دفاع 
آماده مي کردند و دو لشکر مستقر در تهران در 
اطراف پایتخت سنگر گرفته بودند ارسال شده 
بود و رضاشاه به عنوان فرمانده کل قوا از ارسال 
چنین ابالغیه اي اطالع نداشت! و منتظر عبور 
شمار بیشتری از واحدهاي انگلستان و شوروي 
از مرزها و دفاع و جانبازي نیروهاي نظامي 

وطن بود و ....
 واحدهای انگلیسی و روس با نقض اعالمیِه 
بی طرفی ایران، سوم شهریور 1320 از غرب 
کشور )عراق که عمال در کنترل دولت لندن 
بود( و شمال وارد ایران شده بودند. دو دولت 
متجاوز اعالم کرده بودند که چون شمار آلمانی 
ها در ایران زیاد شده و تماس های محرمانه ای 
میان شاه و هیتلر و موسولینی صورت گرفته 

راهی جز پیشگیری از ... نداشتند. 
علی منصور نخست وزیر وقت، همان 
روز)سوم شهریور( به کاخ سعدآباد رفته بود و 
شاه را از وضعیت آگاه کرده بود و شاه دستور 
آمادگی برای مقاومت داده بود. شاه همان 
روز فرمان خروج دو لشکر مستقر در پایتخت 
از شهر و موضع گیری آنها در اطراف تهران را 
داده بود. رضاشاه در همان روز با ارسال یک 
تلگرم به فرانکلین روزولت رئیس جمهوری 
وقت آمریکا )که این کشور هنوز وارد جنگ 
جهانی دوم نشده بود(، جریان تجاوز لندن 
و مسکو و نقض بی طرفی ایران را اطالع داد 
و خواست که کمک دیپلماتیک به ایران کند. 
رضاشاه در همین روز دستور احضار چهار 
دوره از سربازان وظیفه احتیاط را صادر کرد 
و خواست که ژنرال عزیزاهلل ضرغامی رئیس 
ستاد ارتش دفتر کار خودرا در باشگاه افسران 

مسقتر کند.
روز بعد )چهارم شهریور( گزارش از حمله 
هوایی روس ها به چند شهر در شمال غربی 
کشور ازجمله قزوین و قتل فریب کارانه 
فرماندهان نیروی دریایی توسط انگلیسی 

ها انتشار یافت و پنجم شهریور و در چنان 
اوضاعی، علی منصور از نخست وزیری کناره 
گیری کرد ومجید آهی هم پیشنهاد نخست 
وزیر شدن را نپذیرفت و ایران دچار یک 
بحران نظامیـ  سیاسی شد. در جریان بحران، 
شماری از معاریف نزدیک به دولت لندن از 
رضاشاه خواستند که محمدعلی فروغی را 
که سالها مورد غضب و بی ِمهری رضاشاه بود 
نخست وزیر کند که شاه این اصرار را رّد نکرد 
و فروغی سریعا این مقام را پذیرفت که به باور 

تاریخ نگاران، بخشی از توطئه بود.
هشتم شهریور در تهران حکومت نظامی 
ر  میراحمدی برقرا به ریاست سپهبد ا
شد. در همین روز، نخجوان و ضرغامی و 
همدستانشان بدون اطالع رضاشاه، سربازان 
وظیفه پادگانها را مرخص کردند! و کشور بدون 
دفاع شد. خلبانان نیروی هوایی که در پایگاه 
هوایی »قلعه مرغی« تهران مستقر بودند 
فرمانده نیروی هوایی را که تصمیم به قطع 
دفاع هوایی داشت بازداشت کردند و به پرواز 

دفاعی ادامه دادند.
نهم شهریور بود که رضاشاه از این خیانت ها 
آگاه شد و افسرانی را به مرخص کردن سربازان 
دست زده بود به سعدآباد احضار کرد و به دست 
خود کتک زد و دستور محاکمه صحرایی آنان 
را داد، ولی دیگر دیر شده بود )دنباله ماجرا در 

شماره آینده(.
باید توجه داشت که پدر ژنرال نخجوان یک 
مهاجر از نخجوان به ایران بود. نخجوان متولد 
تبریز، و در آن زمان 38 ساله در همان شهریور 
1320 وزیر جنگ شد و پاداش خیانت خودرا 
گرفت. او که تا 1345 زنده بود نخست، افسر 
نیروی زمینی بود که پس از فراگرفتن فنون 
خلبانی در فرانسه، افسر نیروی هوایی هم شد. 
پدر بزرگ او یک افسر قزاق ارتش روسیه بود.

روزي كه به جاي دفاع، خائنين و در صدر آنان؛ احمد نخجوان سربازان ميهن را 
مرخص كردند!ـ  توطئه و خيانت بزرگ

احمد نخجوان

21 آگوست 1946، پس از سه روز زد و خورد میان هندوها و 
مسلمانان هند در کلکته اعالم شد که بیش از سه هزار تن کشته شده 
بودند. نزاع براي این بود که انگلستان را متوجه کنند که اگر درصدد 
دادن استقالل به هندوستان است وضع هر دو دسته )هندو و مسلمان( 

را جدا از هم در نظر بگیرد.
 به باور برخي از مورخان، اشاره لندن هم در ایجاد برخورد خونین 21 
آگوست هند دخیل بود زیرا که سیاست دولت انگلستان برپایه تقسیم 

هندوستان قرارداشت )ایجاد تفرقه(.

زد و خورد هندوها و مسلمانان با 3 هزار كشتهـ  سياست ايجاد تفرقه
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سي ام آگوست 1918 هنگامي که لنین 
رهبر انقالب بلشویکي روسیه و بنیادگذار 
اتحاد جماهیر شوروي پس از ایراد سخنراني 
در یک کارخانه در مسکو براي کارگران، از آنجا 
خارج مي شد تا بر اتومبیل سوار شود هدف سه 
گلوله که از تپانچه یک زن خارج شده بود قرار 
گرفت و از ناحیه گردن و شانه مجروح شد. گلوله 
اي که به شانه لنین اصابت کرد به ریه او نیز تا 
حدي آسیب رساند. باوجود این، لنین توانست 
وارد اتومبیل شود و به کرملین بازگردد و با پاي 
خود به طبقه دوم ساختمان برود. وي در همان 
ساختمان )بدون انتقال به بیمارستان( تحت 
درمان قرارگرفت ولي گلوله اي که به شانه او 
اصابت کرده بود در بدن لنین باقي ماند که 
گفته شده است عامل سکته مغزي او در سال 
1924 )شش سال بعد( بود. برخي از مورخان 
نوشته اند که لنین از بیم توطئه قتل، از انتقال به 
بیمارستان خودداري کرده بود و خارج ساختن 
گلوله از بدن او در کاخ کرملین امکان نداشت!.

    زن دستگیرشده به اتهام تیراندازي، در 
بازجویي پلیس سیاسي وقت )ِچکا( خودرا  

Fanya Kaplan متولد دهم فوریه 1890 

و از اعضاي حزب سوسیالیست انقالبي ]حزبي 
که در انقالب فوریه 1917 تزار را برکنار کرد 
و کرنسکي را روي کار آورد ولي در انقالب 
اکتبر همان سال به دست بلشویک ها کنار 
زده شد[ معرفي کرد و گفت که لنین را خائن 
به سوسیالیسم مورد نیاز روسیه )سوسیال 
دمکراسي( تشخیص داد و تصمیم به قتل او 
گرفت و این کار را به تنهایي انجام داد. وي افزود 
که لنین را به این سبب خائن به انقالب روس 
ها مي داند که از رهگذر خودخواهي، مجمع 
ملي روسیه را که پس از انقالب ایجاد شده بود 
و حزب سوسیالیست انقالبي در آن اکثریت 
داشت منحل کرد و به جاي آن »ساویت« 
ایجاد کرد تا پیروان او )بلشویک ها( اکثریت 

یابند و قدرت در دست او باشد.
 فانیا گفته بود که لنین، جز مارکسیسم، 
اشکال دیگر سوسیالیسم را رد کرده و به 
جاي بررسي و تصویب قانون اساسي تازه در 
مجلس موسسان مرکب از نمایندگان همه 
گروهها، این کار حیاتي را بر عهده ساویت ها 

و نمایندگان فقط بلشویکها گذارده است که 
عملي دمکراتیک نیست و مغایر وعده هاي 
انقالب است. در جامعه فئودالي روسیه فرضیه 
کارل مارکس )کمونیسم( نمي تواند پیاده 
شود زیراکه توده هاي روس آن را درک نمي 
کنند. »مارکسیسم« ناسیونالیسم را از روس 
ها مي گیرد و چیزي هم به آنان نمي دهد. 
ناسیونالیسم روس بود که این کشور مغول 

زدهِ عقب مانده را امپراتوري کرد. 
    فانیا همچنین گفت که او از 16 سالگي 
در تظاهرات و انقالبات ضد تزار و فئودالیسم و 
فساد اداري شرکت مي کرد و به همین اتهام اورا 
دستگیر و به سیبري تبعید کردند که در طول 
ده سال زندگي سخت در اردوگاه کار اجباري 
بیش از نیمي از توان بینایي خودرا از دست داد 
و علیل شد که پیروزي انقالب فوریه 1917 وي 
را آزاد کرد که پس از انقالِب بلشویکها در اکتبر 
همان سال و برگرداندن ورق، انحالل احزاب، 
فراري دادن دگراندیشان به خارج از روسیه و در 
انحصار بلشویک ها قرارگرفتن همه مدیریت ها 
در روسیه و همه کاره شدن آنانـ  روسیه فقط 
متعلق به بلشویک هاـ  پي به خیانت لنین به 
مردم بُرد و تصمیم به از میان برداشتن او گرفت.

    »فانیا« که چهار روز پس از تیراندازي به 
لنین و در سوم سپتامبر 1918 اعدام شد در 
آخرین اظهارات پیش از اعدام گفته بود که 
شکست و انحالل حزب کمونیست روسیه 
)روسیه شوروی( برایش قابل پیش بینی است. 
وی گفته بود: صرف نظر از اینکه مارکسیسم 
برای روس ها قابل هضم شدن نیست بلکه 
از طریق حزب کمونیست، ورود نادانان و 
کم سوادها و مفسدین به دستگاه دولتی 
به فروپاشی این رژیم خواهد انجامید. 29 
آگوست 1991 و در پي شکست کودتاي ضد 
گورباچف )که زیاد هم جّدي نبود( حزب 
کمونیست شوروي ممنوع الفعالیت شد.  
درسی که باید از بسته شدن درهای حزب 
کمونیست شوروي گرفتـ  حزبي که نتوانست 
در طول 74 سال »تفکر سوسیالیستی« در 

اتباع جماهیریه به وجود آورد.

تيراندازی يک زن سوسيال دمکرات به لنين و پيش بينی او به ازميان رفتن حزب 
كمونيست زيراكه ماركسيسم برای روس ها قابل هضم نبود و ...
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پس از ایجاد کشور عراق به دست انگلیسی 
ها از 3 ایالت امپراتورِی فروپاشیده شدِه 
عثمانی، هفتم آگوست 1933 کار کشتار 
آشوریان )آسوریان( عراقي ساکن منطقه 
کشاورزي سومیل= سمیل Simele  )تلفظ 
آشوري اش: سیمله( واقع در شمال عراقـ  
منطقه دهوکـ  آغاز شد. در این رویداد نزدیک 
به سه هزار تَن آشوری کشته شدند. این کشتار 

4 روز طول کشید. 
    در این منطقه 63 روستاي آشوري نشین 
وجود داشت که بسیاري از باقیماندهِ ساکنان 
آنها بعدا نیز به تدریج فراري داده شدند. فراریان 
عمدتا و نهایتا به ایران، کانادا و ایاالت متحده 

پناه برده اند.
     آشوریان )آسوریان( قبال نیز و عمدتا در 
سال 1915 همزمان و به موازات با اَرمنیان 
توسط عثمانیان کشتار شده بودند که بسیاري 
از آسوریان باقی مانده در آن مناطق به ایران 
فرار وعمدتا در ارومیه و همدان ساکن شده 
بودند. کشتار اَرمنیان ساکن امپراتوری 
عثمانی از 1914 آغاز شده بود که در 24 
اپریل 1915 به اوج رسید. این کشتار و تبعید، 
متناوبا تا 1923 و جمهوری شدن ترکیه ادامه 

داشت. در این مدت شماری از یونانی تبارهای 
آناتولی نیز تبعید شدند. پیش از سال 1453 
بیشتر جمعیت منطقه آناتولی و بویژه آناتولی 
غربی، یونانی و رومی تبار بودند. شمار تُرکان 
عثمانیـ  فاتحان آناتولی زیاد نبود، ولی چون 
فاتح و حاکم بودند، طولی نکشید که زبان 
آنان با عاریه گرفتن بسیاری از کلمات فارسی 

فراگیرشده است. 
به نوشته تاریخ نگاران اروپایی، در دوران 
کشتار و تبعید )و آغاز گسترده آن از 1914( 
نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار اَرمنی 
مقتول شده بودند. جمع مقتولین آسوری 
در طول این سال ها که ساکن جنوب ترکیه 
امروز، شمال عراق امروز و شرق سوریه امروز 
)وابسته به امپراتوری عثمانی وقت( بودند از 
157 تا 300 هزار تَن گزارش شده است. هیأت 
نمایندگی آسوریان در نشست فاتحان جنگ 
جهانی اول در »لوزان«، رقم مقتولین آسوری 
را به این نشست حدود 300 هزار تَن گزارش و 
درخواست غرامت و احقاق حق کرد. یک عضو 
این هیأت گفته بود؛ عساکر )نظامیان( عثمانی 
که پس از آغاز جنگ جهانی اول و به بهانه مقابله 
با روس ها وارد مناطق غربی ایران شده بودند، 

شماری بسیار از آسوریاِن فرار کرده به ایران را 
در این مناطق کشتند.

     آشوریان که بازماندگان یک امپراتوري 
باستاني به همین نام در شمال عراق امروز 
و جنوب ترکیه هستند مسیحي نسطوري 
مذهب اند و کشتار آنان شاید به همین علت و 
به ادعای برخی نوشته ها، همدلي با مسیحیان 
اروپایي )کاتولیک و پروتستان( و جلب نظر 
اینان صورت گرفته باشد. باوجود این، عراق 
هنوز داراي یک اقلیت آشوري )آسوری( 
است. کشتار آشوریان امپراتوری عثمانی در 
 Assyrian  )تاریخ عمومی )تاریخ جهان
Genocide  عنوان گذاری شده است. 

عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، متحد 
آلمان و اتریش بود که هر سه در این جنگ 
شکست خوردند، امپراتوری های عثمانی و 
اتریش مضمحل شدند و آلمان به نوعی اشغال 
نظامی مناطق صنعتی خود و ازدست دادن 
برخی از مناطق ازجمله پروس شمالی و شمال 
غربی تَن داد و به دیکته کردن فاتحان گوش 
کرد که نتیجه اش توّرم پول، بروز نارضایی ها 
و ظهور هیتلر و ناسیونالیسم ژرمن بود و جنگ 

جهانی دوم

كشتار آسوری های عراقـ  به اين مناسبت نگاهی به كشتار و تبعيد َارمنيان و آسوريان
 در قرن 20

29 آگوست 1521 با فتح بلگراد به دست 
عثمانی و 29 آگوست 1526 با شکست 
مجارستان در جنگ با عثمانی )5 سال 
بعد در همان روز(، باردیگر دولت استانبول 
)قسطنطنیه( که جانشین دولت روم شرقي 
شده بود حاکم بر اروپاي جنوبي و مرکزي 
)بالکان و منطقه دانوب( شد و این وضعیت 
قرن ها باقي ماند.  فتح بلگراد 7 سال پس از 
پیروزی عثمانی در نبرد چالدران )ناحیه 
ای در نزدیکی خوی( روی داد. پیروزی 
چالدران که نبرد ُسّنی و شیعه خوانده شده 

است بر جرأت سران عثمانی افزوده بود.

    بلگراد = بیلگراد = بیوگراد )پایتخت 
صربستان( در زبان اسالوها به مفهوم 
»شهر سفید« است. این شهر بزرگ از 
قدیمي ترین شهرهاي اروپاست که قبال به 
ترتیب: وینکا، سینگیدونوم و ناندورفهروار 
Nandoffehervar  نامیده مي شد. 

بلگراد در طول دو هزار و شش سال دهها 
حمله نظامي را از سر گذرانیده است که گلوله 
باران شدن طوالني آن در آغاز جنگ جهاني 

اول معروف است.
     بوداپست )پایتخت مجارستان( پس 
از پیروزي عثماني ها در جنگ موهاکس 

)موهاچ( به تصرف دولت استانبول درآمد. 
این شهر از ادغام شهرهاي بودا )آب( و 
پشت Pesht  )پست( به وجود آمده 
است. این دو شهر در پي افزایش جمعیت و 
گسترش، به صورت یک شهر واحد درآمده 
اند که این شهر بوداپست )بوداپشت( نام 
گرفته است. مردمان ساکن در صربستان، 
مجارستان، بلغارستان و مناطق اطراف آنها 
عمدتا آسیایي هایي هستند که امپراتوري 
ایران در طول قرنها مانع مهاجرت آنان به 
ایرانزمین شده و آنان را به اروپا فراري داده 

بود.

7 سال پس از نبرد چالدران، بلگراد و بوداپست در دست عثماني و سلطه دوباره قسطنطنيه 
)استانبول( بر اروپای شرقی و جنوبی
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 11سپتامبر سال 2001 که در آمریکا به 
روز ناین ایلون )11-9( معروف شده است، 
جهان با عملیات بي سابقه اي که انتظار آن 
نمي رفت رو به رو شد. تني چند و عمدتا از 
اتباع دولت سعودي با نقشه قبلي، در آسمان 
ایاالت متحده چند هواپیماي مسافربر را 
ربودند و آنهارا بر برجهاي دوقلوي شهر 
نیویورک )World Trade Center( و 
نیز بر ساختمان وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( 
در جنوب شرقي شهر واشنگتن کوبیدند که 
ضمن آن جمعا 2 هزار و 974 تن کشته شدند 
و جهان با نوع تازه اي از جنگ و مبارزه رو به 
رو شد که »گرهارد شرودر« صدراعظم وقت 

آلمان آن را »جنگ غیردولتي« نام نهاد. 
    یکي از هواپیماهاي ربوده شده براثر 
مقاومت مسافران که با ِسلفون از برخورد 
دو هواپیماي قبلي با برجهاي نیویورک آگاه 
شده بودند برفراز پنسیلوانیا سرنگون شد و در 
ناحیه شنکسویل )Shanksville( بر زمین 
افتاد و همه سرنشینانش کشته شدند. ظاهرا 
ربایندگان این هواپیما در نظر داشتند که آن 
را بر کاخ سفید و یا ساختمان کنگره آمریکا 

بکوبند، زیرا که هواپیمارا از مسیر اصلی به 
سوي شهر واشنگتن تغییر جهت داده بودند. 
    در پي این رویدادها و با استفاده از فرصت 
حاصله، دولت آمریکا سیاستهاي داخلي و 
خارجي تازه اي را در پیش گرفته است و .... 
تغییردادن حکومتهاي افغانستان و عراق با 
توسل به نیروي نظامي و سپس انعقاد پیمان 
استراتژیک مشترک با این دو دولت از نتایج 
همین سیاست تازه بوده اند و همچنین 
گرفتن مجوز استفاده از فرودگاه »بیشِکک« 
در قرقیزستان. دولت آمریکا برپایه سیاست 
تازه خود )مبارزه با تروریسم(، در این مدت 
یک وزارت امنیت به وجود آورده، سازمانهاي 
اطالعاتي 14گانه خود را زیر نظر یک مدیریت 
واحد قرارداده و اقدامات تامیني و بازرسي ها 
به ویژه بازرسي مسافران هوایي را چند برابر 

کرده است.
     »اسامه بن الدن« و گروه او موسوم به 
»القاعده« طراح اصلي نقشه رویدادهای 
نهم سپتامبر و حمالت قبلي به تاسیسات و 
اموال دولت آمریکا ازجمله انفجار سفارتخانه 
های این دولت در تانزانیا و کنیا و یک ناو 

شکن )USS Cole( در آبهای عدن اعالم 
شدند و مبارزه با آنها که قبال براي بیرون 
راندن نظامیان دولت مسکو از افغانستان 
شکل گرفته بودند ادامه دارد. بن الدن در 
ماه مي 2011 از میان رفت ولي گویا معاون 
او »الظواهری« در یک منطقه کوهستانی 
میان افغانستان و پاکستان بسر می برد!. 
طبق گزارش ها و مطالبي که انتشار یافته، 
بن الدن مدتها بود در خانه اي در ابیت آباد 
پاکستان و نه چندان دور از یک مرکز نظامي 
این کشور زندگي مي کرد و مراقبت آنچناني 
هم از این خانه نسبتا بزرگ نمي شد. طبق 
همین گزارشها حمله کماندوهاي آمریکایي 
به این خانه دوم ماه مي صورت گرفت. همین 
گزارشها نشان مي دهد که در جریان حمله، 
واکنش چشمگیر مسلحانه اي هم از جانب 
ساکنان خانه به عمل نیامده و بن الدن در 
صدد خودکشي برآمده بود. جسد بن الدن 

بعدا به دریا افکنده شد.
     سیاست جنگ با ترور )تروریسم( تاکنون 
براي آمریکا صدها میلیلرد دالر هزینه داشته 

است.

رويدادهای »ناينـ  ايلون« آمريکا و سياست های تازه
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کلئوپاترا  Cleopatra ملکه یوناني تبار 
مصر پس از شکست تالشهایش به منظور به 
دام انداختن »اوکتاویان« امپراتور روم با هدف 
حفظ حکومت یونانیان )جانشینان اسکندر 
که خود او از اعقاب آنان بود(، سي ام آگوست 
سال 30 پیش از میالد با نیش افعي دست به 

خودکشي زد. 
وي قبال با هدف ادامه حکومت اسکندریان 
بر مصر، ژولیوس سزار امپراتور روم را به 
دام عشق خود گرفتار کرده بود و پس از او، 
مارکوس آنتونیوس را دلبند و شوهر خود 

ساخته بود که در جنگي که میان اوکتاویان 
)جانشین ژولیوس سزار( و مارکوس روي 

آنتونیوس داد مارکوس شکست خورد.
     کلئوپاترا که تاریخ مصرف مارکوس 
آنتونیوس را پایان یافته دیده بود با نیرنگ وي 
را وادار به خودکشي کرد تا بتواند اوکتاویان 
را به دام اندازد که موفق نشد. مارکوس 
آنتونیوس )مارک انتونی( دهه پیش از آن 
در جنگ با ایران )دولت اشکانیان( شکست 
خورده بود و با این شکست، دولت روم نیمه 

شرقی آناتولی و سوریه را از دست داده بود. 

روزي كه كلئوپاترا خودكشي كردـ  نگاهی به نيرنگ های او

مجسمه کلئوپاترا

»عدنان مندرس« که ده سال نخست وزیر 
ترکیه بود و دولت او در کودتاي نظامي 27 
ماه مي 1960 سرنگون شده بود بامداد 17 
سپتامبر 1961 به جرم نقض قانون اساسي، 
فساد اداري، سوء مدیریت و بي اعتنایي به 

منافع ترکیه اعدام شد. 
    وي هنگان اعدام شدن 61 ساله بود. کودتا 
توسط 37 تن از افسران جوان ترکیه انجام 
شده بود و دومین کودتاي افسران جوان در 
این کشور در قرن 20 بشمار آورده شده است. 
ترکیه شاید تنها کشور جهان باشد که ارتش 
به عنوان ضامن رعایت اصول قانون اساسي 
تعیین شده است یعني در شرایطي حق 
کودتا کردن دارد. در زمان حکومت برژنف بر 
شوروي، به او پیشنهاد شده بود که با اصالح 

قانون اساسي این جماهیریه، ارتش را پاسدار 
این قانون و جلوگیري از هرگونه انحراف قرار 
دهد که گوش نکرد و اتحاد شوروي به تصمیم 

تنها 3 نفر فروپاشید!.
    مندرس که اجدادش از کریمه به آناتولي 
مهاجرت کرده بودند و وي در کالج آمریکایي 
ازمیر تحصیل کرده بود از سال 1950 تا 1960 
نخست وزیر ترکیه بود. وي در این مدت حزب 
دمکرات ترکیه را با ماهیت لیبرالیستي تاسیس 
کرد، اجازه داد که دوباره اذان به زبان عربي 
گفته شود و فعالیت آن شمار از مساجد که پس 
از جمهوري شدن ترکیه عمال بسته شده بودند 
از سرگرفته شود. وي تالش کرد تا ترکیهـ  قبال 
بي طرفـ  وارد بلوک غرب و عضو ناتو شود. 
باوجود این، مندرس با ایجاد یک کمیسیون 

تحقیق که اختیار بازجویي و مجازات داشت 
و نیز سانسور رسانه ها، گروهي از مردم و بویژه 
روشنفکران را ناراضي کرده بود و حقوقدانان 
مي گفتند که قوه اجرایي حق محاکمه و 
مجازات ندارد که از اختیارات قوه قضایي است 
و عمل مندرس ]با ایجاد کمیسیون تحقیقات[ 
مداخله دادن قوه مجریه در امور قوه قضائیه و 
نقض اصل تکفیک قوا است و در چند مورد 
دیگر هم نسبت به اصول قانون اساسي بي 

اعتنایي کرده و ....
    دو ماه پس از اعدام مندرس، عصمت اینونو 
همکار سابق آتاتورک ریاست دولت ترکیه را 
عهده دار شد. مطبوعات ترکیه تا مدت ها 
درباره سوء مدیریت و فساد اداريـ  اقتصادي 

دولت مندرس مطلب مي نوشتند.

اعدام َعدنان مِندِرس نخست وزير دهه 1950 تركيه:  وقتي كه ارتش پاسدار قانون اساسي باشد

عدنان ِمندرس در روز محاکمه

عدنان مندرس پاي چوبه دار و پس از اعدام
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از چهارم شهریور 1332 تا یک هفته پس 
از آن، ژنرال فضل اهلل زاهدی رئیس دولت 
کودتا با لوی ِهندرسون سفیر آمریکا در ایران 
مالقات های پی در پی داشت. در نخستین 
مالقات که تصویر آن در صفحه اول شماره 
8173 روزنامه اطالعات درج شده بود )تصور 
ُکپی شده از این روزنامه در باال(، ِهندرسون 
نخست وزیری ژنرال زاهدی را به او تبریک 
گفته بود و زاهدی درخواست کمک مالی 

فوری از آمریکا کرده بود. 
چهار روز بعد دولت آمریکا دو کمک مالی 
جداگانه به دولت کودتا کرد؛ یک کمک 23 
میلیون و 400 هزار دالری از طریق اصل 4 
ترومن ]برنامه هری ترومن رئیس جمهوری 

وقت آمریکا که در ژانویه 1949 آن را برای 
کمک فنی و اقتصادی به کشورهای در حال 
توسعه اعالم کرده بود[ و 45 میلیون دالر 
کمک بالعوض که از این 45 میلیون، گویا 
پنج میلیون آن پاداش ژنرال زاهدی بود که 
وزیر دارایی وقت همه این مبلغ را به خزانه 
داری واریز کرد و دولت آمریکا که چنین دید، 
)طبق شایعات( یک پاداش دو میلیون دالری 

جداگانه به زاهدی داد.
این مالقات های پی در پی سبب شد که 
دولت مسکوـ  رقیب آمریکاـ  نیز پا به میدان 
بگذارد، به مذاکره با دولت کودتا و صدور 
اعالمیه دست بزند، ولی در همه این تماس 
ها، نخستین حرف ژنرال زاهدی، استرداد 

طالهای ایران بود که روس ها در دوران اشغال 
نظامی، آنها را از خزانه ایران به مسکو منتقل 
کرده بودند و باالخره روس ها این طال را که 
به دولت مصدق نداده بودند به دولت پس از 

براندازی او مسترد داشتند.
در جریان دیدارهای آمریکاییان با زاهدی 
بود که ژنرال علوی مقدم )مهدی قلی( رئیس 
شهربانی )پلیس کل کشور( شد، انتصابات 
متعدد صورت گرفت و دولت اعالم کرد که 
هرکس مخفی گاه دکتر حسین فاطمی، 
دکتر مهدی آذر، مهندس حق شناس و ... 
وزیران و مقامات دولت مصدق را بیابد و اطالع 

دهد پاداش خواهد گرفت.

تبريک هندرسون سفير آمريکا به زاهدی، كمک های مالی آمريکا به دولت كودتا و 
پاداش به شخص زاهدی
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مینی  کتر علی ا حبه د جمه مصا تر
سیاستمدار و دولتمرد معروف با یک روزنامه 
نگار اروپایی که بیست و چهارم شهریور 1357 
)سال انقالب و یک هفته پس از اعالم حکومت 
نظامی و کشتار میدان ژاله( در خانه وی در 
تهران انجام شده بود با حذف چند پاراگراف 
آن در شماره های 25 شهریور روزنامه های 
تهران انتشار یافت. دکتر امینی گفته بود 
25 سال است که روزنامه های تهران که در 
انحصار چند فرد هستند دیکته نویس مقامات 
و سازمانهای دولتی اند و گزارش میدانی 
]تهیه مطلب از میان مردم، درِد دلهای آنان 
و مشکالت و مسائل جامعه[ نداشته اند تا 
رئیس کشور به موقع از وضعیت آگاه شود و 
راه حل مسائل را به دست دهد. قطعا رئیس 
کشور می خواهد که رئیس باشد و برضد خود 
اقدام نمی کند. ]این قسمت در روزنامه ها 

درج نشده بود[.
امینی گفته بود که دولتمردان و اطرافیان 
شاه که افرادی مشّخص هستند در طول 25 
سال اخیر ]پس از براندازی 28 اَُمرداد 1332[ 
بویژه در 15 سال اخیر ]پس از بپاخیزی 
خرداد 1342[ که او اقتدار بیشتری داشته به 
وی گزارش غلط و دروغ داده اند و هنوز هم به 
رغم این راهپیمایی های صدها هزار نفری و 
شعارهای حاوی مسائل و خواست ها به او دروغ 
می گویند و چند روزنامه موجود نیز چیزی جز 
اظهارات مقامات )همان دروغگوها( را نمی 
نویسند تا او بخواند و متوجه حقایق شود. قطعا 
همه روزنامه ها به دست او می رسد. دروغها و 
گزارش های غلِط مقامات و نزدیکان، شاه را 
در تصمیم گیری گمراه کرده است. ]در این 

قسمت هم، جمالت مربوط به روزنامه ها، در 
جراید تهران منتشر نشده بود.[.

امینی گفته بود: تداوم تظاهرات که 
بیش از 8 ماه از آن گذشته و راه حل بدست 
نیامده بندهای میان مردم و نظام سلطنتی 
را گسسته و مرّمت آن آسان نیست. چندی 
پیش گفته بودم که تا دیر نشده یک دولت 
آشتی ملِّی مورد قبول همه جناح ها و دسته 
ها تشکیل شود و خواست های مردم و مقامات 
مذهبی را که در شعارهایشان منعکس است 
تحّقق بخشد. گفته بودم که اعضای این دولت 
]دولت آشتی ملّی[ باید از شهرت ایراندوستی، 
مردمدوستی و پاکدامنی برخوردار باشند تا 
وعده هایشان پذیرفته شود که رفتند دولت 
]دولت آموزگار[ را عوض کردند و افرادی از 
همان قماِش نخست وزیران و وزیران پیشین 
را برجایش نشانیدند. مردم که در طول 8 
ماه تظاهرات روشن شده اند وعده های این 

دولت را قبول نکردند زیرا که می دانند آش 
همان آش است و کاسه همان کاسه. چون 
تظاهرات و دادن شعارها ادامه یافت، به 
جای خواستن از مردم که نمایندگانشان را 
برای مذاکره و ترتیب دادن اجرای خواست 
ها بفرستند، حکومت نظامی اعالم کردند. 
»حکومت نظامی« با »اعالم حالت فوق العاده 
تا حل مسئله و اجرای وعده ها« فرق دارد. 
حکومت نظامی در همان روز اول و دوم مردم 
را که خواست هایشان را دنبال می کردند به 
گلوله بست. باید می دانستند که گلوله راه حل 
مسائل نیست. برای آرام کردن مردم راههای 
متعدد وجود دارد ]داشت[ ازجمله تعهد به 
اجرای خواست ها، نه به گلوله بستن افراد بی 
سالح که کار آسانی است. مردم عهد و پیمان 
این مقامات ]دولت شریف امامی[ را نمی 
پذیرند باید یک شخصیت مورد قبول عامه 
را مأمور تشکیل دولت و دادن قول و تعهد می 
کردند که نکردند. شاه باید درهای کاخ خود 
را برای مدتی به روی فرستادگان و دیپلمات 
های خارجی ببندد. اینان فقط می خواهند 
که سیاست ها و منافع دولت هاِی شان تأمین 
شود. شاه باید بداند که با مداخله ارتش و 
بکاربردن تفنگ، این مردم بپاخاسته ساکت 

نخواهند شد.
از امینی، نظر او برای حل مسئله سئوال 
شده بود که پاسخ داده بود: گمان کنم که دیر 
شده باشد. باید اعتماد مردم به قول و وعده ها 
جلب شود ولی مردم وعده این اشخاص را 
نخواهند پذیرفت، مخصوصا پس از کشتار 
اخیر ]میدان ژاله[. این کشتار جرقه انقالب 

را زده است

واقعيت هايی كه دكتر امينی در مصاحبه شهريور 1357 بيان داشت: 25 سال به شاه 
گزارش غلط دادند و دروغ گفتندـ 

عدنان ِمندرس در روز محاکمه
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یازدهم سپتامبر در کشورهاي آمریکاي 
التین روز معلم و ابراز قدرداني از »سارمینتو

Domingo F. Sarmiento Albarracin« است 
که در این روز در سال 1888 درگذشت.

     رسانه هایي که به این مناسبت، مطلب 
نوشته اند تاکید براین دارند که اگر هر ملتي 
از »خدمتگزاران بدون چشمداشت« خود 
چنین قدرشناسي هایي به عمل آورد، جهان 
پُر از افراد فداکار خواهد شد که براي بهبود و 
پیشرفت جامعه خود تالش بدون انتظار مزد 

خواهند کرد. 
    سارمینتو یک معلم آرژانتیني بود که 
عالوه بر کالس درس، در مطبوعات مطالب 
در زمینه آموزش عمومي و ارتقاء معلومات 
مي نوشت. وي در نوشته هایش گاهي هم 
ازدید دلسوزي و راهنمایي به مقامات دولت 
و شهر هم اندرز مي داد که دولت حمل بر 

انتقاد مي کرد و سرانجام اورا براي ده سال 
از کشور تبعید کرد. دولت وقت حاضر به 
قبول استدالل او که بدون بازگشوده مسئله 
نمي شود براي آن راه حل پیدا کرد و هدف او 
بدگویي نبوده بلکه طرح مسائل و نشان دادن 
راه از چاه بوده است ولي مقامات دولتي نمي 

پذیرفتند.
     سارمینتو در این ده سال به کشورهاي 
اروپایي، ایاالت متحده و کانادا سفر کرد و 
درباره سیستم آموزش و پرورش عمومي، 
آموزش عمومي از طریق رسانه ها در این 
ممالک و پیروزي هاي آنها در این زمینه به 
مطالعه پرداخت و نظر خودرا برپایه تجربه 
اش و اطالعاتي که به دست آورده بود در 
چند کتاب نوشت و چون به زبان خودش 
ـ اسپانیایيـ  تحریر شده بودند مورد 
توجه التین ها و اسپانیایي زبانهاي جهان 

قرارگرفتند و راهنماي آموزش در مدارس 
و جامعه شدند. 

    در بازگشت به کشور، آرژانتیني ها که 
متوجه دلسوزي و زحمات و نیات خوب 
سارمینتو شده بودند، با التماس و درخواست 
وي را راضي به ورود به سیاست کردند، نخست 
اورا به شوراي شهر و مجلس فرستادند و 
سپس رئیس جمهوري کردند. سارمینتو 
در این مقام افکار خودرا در زمینه آموزش 
و پرورش درست، رایگان و یکنواخت در 
آرژانتین پیاده کرد و چون نتایج خوب بود، 
همه کشورهاي آمریکاي التین آن را اقتباس 
کردند و نمایندگان آنها در یک اجتماع 
بزرگ در پاناما به منظور قدرشناسي، سالروز 
درگذشت سارمینتو را »روز معلم« در سراسر 
آمریکاي التین اعالم کردند که دهها سال 

است رعایت مي شود.

الکساندر یکم تزار روسیه متولد 23 دسامبر 
1777 که از مارس 1801 تا دسامبر 1825 
امپراتور روسیه بود، در دومین سال سلطنت 
خود به فکر جهانگشایي در جنوب و شرق آن 
کشور افتاد و در جلسه 18 سپتامبر سال 1802 

ژنرالهاي خود، موضوع را مطرح ساخت. 
    در مرحله نخست، هدف تزار الکساندر یکم 
تصرف همه گرجستان و قسمت هاي دیگري 
از قفقاز و نیز همه آالسکا و غرب کاناداي امروز و 
شمال غربي ایاالت متحده )تا سانفرانسیسکو( 
بود. حکمران شهر تفلیس قبال اعالم کرده 
بود که تحت فرمان تزار است نه دولت ایران 
زیرا که آغامحمدخان قاجار، شاه وقت ایران 
در لشکرکشي به تفلیس براي تنبیه او دست 
به خشونت و اعدام ]متمّردان[ زده بود. دولت 
تهران تصمیم حکمران تفلیس را نپذیرفته و 
نافرماني و خیانت خوانده بود بویژه که حاکمان 
مناطق دیگر گرجستان و نیز آبخیزستان 
)آبخازیا( همچنان وابسته به ایران بودند و ابراز 

اطاعت مي کردند.
     در جلسه 18 سپتامبر 1802، تزار عالقه 

مندي زیادي به پیشروي در مرکز اروپا نشان 
نداده بود. در اروپاي مرکزي، الکساندر یکم 
گاهي با ناپلئون در حالت جنگ و زماني در 

وضعیت صلح بود.
     الکساندر یکم 23 مارس سال 1801 پس 
از قتل پدرش »پل«، تزار روسیه شده بود که 
از 1815 عنوان خودرا به تزار روسیه و لهستان 

و دوک بزرگ فنالند و لیتواني تغییر داد.
     در اجراي تصمیم 18 سپتامبر 1802 
تزار، ژنرال »سي سیانوف« به شهر تفلیس که 
هنوز اسما در قلمرو ایران بود رفت و چندي بعد 
پیشروي خودرا به سوي جنوب دنبال کرد که 

منجر به آغاز دور اول جنگ ایران و روسیه در 
سال بعد شد. سي سیانوف سپس به خواست 
ایران، و با طرح نقشه اي، در قفقاز جنوبي 
کشته شد که ژنرالهاي بعدي موفق شدند ]با 
دسیسه هاي دولت لندن و اغفال دولت ناآگاه 
تهران که نتیجه سازش پنهاني دو قدرت 
استعماري وقت بود[ هدفهاي تزار را تامین 
کنند و سرانجام پس دو جنگ و امضاي دو 
قرارداد )گلستان و ترکمنچاي(، مرز جنوبي 
امپراتوري روسیه در غرب دریاي مازندران، در 

سال 1828 رود ارس تعیین شد.
     دو جنگ معروف روسیه با ایران در زمان 
پادشاهي فتحعلیشاه قاجار روي داده بودند. 
این پادشاه مغول تبار و دولت او به سبب بي 
اطالعي از اوضاع و تحوالت جهان و نداشتن 
مهارت در دیپلماسي تازه، دستاویز قدرت 
هاي اروپایي )انگلستان، فرانسه و روسیه( شده 
بودند. به عالوه، شخص فتحعلیشاه ذاتا مردي 
خسیس بود و این خصلت و امتناع او از تامین 
هزینه هاي نظامي درخواست شده وسیعا به 

زیان ایرانیان تمام شد.

قدرشناسي يک قاره از يک فردـ  وقتي كه يک انسان دلسوز و خواهان پيشرفت بشر باشد

تصميم تزار به تصرف قلمرو ايران در قفقاز

تزار الکساندر یکم
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هشتم سپتامبر 1974 تلفات یک ماه 
نخست جنگ دولت عراق با ُکردهای این 
کشور به ریاست ژنرال مصطفی بارزانی که 
هشتم ماه آگوست آغاز شده بود انتشار یافت و 

گزارش شد که تا این تاریخ )هشتم سپتامبر(، 
تلفات عراق 3 هزار کشته و تلفات ُکردهای 
این کشور 131 کشته و صدها زخمی بوده 
است. جنگ ُکردهای عراق با دولت این 

کشور، هرچند وقت یکبار تکرار شده است.
    روزنامه اطالعات گزارش آژانس فرانس 
پرس به نقل از نشریه » عرب ُورلد« درباره 

این تلفات را چنین ترجمه و چاپ کرده بود:

تلفات سنگين عراق در جنگ آگوست 1974 با ُكردهای اين كشور
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الیحه تاسیس سازمان اطالعات و امنیت 
کشور )ساواک( که در شوراي وزیران تصویب 
شده بود 19 سپتامبر 1956 )28شهریور 
سال 1335( جهت تصویب به مجلس داده 
شد که پس از بررسی به تصویب رسید. در 
جریان بررسی مجلس، بارها گفته شده بود که 
هدف عمده از ایجاد چنین سازمانی، گزارش 
مشکالت مردم از گوشه و کنار کشور، درِد 
دلهای آنان و خواست ها و پیشنهادهایشان 
است و نیز تحلیل مسائل و رویدادهای ایران 
و جهان و گزارش مشکالت و تحلیل ها به 
مقامات مربوط و ازجمله شاه است. کشف 
جاسوسی ها و توطئه ها نیز ازجمله وظایف 
این سازمان خواهد بود و در تاریخ طوالنی 
ایران، بسیاری از دولت ها ازجمله داریوش 
بزرگ و خسروانوشیروان ساسانی از این نوع 
سازمان ها تشکیل داده بودند. مأموران این 
سازمان در همه حضور محرمانه خواهند 
داشت. همچنین با تأکید گفته شده بود 
که ساواک از نوع سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( و دستگاههای اطالعاتی 
انگلیس نخواهد بود. اطالعات جمع آوری 
شده درباره اشخاص پس از اثبات، در بایگانی 
محرمانه نگهداری می شود و در جریان 
انتصابات و امتیازات مورد توجه قرار خواهد 

گرفت.
    تا زمان اجراي این قانون درسال 1337، 
امور اطالعاتي شهرها در دست اطالعات 
شهرباني )پلیس( بود که یک دائره مطبوعات 
هم داشت، و در روستاها و حومه شهرها از 
اختیارات ژاندارمري. ساواک حق مداخله 
در امور نظامیان را نداشت و این کار از وظایف 

اطالعات ارتش )رکن 2( بود.
     در پی تاسیس ساواک، تیمور بختیار 
)1970ـ 1914 و مقتول در عراق( فرماندار 
نظامی تهران رئیس آن شد و کارکنان این 
فرمانداری را هم که عمدتا درجه دار ارتش 
)گروهبان و استوار( بودند به آنجا منتقل کرد. 
بنابراین، ساواک برجای فرمانداری نظامی 
نشست و اصطالحا؛ نخستین آجر ستون، َکج 

گذارده شد. تیمور بختیار در زمان نخست 
وزیری علی امینی و اصرار او به شاه، برکنارشد 
و تا پایان ُعمر از مخالفت با شاه دست نکشید.

     همان زمان بسیاری از اصحاب نظر و 
ازجمله چند نماینده پارلمان گفته بودند که 
با این ماموران و کارکنان )گروهبان و استوار و 
نیز کسانی که در جریان براندازی 28 اَُمرداد 
کمک کرده بودند و بعضا اوباش و باجگیر(، 
سنگ نخست ایجاد این سازمان حساس و 
مهم َکج گذارده شده است و طولی نخواهد 
کشید که به یک ماشین ناراضی تراشی و 
پرونده سازی و ... تبدیل خواهد شد. در یک 
سازمان اطالعاتی، »تحلیلگر«ـ  تحلیلگِر 
اطالعات خام نقش اساسی دارد و تحلیلگر 
فردی باید باشد بسیار آگاه، باهوش، خردمند 
و تحصیلکرده، که این ساواک با کارمندانی 
که منتقل و یا استخدام کرده فاقد آن است. 
ماموران دستگاههای اطالعاتیـ  امنیتی باید 
از میان تحصیلکردگان، هوشمندان با درک 
زیاد و دورنگر انتخاب شوند. باید در امتحان 
هوش،روانشناسی و معلومات عمومی شرکت 

و نمره قبولی به دست آورند.
     در آن سال و سال بعد، طرز استخدام 
کارمند تازه برای ساواک نیز در سطح وزیران 
و مقامات باال مورد ایراد و انتقاد بود زیراکه 
آگهی کرده بودند یک سازمان دولتی نیاز به 
کارمند دارد، متقاضیان درخواست خودرا 
به صندوق شماره ... پُست ارسال دارند!. 
استخدام مامور و کارمند برای چنین سازمانی 
حّساس به این صورت در همه جهان و در 

طول تاریخ بی سابقه بود. 
     ایجاد ساواک روزنامه نگاران تهران را 
بیش از دیگران نگران کرده بود زیرا که با مآمور 
قدیمی دایره مطبوعات شهرباني )پلیس(، 
معروف به »محرم علی خان« روابط دوستانه 

داشتند. 
     ناراضی بودن مردم از ساواک در دهه های 
بعد به حدی بود که در سال انقالب هرمقام 
تازه منصوب از سوی شاه، وعده انحالل آن 

را می داد. 
     برخی از موّرخان نوشته اند که روش و 
طرز عمل مقامات ساواک در جریان انقالب به 
گونه ای بود که به حذف نظام سلطنتی 2500 
ساله کمک فراوان کرد!. بررسی پرونده های 
ساواک که ساختمان آن ]به رغم مین گذاري 
بودن ورودي هاي آن[ در دو روز اول پیروزی 
انقالب به دست مردم افتاده بود نشان داد 
که ماموران این سازمان نه تنها برای مردم 
معمولی و کارمندان، بلکه برای مقامات تراز 
اول و وزیران وقت پرونده سازي کرده بودندـ  
پرونده هاي درد سر ساز!. در دهه نخست پس 

از انقالب به همین پرونده ها استناد شد و ....
     در کشورهاي پیشرفته، افراد مي توانند 
در صورت درخواست، از مفاد گزارشهاي 
محرمانه برضد خود )که ارتباط با مسائل 
امنیت کشور نداشته باشد( آگاه شوند و 
در صورت »خالف واقع بودن« به دادگاه 
دادخواست دهند و تقاضاي پاک کردن اتهام 
از سابقه خودرا کنند. براي مثال: در آمریکا هر 
فرد هر وقت که بخواهد مي تواند با پُر کردن 
یک فرم و پرداخت مبلغي مختصر )4 دالر(، 
از چنین گزارشهایي در اف بي آي )امنیت 
داخلي( درباره خود آگاه شود. به عالوه، 
گزارشهاي راکد پس از گذشت زمان معین، 

مشمول مرور زمان و بال اثر مي شوند.
     قوانین اساسي کشورها، تصمیمگیري 
قطعی نسبت به افراد را به استناد گزارش هاي 
محرمانه ممنوع کرده اند مگر پس از تفهیم 
مفاد گزارش و دفاع فرد در برابر آن از خود و یا 

ُحکم دادگاه پس از محاکمه علني فرد.

تاسيس سازمان امنيت كشور )ساواك( و آغاز دوران پرونده سازی و ناراضی تراشیـ  دور 
شدن ساواك از وظايف اعالم شده

تیمور بختیار
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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

 ، )2 0 1 8 ست  گو 2 آ 3 ( 1 3 9 7 ه  ما ر یو یکم شهر
 نوشیروان کیهانی زاده مؤلف تاریخ آنالین برای ایرانیان 
www.iranianshistoryonthisday.com ، گام به شصت و 

دومین سال روزنامه گاری خود گذارد که یکم شهریور 1335)22 
آگوست 1956( و 5 ماه مانده به 20 ساله شدن، پس از گذراندن 
»نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری ایران به روش نوین و علمی« 
آن را از خبرنگاری میز اقتصادی روزنامه اطالعات آغاز کرده است. 
11 سال از 24 سال کار او در روزنامه اطالعات، پوشش حوادث شهر 
تهران و اخبار قضایی بود. او سال ها دبیر اخبار و نویسنده فیچر و 
نظر)صفحه 5(، دبیر مطالب فرهنگی، دبیر اخبار بین الملل این 
روزنامه تا معاونت سردبیر آن بود و در این روزنامه قدیمی ایران، 

ستوِن تفسیر و ستوِن »امروز در تاریخ« داشت.
    کیهانی زاده به موازات کار در روزنامه اطالعات، از آنجا که 
دلبستگی ویژه به ژورنالیسم دارد و یک لحظه نمی تواند آن را تَرک 
کند، در خبرگزاری پارس  دبیر و مفسر اخبار بین الملل، یکی از 
سردبیران اخبار رادیو سراسری ایران و بیش از 7 سال سردبیر اخبار 
رادیوتلویزیون ملّی بود. ایجاد »برنامه رادیویی در گوشه و کنار 
شهر« در نیمه اول دهه 1340، »امروز در تاریخ« برای تلویزیون 
ملّی از بهمن 1350 و در چارچوب اخبار رادیو، بخشی با هدف 
آموزش عمومی و ارتقاء سطح معلومات در توضیح کامل هر »رویداد 

مهم روز« و ... از ابتکارهای او بشمار می روند.
    کیهانی زاده که فوق لیسانس تاریخ از دانشگاه تهران، فوق 
لیسانس روزنامه نگاری از دانشگاه دولتی نورفک آمریکا و فوق 
لیسانس علوم کتاب از دانشگاه دولتی مریلند آمریکا و نیز دکترای 
تاریخ از آمریکا )سانفرانسیسکو( و یک گواهینامه تاریخ استراتژی 

و پالیسی از دانشگاه دولتی اُلددومینیون آمریکا دارد همچنین 22 
سال مدّرس تاریخ بود و کتاب درسی تاریخ برای دبیرستان های 
شبانه دولتی و کتاب اصول و مقررات آموزش و پرورش برای تدریس 

در مراکز تربیت معلم تألیف کرد. 
    کیهانی زاده دو دوره 4 ساله هم عضو انتخابی شورای آموزش 
و پرورش تهران بود و در انتخابات دور دوم )مهرماه 1351ـ  
سپتامبر 1972( با 456 هزار و 751 رای در تهران 3 میلیونی 
وقت. عضویت در این شورا رایگان بود و حق الزحمه ای در کار نبود. 
بپاس این خدمات، در دهه 1350 نام اورا بر یک دبستان در کوی 
وحیدیه تهران گذارده بودند.    کیهانی زاده در دهه 1370 ستون 
های متعدد در روزنامه های همشهری و ایران و در دهه 1380 در 
همشهری، شرق و اعتماد داشت. مطالب این تاریخ آنالین و وبسایت 
های روزنامک، ژورنالیست نوشیروان و هیستوریَن نوشیروان او 
در بسیاری از نشریات فارسی درون مرز و برون مرز نقل شده اند. 
کیهانی زاده همچنین ناشر مجله روزنامک است که انتشار آن 
 به شماره پنجاه و دوم رسیده است: این مجله چاپی و آنالینی

ِ  www.rooznamak-magazine.com عمدتا فرهنگی 
نیز غیر انتفاعی است.

    او با فروش خانه اش در ایران که زمین آن را در سال 1347 
خریده بود، بودجه ریالی و ارزی ادامه کار پُر هزینه »تاریخ آنالین 
برای ایرانیان« را برایبیش از ده سال دیگر آماده کرده است ولی هنوز 
فردی واجد شرط که کار اورا پس از ازکارافتادگی و فوت دنبال کند 
نیافته است. این تاریخ آنالین از احّدیـ  فرد و یا دولتـ  کمک مالی 

و نیز آگهی تجاری نمی پذیرد.
    کتاِب روزنامه نگاری، روزنامه نگاران و خاطرات روزنامه نگاری 
او در چند جلد در دست صفحه بندی برای انتشار است و همچنین 

مطالب تاریخ آنالین به صورت کرونیکل. 
    وی در نظر دارد که از نیمه دوم سال 2017 )1396 هجری 
خورشیدی( تا پایان ُعمر که به گفته خودش چندان طوالنی 
نخواهد بود، به کشورهای مختلف مسافرت کند و تاریخـ  جغرافیای 
)گذشته و جاری( این کشورها را با شرح مشاهدات خود کتاب کند 
که ابتکار تازه ای است زیراکه تاکنون، این قبیل کتاب ها فاقد شرح 
مشاهدات عینی مؤلف بوده اند. انتشار کتاب بیوگرافی و نظرات او 

موکول است به آخرین سال زنده بودن وی. 
    کتاب خاطرات حادثه نویسی کیهانی زاده که یک مجموعه 
داستان واقعی کوتاه خواهد بود می تواند دستمایه فیلمنامه نویسی 

شود و همچنین پند آموز.

ورود نوشيروان كيهانی زاده به شصت و دومين سال روزنامه نگاری خود

کیهانی زاده در دو مرحله ُعمر )20 سالگی و 80 سالگی(

روزنامک- شماره53 ) شهریورماه1397(



29 شهریور سال 1327 )19 سپتامبر 
1948( مصوبه شوراي وزیران کابینه 
عبدالحسین هژیر با سه هفته تاخیر براي اجرا 
به ناشران روزنامه هاي عمومي )حرفه اي( 
ایران ابالغ شد. آیین نامه تازه هشتم شهریور 
به تصویب شوراي وزیران کابینه هژیر رسیده 

بود.
    طبق این آیین نامه که در مقدمه آن تاکید 
شده بود که برپایه اصول ژورنالیسم حرفه ای و 
با هدف، قراردادن روزنامه نگاری ایران در بستر 
استاندارد جهانی ژورنالیسم تدوین شده است، 
حقوق بگیران سازمانهاي دولتي تا زماني که 
شاغل مي بودند نمي توانستند سردبیر و یا 
عضو تحریریه نشریات عمومي )غیرتخّصصي 
و غیرحزبي( باشند ولی پرداخت حق الزحمه 
ترجمه و حق التحریر مقاله به این شرط که 
در ساعات غیر اداری انشاء )نگارش( شده 
بود بالمانع بود. در ابالغیه دولت آمده بود 
که مقررات تازه از اول مهر ماه )سال 1327 

هجري( به اجرا در خواهد آمد. 
    هژیر نخست وزیر وقت همان روز در توجیه 
این مصّوبه که تا پیروزی انقالب با جزیی تغییر 
اجرا می شد در یک نطق رادیویي گفت که 
بسیار دیده شده که خبرنگار و یا دبیر یک حوزه 
خبري، کارمند همان وزارتخانه و دستگاه 
دولتي است و این، یک روزنامه نگاري سالم 
و بي طرفانه نیست و این مصوبه براي خدمت 
به مطبوعات حرفه اي است که باید بي طرف 
باشند، نه بر ضد آنها. ]اینکـ  از سال سوم پس 
از انقالب به این سویـ  بیشتر آنانکه در نشریات 
کار می کنند کارمند دولت هستند و یا شغل 
دیگری هم دارند و تهران دارای چند روزنامه 
دولتی شده است. چند ماه پس از تغییر نظام 
در ایران، هر روزنامه نگار که قبال به دعوت یک 
سازمان دولتی با بلیت هوایی ارسالی، به سفر 
مطبوعاتی )بعضا همراه وزیر و یا نخست وزیر( 

رفته بود و یا اینکه پس از انجام مصاحبه به ناهار 
دعوت شده بود، رشوه گیرنده اعالم و برکنار 
شده بود. روزی نبود که بر در و دیوار ساختمان 
روزنامه های تهران نام این روزنامه نگاران را 
نچسبانند و امروزه، روسای جمهوری ایران به 
روزنامه نگاران پاداش نقدی، لپ تاب و ... می 

دهند و به روزنامه ها کمک مالی.[.
    هژیر در آن نطق رادیویی توجیهی خود 
همچنین گفته بود که قانون مطبوعات با هدف 
ارتقاء کیفیت نشریات عمومي و به صورت 
حرفه اي واقعي درآوردن آنها بزودي اصالح 
خواهد شد و مفاد این آیین نامه ]آیین نامه 
مصوب شهریور 1327[ بعدا بر قانون ]اصالح 

شده[ مطبوعات اضافه خواهد شد.
     رعایت قانون مطبوعات وعده داده شده 
هژیر، قانون مطبوعات مصوب سال 1334 و 
اصالحیه های بعدی آن تا تصویب قانون تازه 
مطبوعات )مصوب سال 1364( ادامه داشت. 
    قانون مطبوعات مصوب سال 1334، دادن 

مجوز انتشار نشریه به حقوق بگیر دولتي شاغل 
را نیز )جز نشریه تخّصصي( منع کرده بود که 
این مورد نیز در قانون مطبوعات سال 1364 
دیده نمي شود. اصحاب نظر یکي از ضعف 

هاي ژورنالیسم جاري ایران را فقدان همین 
موارد دانسته اند.

    در سالهاي 1339 تا 1341 در اجراي 
آیین نامه مصوب سال 1327 کابینه هژیر 
سختگیري بیشتري شد و کارت روزنامه 
نگارانـ  حتی روزنامه نگاران فری لنس )حق 
التحریری( که به هر طریق از صندوق دولت 
دریافتی داشتند لغو شد که سپهبد عزیزي 
وزیر کشور )وزیر وقت( که این وزارت امور 
مطبوعات را به دست داشت پس از مشورت 
با وزارت دادگستري و کمیسیونهاي قضایي 
مجلسین و حقوقدانان نظر داد که ادامه انتشار 
مطالب حقوق بگیران سازمانهاي عمومي 
در مطبوعات حرفه اي چنانچه به صورت 
»روزنامه نگار آزاد = فری لنس« عمل کنند 
و حق التحریر بگیر باشند حتی حق التحریر 
ثابت، ناقض آیین نامه ضمیمه قانون مطبوعات 
نیست زیرا که نمي شود افراد را از نوشتن مانع 
شد ولي حقوق بگیران از دستگاههاي دولتي 
و شهرداري ها نباید در نشریات عمومي داراي 
مسئولیت )مقام تحریری و اداری( باشند. با 
این نظر که به صورت بخشنامه رسمي درآمده 

بود بحران رفع شد!.
    قبال و در آبانماه 1334 به پیشنهاد نصرت 
اهلل معینان )معاون نخست وزیر و مسئول 
انتشارات و رادیو( و تصویب هیات وزیران، بکار 
گرفتن حقوق بگیران دولت برای اجرای برنامه 
های هنری و رادیویی و نیز ترجمه و نوشتن 
خبر و تفسیر برای خبرگزاری پارس به صورت 
جلسه ای )پرداخت ارزش کار، بالفاصله پس 

از انجام آن( آزاد شده بود.
     با توجه به آیین نامه شهریور سال 1327 
)مصوب شورای وزیران کابینه هژیر(، قانون 
مطبوعات مصوب سال 1334 دادن پروانه 
انتشار نشریه حرفه اي را به کارمند شاغل و 

حقوق بگیر دولت ممنوع کرده بود.

روزی كه ايران اصول ژورناليسم حرفه ای را به اجرا گذارد: مدير، سردبير و اعضاي 
تحريريه نبايد حقوق بگير دولت بودند، ولي ...
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ابتکار تهیه گزارش، مقاله، فیچر و حتی 
  Photo Essay  رساله با دوربین به جای قلمـ
، از» کارل مایدنز  Carl Mydans فتو 
ژورنالیست معروف است که 18 آگوست 

2004 در 97 سالگي درگذشت.
وي بود که نوشت یک عکس به گونه اي 
باید گرفته شود که برابر با یک کتاب، مطلب 

بیان دارد.
    کارل، متولد روسیه، که در 1930 از 
دانشگاه بوستون آمریکا لیسانس روزنامه 
نگاري گرفته بود کار خود را با تهیه مطلب از 
دشواري آمریکاییان در جریان رکود اقتصادي 
بزرگ آغاز کرد، از مزارع پنبه در جنوب و از 
مشکالت مردم در یک شهر در شمال شرقي 
آمریکا عکس گرفت و تاریخ مستند و مصّور 
آن دوران سخت را ثبت کرد تا آمریکاییان 
فراموش نکنند و خود را وارد چنان وضعیت 

سختي نسازند.
     او سپس بکار در مجله هاي الیف و تایم 
پرداخت. 36 سال براي الیف کار کردـ  در 
تمامي دوره اي که این مجله به صورت هفتگي 
منتشر مي شد و شهرت آن به عکس هایش 

بود.
 با بانوی خود »شلي Shelley « که یک 
خبرنگار بود صحنه هاي جنگ جهاني دوم در 

اروپا، چین، فیلیپین و ... را پوشش داد.
 در اروپا، این کار خودرا از حمله شوروي 
به فنالند و اشغال مناطق آلماني نشین چک 
اسلواکي توسط ارتش هیتلر آغاز کرده بود. در 
فیلیپین با »شلي« به اسارت ژاپني ها در آمد 
و دو سال در بازداشت بود. عکس هاي کارل 
از خروج )فرار( مک آرتور از فیلیپین، کشتار 
چیني ها به دست نیروهاي ژاپني که منحصر 
به فرد )اختصاصي( است در کتابهاي تاریخ 
چاپ شده و هر روز در رسانه ها تجدید چاپ 
مي شود زیرا تنها، وي این عکسها گرفته بود. 

    کارل از مراسم تسلیم شدن ژاپن به 
متفقین در عرشه ناو میسوري و آزمایش 
بمب هیدرژني عکس گرفت. دو کتاب مصّور 
از کارل باقي مانده است یکي؛ »صلح با تنش« 
و دیگري »از نگاه من« عنوان دارند. کارل اواخر 
ُعمر براي موزه ها عکس مي گرفت و دوربین 

خود را متوجه آثار باقي ماندني کرده بود. 
    وي یک دفترچه راهنما نیز براي خبرنگاران 

عکاس تألیف کرده که حاوي اندرزهاي اوست. 
از جمله این که در صحنه هاي حساس، فورا 
فیلم را از دوربین خارج و از خود دور کنند 
تا اگر دستگیر و یا بازرسي شوند، فیلم از 
دست نرفته باشد ]در آن زمان هنوز دوربین 
دیجیتال ساخته نشده بود.[. همچنین سعي 
کنند که در صحنه عکس بگیرند، نه ساختگي 
و با عکس ساختگي و صحنه اي که عمومّیت 
نداشته باشد به ژورنالیسم خیانت نکنند. 
به عالوه، بیش از یک دوربین و به حد کافي 
فیلم با خود همراه داشته باشند و از هر کس 
و هرجا که عکس مي گیرند اسامي و صحنه 
ها را یادداشت کنند که فراموش نکنند چه 
بوده اند. این دفترچه در ایران ترجمه و از 
سوی دولت وقت )پیش از انقالب( به رایگان 
برای خبرنگاران و فتوژورنالیست های کشور 

ارسال شده بود.
     کارل که بیستم ماه مي 1907 به دنیا آمده 
 » Shelley بود پس از مرگ بانویش »شلي
که در سال 2002 اتفاق افتاد، دیگر دست به 
دوربین نُبرد و دو سال از خانه خارج نشد تا 

درگذشت.

Photo Essay  مبتکر
كه نوشت يک عکس به گونه اي بايد گرفته شود كه برابر با يک كتاب، مطلب بيان دارد

  Wilfred Thesinger  ویلفرد تزینگر
مؤلف انگلیسي کتابهاي »شنهاي جزیرة 
العرب«، »اعراب باتالق نشین«، »رودخانه اي 
که به دریا نمي رسد«، »زندگي با سامبوروها« و 
... 24 آگوست 2003 در 93 سالگي درگذشت. 
     کتابهاي تزینگر نتیجه سفرها و تجربه 
هاي خود او است. او در 1946 از »ربع الخالي« 
کشور سعودي عبور کرد و احتماال نخستین 
غیر بومي بود که دست به این سفر خطرناک 
زده بود. وي سپس تمام سال 1948 را با اعراب 
بدوي ربع الخالي زندگي کرد و کتاب شن هاي 

جزیرةالعرب نتیجه همین دو سفر بود. 
    تزینگر که در اتیوپي به دنیا آمده و در جریان 
جنگ با ایتالیا در اتیوپي و نیز جنگهاي جهاني 
اول و دوم جهانی، یک نظامي انگلیسي بود پس 

از پایان جنگ جهاني دوم دست به مسافرت 
تحقیقاتي به آفریقا، خاور میانه ازجمله ایران 
و آسیاي جنوبي زد، مدتي را با اعراب حواشي 
باتالق هاي دجله و فرات در عراق جنوبي بسر 
بُرد که کتاب »عرب باتالق نشین« محصول 

آن است. 
کتاب »رودخانه اي که به دریا نمي ریزد« 
شرح چنین رودخانه اي در کشور اتیوپي است.

 ویلفرد سالها میان قبیله سامبورو در کشور 
ِکنیا زندگي کرد تا موفق شد تفاوت زندگي 
انسان ابتدایي و زندگاني نوین انسان را برنگارد 

و .... 
    برخي نیز هستند که نسبت به سفرهاي 
ویلفرد با دیده سوء ظن مي نگرند بویژه که 

دولت لندن به او لقب  Sir  داده است و ....

نويسنده شنهاي جزيرةالعرب و ... كه از ايران هم ديدن كردـ  سوء ظن به مسافرت های او!

پشت جلد آنتالوژي Thesinger با عکس او
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12 سپتامبر زادروز »ژوزپ ساراگات
Giuseppe Saragat« بنیادگذار 

حزب زحمتکشان سوسیالیست ایتالیا با 
ایدئولوژي سوسیال دمکرات )دمکراتیک 
سوسیالیست( است که در سال 1898 به 
دنیا آمد و 90 سال عمر کرد. ]بیوگرافي 
نگاران به دنیا آمدن ساراگات را در 
روزهاي متفاوت؛ 9، 12 و 19 سپتامبر 
نوشته اند. در این تاریخ آنالین، زادروزي 
که بریتانیکا به دست داده انتخاب شده 
است[. ساراگات که در تورینو به دنیا آمده 

بود 11 ژوئن 1988 درگذشت.
    وي در جواني از فعاالن حزب 
سوسیالیست )متمایل به کمونیست( 
ایتالیا بود که این حزب بعدا با حزب 
کمونیست ائتالف کرد و پس از این ائتالف 
که ساراگات مایل به آن نبود بررسي براي 
تاسیس یک حزب سوسیال دمکرات 
در آینده را که به درک و خواست مردم 
نزدیکتر است آغاز کرد. ]ساراگات بر 
زبانهاي فرانسه و آلماني مسلط و با زبان 
انگلیسي آشنا و کامال در جریان اوضاع 
سیاسيـ  اقتصادي اروپا قرارداشت 
و ضعف و قّوت هاي آن را مي دانست 
و آگاهي کامل بر روانشناسي، رفتار، 
خواستها و ذهنیات مردم داشت[. 
تاسیس چنین حزبي در سال 1947 
جامه عمل پوشید که تاکنون چند بار 

حکومت را به دست گرفته است.
    سارگات ایدئولوژي و رفتار حزب 
سوسیالیست ملي ایتالیا )فاشیست(

را که رهبر آن موسولیني بود مسلکي 
که مسائل طبقاتي )کالس ها( را حل و 
ثروت داري و روش هاي کسب ثروت را 
تعدیل کند نمي دید و انتقاد مي کرد که 
چون قبول نکرد آرام بگیرد در 1926 از 
سوي موسولیني تبعید شد. موسولیني 

عنوان تبعید مخالفان سیاسي و ناراضیان 
را »مرحصي فرستادن« گذارده بود. 
سارگات از تبعیدگاه خود به اتریش 
گریخت و از اینجا به فرانسه رفت و در سال 
1943 و پس از برکنارشدن موسولیني 
به دست متفقین به وطن بازگشت و 
فعالیت سیاسي را از سر گرفت و در 
سال 1946 رئیس مجلس موسسان 
شد که اصالح قانون اساسي را در دستور 
کار خود داشت. این مجلس بود که 
قانون اساسي تازه ایتالیا )جمهوري 
ایتالیا( را تدوین کرد. ساراگات بارها 
نماینده مجلس، وزیر و از دسامبر 1964 
تا دسامبر 1971 رئیس جمهوري ایتالیا 
بود. او که یک مذاکره و مجادله کننده 
)PPPPPPPPPP( بزرگ بود همچنین 
از سال 1963 تا 1964 وزیر امور خارجي 
ایتالیا بود. وي با انتشار مقاله اي از تز 
جان اف. کندي رئیس جمهور اوایل 
دهه 1960 آمریکا مبني بر ایجاد نوعي 
وحدت میان اروپاي غربي )کشورهاي 
حاشیه اقیانوس اطلس( و آمریکاي 

شمالي جانبداري کرده بود. 
    ساراگات مي گفت که نسل کنوني 
)زمان او( و نسلهاي بعدي نقض حقوق 
طبیعي خودرا تحمل نخواهند کرد و 
آن قدرت و قدرتمدار در جهان محبوب 
و پیروز خواهد بود که از این خواست ملت 
ها حمایت و براي تحقق آن مبارزه کند. 
او با تاکید مي گفت که انسان نوین بدون 
برخورداري از جمیع حقوق خود راضي و 
شاد نخواهد زیست و آرام نخواهد گرفت.

ر حزب  گات ـ بنیادگذا ا ر     سا
زحمتکشان سوسیالیست ایتالیاـ  پیاده 
کردن مارکسیسم در جوامع وقت را 
دشوار مي دانست و مي گفت که هیچیک 
از جوامع کنوني آمادگي پیاده شدن 

مسلک مارکسیسم را به صورتي که کارل 
مارکس آن را مطرح ساخته است ندارد و 
به همانگونه که مزدکیسم در قرن ششم 
میالدي در امپراتوري پارسیان شکست 
خورد مارکسیسم هم در شوروي و اقمار 
آن موفق نخواهد شد. افراد و شرایط 
جامعه باید آمادگي قبول یک ایدئولوژي 
را دشته باشند. ایدئولوژي که با توسل 
به زور و استبداد بخواهد روش زندگاني 

مردم را صد درصد تغییر دهد و زیر و 
رو کند موفق نخواهد شد و پس از رو به 
کاهش گذاردن فشار استبداد ]اقدام 
گورباچف در شوروي در نیمه دوم دهه 
1980[ فرو خواهد پاشید و .... دشوار 
است بتوان فردي را که جسم و روان او 
شکل گرفته است )بزرگسال( بتوان 
سریعا و بدون برخورد با مشکل و مقاومت 
تغییر داد. ]مسئله کشورهاي مهاجرپذیر 
و کشورهایي که نظام کهن آنها تغییر 
ایدئولوژیک داده شده باشد[. ساراگات 
ازجمله متفکراني بود که به نقش اقتصاد 
در ایجاد رویدادها، دگرگوني ها و تکوین 

تاریخ باور داشته اند.

زادروز ساراگات بنیادگذار حزب زحمتکشان سوسیالیست ایتالیا که پیاده کردن 
مارکسیسم در جوامع وقت را دشوار مي دانستـ  نظرات او در یک نگاه

Giuseppe Saragat
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دانته الي جیاري Dante Alighieri شاعر، 
نویسنده و اندیشمند ایتالیایي قرون وسطي، 
13 سپتامبر سال 1321 میالدي در تبعید 
درگذشت. وي که به سال 1265 در فلورانس 
به دنیا آمده بود 56 سال عمر کرد. از دانته به 
عنوان بزرگترین شاعر قرون وسطاي اروپا 
نام مي برند. وي Divine Comedy را )که در 
ایران »کمدي الهي« ترجمه شده است( و 
از شاهکارهاي ادبیات اروپا بشمار مي رود به 
شعر گفته است. دانته تحصیالت کالسیک 
 La Vita Naova و الهیات داشت. زندگاني نو
اثر دیگر او مجموعه اي از 31 شعر است که 
با تفسیر و نثر، آنها را به هم پیونده زده است. 
چند تالیف غیر داستاني و یک کتاب نیمه 
تمام در حکمت )فلسفه( هم از او باقي مانده 

است. 
    دانته در زمینه سیاست در آرزوي ایجاد 

یک حکومت جهاني بر پایه معنویات بود که 
در سایه آن، مردم هم این دنیا را داشته باشند 
و هم آن دنیا را. نامه هاي دانته را هم پس از او 
به صورت یک کتاب درآورده اند که خواندني 
است. دانته در عین حال یک ناسیونالیست 

ایتالیایي بود و آرزو داشت که وطنش بار 
دیگر وحدت خودرا بازیابد و معتقد بود که 
زبان واحد کمک بزرگي به تامین وحدت 
یک ملت مي کند. وي بر پایه همین باور و با 
هدف تحقق ایتالیاي متحد که در زمان او به 
صورت شهرهاي مستقل و یا مناطق تحت 
سلطه قدرتهاي اروپایي بود بیشتر آثار خودرا 
به جاي التین کالسیک که زبان طبقه خاص 
و تحصیلکردگان بود به ایتالیایي )ایتالیک( 
که زبان مردم کوچه و بازار بود نوشت که گام 
بزرگي در راه تامین وحدت ایتالیائي ها به 
شمار مي رود که به ایجاد کشور واحد ایتالیا 

در قرن 19 انجامید.
    دانته در سال 1301 میالدي که گروه 
سیاسي مخالف او در فلورانس روي کار آمده 
بودند به »راونا Ravenna « تبعید شده بود که 

تا پایان عمر در همانجا مانده بود.

سالروز درگذشت دانته، و نگاهي كوتاه به كارهاي او

مارکیز دو کندورسه Marquis de Condorcet فیلسوف و ریاضیدان 
عصر روشنگري فرانسه 17 سپتامبر سال 1794 فوت شد. وي تنها 
اندیشمند دوران روشنگري بود که در جریان انقالب فرانسه زنده 
بود. او از معاشران ولتر، تورگو و دیدرو بود که بیش از 50 کتاب و رساله 
از خود برجاي گذارده است. کندورسه نخستین اندیشمندي بود 

که موضوع سوسیو - اکونومیک را مطرح 
ساخت. به دلیل اطالعات ریاضي اش از 
"فالسفه رشنالیسم" بشمار مي رود یعني 
نقطه مقابل فالسفه انگلیسي که تجربه را 
پایه کار به حساب مي آورند. وي به دلیل 
تبحر در ریاضیات، از قواعد حساب فاضله 
"در مبحث احتماالت" در پیش بیني پدیده 
هاي اجتماعي و اقتصادي استفاده کرده 

است.
    کندورسه با روسو اختالف نظر داشت 
زیرا به دلیل )Reason(، نه اراده )Will( معتقد 
بود و مي گفت که اکثریت اگر دلیل نداشته 

باشد شکست مي خورد. 
    کندورسه عقیده داشت که انسان رو به 

کمال است و اگر در جوامعي، انسان به سوي کمال پیشرفت نداشته 
باشد عیب از جامعه است که رشد اجتماعي را مانع مي شود، نه از فرد. 
    کندورسه در انقالب فرانسه نقش کلیدي داشت و از هوادران 
ژیرندن ها )گروه میانه رو و معتدل( بود . وي به انقالب فرانسه به این 
جهت امید بسته بود که باعث تجدید ساختار جامعه مي شد، ولي با 
پاره اي از کارهاي توام با خشونت انقالبیون 
از جمله اعدام مخالف بود. او حتي راي به 
اعدام لوئي 16 نداد. مخالفت کندورسه 
با خشونت هاي انقالبیون سبب شد که 
مورد سوء ظن واقع شود و اجبارا فرار کند. 
کندورسه در مخفي گاه چند کتاب و رساله 
نوشت از جمله رساله اي تحت عنوان 

پیشرفت رواني انسان.
     وي سرانجام در سال1794 دستگیر شد 
و در بازداشتگاه درگذشت. پاره اي نوشته اند 
که خودکشي کرد و به گمان عده اي هم، 
افراطیون انقالب او را در زندان کشتند. به 
هرحال، مرگ او یکي از عوامل پایان یافتن 

انقالب فرانسه بشمار آورده شده است.

سالروز درگذشت ُكندورسه و نگاهي به انديشه هاي اوـ  اگر در جوامعي، انسان به سوي 
كمال پيشرفت نداشته باشد عيب از جامعه است
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 Pyrenees نیروی دولت انقالب فرانسه در این روز در جنگ پیرنه
بر ارتش اسپانیا فائق آمد و پیشروی خودرا در کاتالونیا آغاز کرد. در پی 
اعدام )گردن زدن( لوئی شانزدهم پادشاه فرانسه از سوی انقالبیون 
این کشور در 21 ژانویه 1793، پادشاهان کشورهای همسایه ازجمله 
اتریش و اسپانیا جنگ با دولت انقالب فرانسه را آغاز کردند، ولی 
هیچکدام کاری از پیش نبردند. ارتش وقت فرانسه مرکب از نظامیاِن 
پیوسته به انقالب و افرادی بود که توسط کمیته های انقالب جمع 

آوری شده بودند. تجاوز اسپانیا به فرانسه در شرق کوههای پیرنه، از یاد 
فرانسویان نرفت تا اینکه ناپلئونـ  ژنرال انقالبـ  همه اسپانیا را تصرف 
کرد. در پی تجاوز عراق به خاک ایران، 20 ماه پس از پیروزی انقالب 
که این تجاوز نیز در ماه سپتامبر آغاز شده بود، همان وقت مفّسران 
غرب آن با تجاوز اسپانیا به فرانسه در سپتامبر 1793 در منطقه پیرنه 
مقایسه کرده بودند. دولت وقت عراق )دولت صدام( نیز از این تجاوز نه 

تنها سودی نبرد بلکه مآال نابود شد.

تعرض به  دوكشور انقالبی به فاصله 225 سال با  نتيجه مشابه

در شهریور 1353 و در جریان مسابقه های ورزشی ملل آسیایی 
در تهران، دکتر سیروس جاوید مدّرس دانشسرای عالی و قبال استاد 
ورزش و تاریخ ورزش در آلمان با ارائه مدارک و اسناد متعدد اعالم کرد 
که ریشه بازی های جهانی از ایران و از دوران هخامنشیان بوده نه از 
یونان که یونانیان از ایرانیان اقتباس کرده و منطقه المپ را برای انجام 
آن اختصاص دادند که به بازی های المپیک معروف شده است. یونان 
در عهد باستان، سالها تحت اشغال نظامی ایرانـ  تنها ابرقدرت وقت بر 

سطح کره زمین بود. ایرانیان با روشن کردن مشعل مسابقه ها را آغاز 
می کردند که جهانی شده است. پس از انتشار اسناد استاد سیروس 
جاوید، چند استاد دیگر ازجمله دکتر عیسی صدیق استاد تاریخ آموزش 
و پرورش )و چندبار وزیر و سناتور( اظهارات دکتر جاوید را تأیید کردند 

که نظرات آنان هم انتشار یافت.
    عکس دکتر جاوید و مطلب کوتاهی درباره اظهارات او که درج 

شده بود:

ريشه مسابقه های ورزشی جهانی معروف به المپيک از ايران است نه يونان
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دانستنی ها

نهم سپتامبر سال 1948، بخش شمالي شبه جزیره کره خودرا 
جمهوري دمکراتیک خلق کره اعالم کرد. بخش جنوبي این شبه 
جزیره، قبال و 13 آگوست همین سال اعالم استقالل و جمهویت 
کرده بود ولي تاریخ آن را به روزي که ژاپن تسلیم فاتحان جنگ 
جهاني دوم شدـ  15 آگوست 1945 بازگردانیده بود. بنابراین 
اعالم جمهوریت شمال شبه جزیره کره واکنش به اقدام جنوب 

تلقي شده است. 
     از زمان تسلیم شدن ژاپن در آگوست 1945 که شبه جزیره 
کره را از سال 1910 در کنترل داشت به فاتحان جنگ جهاني 
دوم و تقسیم موّقت شبه جزیره کره در سال 1945 در مدار 38 
درجه عرض جغرافیایي قرار بود که وحدت مجدد این شبه جزیره 

از طریق انتخابات تحقق یابد.
    پس از توافق بر سر تقسیم موقت شبه جزیره کره، قرار شد که 
آمریکا در جنوب و شوروي که با شمال کره هم مرز است در شمال 

نیروي نظامي داشته باشند.
    در طول سه سال اول تمایلی از سوي طرفین به تامین وحدت 
شبه جزیره کره نشان داده نشد و شمالی ها 27 روز پس از اعالم 
جمهوري در جنوب، در منطقه خود جمهوري دمکراتیک خلق 
)کمونیستي( اعالم کردند و ماجرا به تدریج رنگ معارضه به خود 
گرفت و دو کره سپس و تقریبا همزمان و هریک به تنهایي خودرا 

مالک شبه جزیره خواند و زمینه براي جنگ آماده شد. 
    نیروهاي کره شمالي 25 ژوئن 1950 )بدون توجه به ادامه 
استقرار نظامیان آمریکا( وارد بخش جنوبي شدند و در اندک 
زماني نود درصد آن را تصرف کردند. شوراي امنیت سازمان ملل 
مداخله کرد و به کمک کره جنوبي نیروي نظامي فرستاد که عمدتا 

از آمریکا بودند. این جنگ تا 27 جوالي سال 1953 ادامه یافت، 
در این روز آتش بس اعالم و شمالي ها منطقه خودرا حفظ کردند 
ولي حالت جنگ باقي مانده است و آتشي است در زیر خاکستر 
مخصوصا که کره شمالي اینک داراي یک میلیون نظامي آکتیو، 

میلیونها میلیشیا و سالح اتمي و موشکيـ  فضایي است.
    جمهوري دمکراتیک خلق کره که نظام سوسیالیستي 
خاص خود )چوچه = متکي برخود و خودکفا بودن( دارد با همه 
تضییقاتي که در طول شش دهه برایش ایجاد شده تاکنون 
پابرجاي باقي مانده و در دهه یکم قرن 21 اتميـ  فضایي هم شده 
است. جنگ کره به صورت »ترک مخاصمه« پایان یافته، نه قرارداد 
صلح. هنوز دولت آمریکا هزاران نظامي در کره جنوبي دارد. کره 
شمالي داراي 120 هزار و 540 کیلومتر مربع وسعت و بیش از 
25 میلیون جمعیت است و کره جنوبي 100 هزار کیلومتر مربع 
وسعت و حدود 50 میلیون جمعیت دارد. پایتخت کره شمالي 
شهر پیونگ یانگ با بیش از 3 میلیون جمعیت و پایتخت کره 
جنوبي شهر سئول با 9 میلیون نفوس است. سئول تا مرز کره 
شمالي فاصله چندانی ندارد و در طول جنگ کره، دو بار به تصرف 
شمالي ها درآمده بود.    برکره شمالي پس از اعالم جمهوریت، کیم 
ایل سونگ بنیادگذار این نظام و پس از او پسرش کیم جونگ ایل و 

اینک نوه اش کیم جونگ اون ریاست کرده اند.
هرسال در مراسم سالروز ایجاد کره شمالی، تسلیحات تازه این 
کشور ازجمله موشک های دوربُرد به نمایش در می آمدند، ولی 
در مراسم امسال )سال 2018( مشاهده نشدند که نشانه تمایل 
سران پیونگ یانک به حل مسالمت مسائل شبه جزیره کره تلقی 

شده است

هفتادمین سالروز ایجاد جمهوري کره شمالی )جمهوری دمکراتیک خلق 
کره( و به این مناسبت نگاهی کوتاه به آنـ  چوچه ، روش متکی به خود که کره 

شمالی پایدار نگهداشته است

روزنامک- شماره53 ) شهریورماه1397(



ششم شهریورماه 1358 )28 آگست 
1979( به حکم قاضی شرع یک دادگاه 
انقالب )دادگاه انقالب ویژه رسیدگی به 
تخلفات صنفی( در مورد سه گرانفروش 
تهران اجرا شد و محکومان در مالء عام 
شالق زده شدند. یکی آز آنان میوه فروش، 
دیگری فروشنده پارچه و پوشاک و سومی 
خواربارفروش بود. حکم در محل گرانفروشی 
)مقابل مغازه هایشان( اجرا شده بود. این سه 

تن هرکدام به 25 ضربه شالق، یک ماه زندان 
و نصب تابلو گرانفروش بر سردر مغازه هایشان 
به مدت یک ماه محکوم شده بودند. حکم 
قاضی شرع به استناد آیات قران مجید در ذم 
اجحاف و کم فروشی صادر و ضمن آن اثبات 
شده بود که گرانفروشی نه تنها خالف تعالیم 
اسالم است بلکه عملی است ضد انقالب و 
ضد انسانیت، کم فروشی استثمار خلق است، 
این سه گرانفروش صدای انقالب را نشیده 

اند زیرا کسي که آن صدا را شنیده باشد نباید 
آزمندی در وجود او نیروی محّرکه می بود. 
چون این ُحکم موثر واقع شد تعمیم یافت و 
این روال تا مدتها رعایت می شد و به نوشته 

مطبوعات وقت موثر واقع شده بود.
واردات بنزین به ایراِن صادرکننده نفت!ـ  
ایران در سال 1383 و در طول 5 ماه، معادل 
یک میلیارد و پانصد میلیون دالربنزین وارد 

کرده بود!

مجازات شالق برای گرانفروشان به ُحکم قاضی شرعـ   در ششم شهریور 1358 سه 
گرانفروش در یک روز، شاّلق زده شدند

26 آگوست 2004 آژانس فرانس پرس 
از تهران گزارش داده بود: ایران، یکي از 
صادر کنندکان ردیف اول نفت در جهان، 
ظرف پنج ماه بودجه تخصیصي یک و نیم 
میلیارد دالري واردات یک ساله بنزین را 
به مصرف رسانده و تقاضاي یک میلیارد و 
یکصد میلیون دالر دیگر کرده است تا سال 

به پایان برسد؟!. 
    این خبرگزاري به نقل از مقامات مربوط 
اضافه کرده بود که وسائط نقلیه ایران هر 
روز 66 تا 70 میلیون لیتر بنزین مصرف مي 
کنند، حال آن که ظرفیت پاالیشگاههاي 
این کشور بیش از 39 میلیون لیتر در هر 

روز نیست.

     یک مقام دولتي بدون این بگوید چرا 
ایران در حّد نیاز خود داراي پاالیشگاه نیست 
و راه چاره چیست، گفته بود: بهاي بنزین 
وارداتي ایران در 1382 هجري خورشیدي 
هر ماه 210 میلیون دالر بود که این مبلغ در 
سال 1383 چهارصد و شصت میلیون دالر 

شده بود.

واردات بنزین به ایراِن صادرکننده نفت!ـ  ایران در سال 1383 و در طول 5 ماه، معادل یک 
میلیارد و پانصد میلیون دالربنزین وارد کرده بود!

بارون پیر دو کوبرتین  احیاء کننده مسابقه 
هاي پهلواني المپیک دوم سپتامبر سال 
1937 در 74 سالگي درگذشت. وي که 
متعلق به یک خانواده از اشراف فرانسوي بود 
در نطقي که در 1892 در دانشگاه سوربن 
ایراد کرد پیشنهاد کرد که مسابقه هاي 
المپیک که بیش از 14 قرن پیش از آن به 
تصمیم یک امپراتور مذهبي روم ممنوع شده 
اند از سر گرفته شوند، زیرا که وزرش عامل 
تندرستي است و مسابقه هاي جهاني ورزشي 
باعث نزدیک شدن ملت ها به یکدیگر و ایجاد 

یک محیط مسلمت آمیز در جهان خواهد 
شد. وي سپس به ذکر تاریخچه و هدف 
یونانیان پاستان از ابداع این بازي ها پرداخت.

     انتشار اظهارات بارون دو کوپرتین در 
جراید سبب شد که هواداران احیاي این 
بازیها به مساعي او به پیوندند و بر اثر فشار و 
تبلیغ این گروه، نمایندگان 9 کشور در سال 
1894در پاریس گرد آیند و در این زمینه 
مذاکره کنند. احیاي مسابقه هاي جهاني 
المپیک در اجالس دوم که در سال 1896 

برگزارشد به تصویب رسید.
    پس از احیاي المپیک، بارون دو کوبرتین 
از سال 1896 تا 1925 به مدت 29 سال 
رئیس کمیته برگزار کننده این مسابقات بود.

سالمرگ »کوبرتین« که مسابقه هاي پهلواني المپیک را زنده کرد
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هشتم ماه سپتامبر سال 1944 نخستین موشک هدایت شونده 
آلمانـ  V-2  که با سرعت صوت حرکت مي کرد بر انگلستان فرود آمد و 
محموله آن که یک تُن )هزار کیلوگرم( ماده منفجره نیرومند بود تلفات 
و زیانهاي فراوان بر محل اصابت به بار آورد. موشک V-2 دومین نسل 
موشکهاي دوربُرد نظامي آلمان به شمار مي رفت. نخستین نسل این 
موشکها »  V-1 « خوانده مي شد که نوعي هواپیماي بدون خلبان بود.  
V-1 نخستین موشک که با سرعت ساعتي 600 کیلومتر )تقریبا 370 
مایل( حرکت مي کرد، دو ماه و 28 روز پیش از آن تاریخ یعني 12 ژوئن 
1944 بر لندن فرود آمده بود و تلفات سنگین وارد آورده بود. در آن زمان، 
کشورهایي که با آلمان در جنگ بودند در برابر موشکهاي بالیستیک  
V-2 وسیله دفاع نداشتند. این موشک ها عمدتا از نرماندي فرانسه و یا از 
هلند پرتاب مي شدند. با ورود  V-1 و V-2 به صحنه جنگ، عصر جنگ 
موشکي و مسابقه موشک سازي آغاز و این جنگ افزار موثر، عامل اقتدار 
کشورها شد. دیر زماني است که انحصار ساختن و داشتن موشک از دست 
کشورهاي انگشت شمار خارج شده و به گونه اي روز افزون بر کشورهاي 
دارنده آن اضافه مي شود و .... وجود موشک در ارتش ها، تانک و توپ را 
به ردیف های بعدی عقب زده است و شمار سرباز تنها پس از پیروزی و 

یا شکست در نبرد موشکی مورد توجه خواهد بود.

آغاز دوران جنگ با موشک 
و پس آمدهای آن

بانو دلکش )عصمت باقرزاده( که صداي 
رسایش او را ستاره آواز ایران کرده بود 11 
شهریور 1383 )2 سپتامبر 2004( در 79 
سالگي، در یک بیمارستان تهران به مرگ 
طبیعي درگذشت. دلکش که از 18 سالگي 
پاي به دنیاي موسیقي گذارده بود از 20 
سالگي خواننده رادیو دولتي ایران شده بود 
و به این کار، تا بهمن 1357 = فوریه 1979 
)تغییر نظام حکومتی( ادامه داده بود. وي در 
تاریخ موسیقي ایران، یک خواننده حرفه اي 

بشمار آمده است.
     بانو دلکش که استعداد درخشان در 
موسیقي و خواندن آواز داشت تحصیل 
موسیقي را با استاد رواهلل خالقي آغاز کرده و 
در انجمن موسیقي ملّي ادامه داده بود. وي 

بود که تصنیف خواني را در ایران عمومّیت 
داد.     دلکش در طول خوانندگي اش با 
آهنگسازان متعدد از جمله مهدي خالدي، 
جواد و بزرگ لشکري و علي تجویدي کار 
کرده بود و شاعران متعدد از جمله رهي 
معیري و بیژن ترقي اشعار ترانه هاي او را 

سروده بودند.

     بانو دلکش که زادهِ بابل )مازندران( بود 
برخي ترانه هاي مازندراني را هم احیاء کرده 
بود. گاهي هم خودش آهنگ مي ساخت. 
دلکش در جواني در چند فیلم سینمایي 
ایران هم بازي کرده بود که معروفترین 
آنها فیلم »مادر« بود که در دهه 1330 به 

نمایش در آمد.

سالروز درگذشت بانو دلکش از ستارگان آواز ایران و محبوب ایرانیان

بانو دلکش در سه مرحله عمر
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ایرانیان عهد باستان نخستین مردمي بودند که براي اداي احترام 
و بزرگداشت و سپاسگزاري از سالخوردگان روز مشخصي را در سال 
تعیین کرده بودند و این روز، 25 شهریور ماه هر سال بود و قدمت آن 
به 3 سه هزار سال مي رسد. در آن زمان و تا 14 قرن پیش، روزهاي هر 
 Ashish ماه ایراني نام خاص داشت و روز 25 شهریور »اشیش وانگ
vangh« خوانده مي شد که روز رحمت خدا، اخالقیات و معنویات 
و روان پاک بود. ماه شهریور »ِشهرَور shehrevar« تلفظ مي شد. 
    پس از پایان کار ساسانیان، چون در ایام نوروز هم به دستبوس پیران 
قوم رفتن رسم بود، مراسم بزرگداشت و سپاسگزاري از سالخوردگان 
اختصاص به نوروز یافت و به تدریج روز سالخوردگان )25 شهریور( 
کمرنگ و در ایران به فراموشي سپرده شد. ولي، کشورهاي دیگر و 
عمدتا از قرن بیستم آن را براي خود احیاء کرده اند که در کشورهاي 
انگلیسي زبان به »سینیور دي« معروف است. نخستین قانون کیفر 
عمومي ایران مصّوب دهه 1310 هجری خورشیدی( عدم توجه 
فرزندان به والدین سالخورده و خودداری از نگهداری و تأمین معیشت 
آنان را جرم شناخته بود که مجازاتي از درجه جنحه داشتـ  برابر با 

مجازات تَرک اِنفاق.
     در سال 1720 میالدي جاماسب والیتي که »دستور زرتشتیان« 
کرمان بود به بمبئي رفت تا تاریخچه »روز سالخوردگان در ایران« را با 
سایر محققان پارسي هند بنویسند و آن را زنده کنند که بعدا مینوچهر 

هومجي از پارسیان بمبئي هند این کار را تکمیل کرد.
     ژاپني ها 15 سپتامبر )24 شهریور( را به عنوان روز سالخوردگان 
برگزار مي کنند که گمان نمي رود ربطي به روز باستاني سالخوردگان 

ایران داشته باشد. 
     باید توجه داشت که از دوـ سه دهه پیش ]پس از شکست 
سوسیالیسم در جماهیر 15 گانه به مرکزیت مسکو و نیز اروپای شرقی 
و مرکزی[ توجه به سالخوردگان و بازنشستگان در سراسر جهان 
چشمگیر شده است. در آمریکا از سال 1966 درمان بیمارستاني 
سالخوردگان 65 ساله و باالترـ معروف به Medicareـ رایگان 

است حتی اگر ماهها در بیمارستان بستری باشند و نیاز به هرگونه 
»کمکـ  درمانی« و مراقبت داشته باشند. شمار برخوردارشوندگان از 
»مدیکر« در آمریکا )استیت ها و یا کشورهای 50 گانه عضوفدراسیون 
و در ایران معروف به ایاالت متحده( اینک حدود 50 میلیون نفر استـ  
یک ششم نفوس . بسیاري از فروشگاهها در روز معیني از هفته، اجناس 
خود را به آنان با -10 15 درصد تخفیف مي فروشند. بعضي شرکتهاي 
هواپیمایي به سالخوردگان تخفیف قابل مالحظه مي دهند و استفاده از 
اتوبوسهاي شهري و مترو برایشان رایگان است ]با ارائه کارت سالمندی 
که دائمی است و نیاز به تجدید هر چند وقت یکبار آن نیست که عملی 
بوروکراتیک و وقت گیر است و برای یک سالخورده؛ خسته کننده و مایه 
رنجش و خشم و انتقال این خشم به بستگان بویژه فرزندان و نوه ها و 
خشم آلود و منتقد ساختن جامعه[. به همین گونه شرکت در کالسهاي 
درس در هر سطحي در مدارس عالی )دانشگاهها( و نیز مدارس 
آموزش سالمندان که در هر شهر چند مدرسه متعلق به شهرداری در 
ساعات شب اختصاص به آموزش دروسی ازقبیل استفاده از ابزارهای 
دیجیتالی و اینترنت، آشپزی، نقاشی، زبان دوم، نگارش، شعر، تعمیرات 
خانه، نگهداری از اتومبیل، رقص، تمرین های تندرستی )ورزش و ... 

معروف به ِهلث ستایل( دارد رایگان است. 
    شهرداری ها برای سالخوردگان مراکز تفریح و گردهمایی رایگان 
تاسیس کرده اند تا سرگرمی آنان تأمین باشد و تنها نباشند. درآمریکا 
و تقریبا همه کشورها، اتوبوسرانی شهری متعلق به شهرداری هاست و 
به پیمانکار که در جستجوی منافع، شرکت تشکیل می دهد و فعالیت 
دارد واگذار نمی شود. پیمانکاران جویای سود هستند و ممکن است 
که از این رهگذر، رفاه شهروندان و بویژه سالخوردگان تضعیف شود.

امور آموزش و پرورش، انتظامات )پلیس(، بهداشت، کتابخانه ها بمانند 
نظافت شهر و امور ساختمان سازی و کسب و کار در دست شهرداری 
هاست و نوآموزان و دانش آموزانـ  از کودکستان تا پایان دوره متوسطه 
ـ با اتوبوس های شهرداری و به رایگانـ  از خانه هایشان به مدارس برده 

و بازگردانده می شوند.

25 شهریور روز بزرگداشت سالخوردگان در ایران باستانـ  نگاهي به افزایش توجه 
به بازنشستگان و سالخوردگان در سطح جهان در دهه هاي اخیر

احسان یارشاطر، استاد زبان و ادبیات 
ت  لعا کز مطا ر مر ا ن گذ رسی، بنیا فا
ایران شناسی و سردبیر دانشنامه ایرانیکا، 
دهم شهریور 1397 در 98 سالگی در 
کالیفرنیا درگذشت. وی که در دانشسرای 

عالی و یک دانشگاه انگلستان تحصیل کرده 
بود سال ها در دانشگاه تهران و دانشگاه 
کلمبیا )آمریکا( تدریس کرده بود. پروفسور 
یارشاطر که یک کاشانی ِ متولد همدان بود 
یک ایراندوست تمام عیار توصیف شده است.

وفات استاد یارشاطر
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برپایه گزارش سفیر چین در ایران باستان 
به امپراتور وقت این کشور که در دفتر »وقایع 
و عملکرد« دودمان »چه این = شین = کین« 
درج شده است؛ این سفیر، ُمتعه )ازدواج 
موقتـ  صیغه( را که از قرنها پیش از آن در 
چین رواج داشته به ایرانیان آموخته و این 
نوع ازدواج )از 21 قرن پیش( در ایران رایج 
شده است. مورخان فرنگي که وقایع دوران 
امپراتوري دودمان »چه این = چین« را 
ترجمه و تفسیر کرده اند، با محاسبات تقویمي 
و تبدیل سال قمري چیني به میالدي، تاریخ 
درج گزارش مورد بحث را سپتامبر سال 78 
پیش از میالد تعیین کرده و نوشته اند که 
سفیر مورد بحث به امپراتور گزارش کرده بود 
که ازدواج متعه )موقت( را که طبق فرهنگ 
مان )فرهنگ کنفوسیوسي( با هدف حفظ 
سالمت جامعه رواج دارد؛ به ایرانیان آموزش 
دادم و در آنجا رایج شده است. ایرانیان طبق 
آیین خود )آموزش هاي زرتشت( از داشتن 
زن دوم اکراه داشتند که راه حل خودمان 
را برایشان تشریح کردم، پذیرفتند، مسئله 
حل شد و پسر شاه اسبق نخستین ایراني بود 
که به سبک ما براي خود متعه )کانکوباین( 

انتخاب کرد.
    مورخان فرنگي در تفسیر عبارت »پسر 

شاه اسبق« نوشته اند که ایران پس از 
درگذشت مهرداد دوم )شاه ایران از دودمان 
اشکانیان(، از سال 87 تا سال 78 پیش از 
میالد شاه نداشت، و سرانجام سناي ایران 
)ِمهستان( پس از ده سال فرهاد سوم عموي 
مهرداد دوم )شاه متوفا( را به شاهي برگزید، و 
از این تحوالت چنین برمي آید که مهرداد دوم 
داراي پسر نبوده است و سفیر وقت چین این 
فرصت را به دست آورده که موضوع »همسر 
دوم، با همان مقام و امتیازات همسر اول« را 
مطرح کند و چون پذیرفته نشده بود موضوع 
ُمتعه )کانکوباینـ  صیغه( به سبک چین را 
مطرح مي سازد که این پیشنهاد مورد قبول 
قرار گرفته و پس از آن در ایران رواج یافته که 

ادامه دارد. 
 = Ch,in  حکومت دودمان »چه این     
چین« از سال 221 پیش از میالد تا سال 24 
میالدي )به مدت 245 سال( دوام داشت. 
رسم درج وقایع و عملکرد روزانه امپراتوران 
چین در طول چند سلسله ادامه داشت و این 
یادداشت ها تا به امروز باقي مانده اند. ایرانیان 
بودند که کشور چین را به نام این دودمان 
خواندند که این نام بعدا از ایران به روم انتقال 

یافت و جهاني شده است. 
    قدمت انتخاب زن دوم و ُمتعه هاي متعدد 

)صیغه( در کشور چین به قرن ها پیش از 
دودمان چین )شین( بازمي گردد. این رسم 
تا آغاز زمامداري مائو تسه تونگ )نیمه 
قرن 20( به همان صورت ادامه داشت که 
بنظر مي رسد پس از فوت وي ازسرگرفته 
شده است. هفتم سپتامبر 2007 رسانه ها 
گزارش کرده بودند که »پانگ ژیایو« 63 ساله 
شهردار سابق شهر ژینان واقع در ایالت شرقي 
شاندونگ، 11 کانکوباین )ُمتعه( داشت و تني 
چند از همین زوجه هاي موقت چند مورد 
سوء استفاده او را افشاء کرده بودند که تحت 
تعقیب قضایي قرار گرفته بود. شوهر یکي از 
این ُمتعه ها قبال اعدام شده بود. داشتن ُمتعه 
در هنگ کنگ چین از سال 1971 )زمان 
سلطه انگلیسي ها( ممنوع شده است. دین 
یهود، اسالم، فرقه مسیحي مورمون تعّدد 
زوجات را مشروع ساخته اند. این عمل در 
کشورهایي هم که در آنجا تعّدد زوجات مورد 
حمایت قانون نیست اینک به صورت »کامان 
الـ  قانون بین خودمان« انجام مي گیرد. در 
چند سال اخیر در چند ایالت آمریکا نیز، در 
صورتي که زن و شوهر درخواست کنند؛ در 
عقدنامه آنان »دائمي بودن نکاح« درج نمي 
شود و در این نوع ازدواج، تشریفات طالق 

بسیار آسان است.

رواج ُمتعه )ازدواج موقت( از 21 قرن پیش در ایران، به اقتباس از چین

محمد حسین بهجت تبریزي )شهریار( از 
شعراي بزرگ معاصر ایران 18 سپتامبر 1988 
)شهریور 1367( در 82 سالگي درگذشت و روز 
وفات او، روز ملي شعر و ادبیات اعالم شده است 
که هر سال در بیست و هفتم شهریور بر گزار مي 
شود.     شهریار که در تبریز به دنیا آمده بود در 
تهران به تکمیل تحصیالت متوسطه پرداخت و 
سپس وارد مدرسه طب شد ولي پیش از آن که 
این مدرسه را تمام کند، ترک تحصیل کرد و به 
شهر مشهد رفت و سپس کارمند بانک شد اما از 
گفتن شعر و مطالعه موسیقي و تمرین آن دست 

نکشید. نخستین اشعار استاد شهریار در 23 
سالگي اش )سال1308 هجري خورشیدي( 

به چاپ رسیده بود. 
    استاد شهریار در گفتن انواع شعر مهارت 
تام داشت و غزل را به سبک حافظ مي گفت. 
اشعار او عمیق و موثر بوده و بردل مي نشیند. 
موسیقیدانان برپایه اشعار شهریار آهنگ ساخته 
اند که آهنگ ”حاال چرا؟“ ساخته روح اهلل خالقي 
معروفترین آنها است. از شهریار اشعار متعدد 
باقي مانده است از جمله حیدربابا، هذیان دل، 

مومیایي، تخت جمشید و ....

سالگشت درگذشت شهریار، استاد شعر
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جدول درآمد نفتی ده ساله کشورهای عضو اوپک ازجمله ایران از 1961 تا 1970 جهت ارتقاء 
سطح داناییـ  درآمد ونزوئال در آن دهه بیش از همه

15 سپتامبر 1916 براي نخستین بار در تاریخ، از تانک در جنگ 
استفاده شد. نیروهاي انگلیسي نخستین تانکها را که توسط مهندس 
ارنست سویتونErnest Swinton طراحي شده بودند در جبهه سم 
)Somme( در فرانسه بر ضد آلماني ها بکار بردند. آلماني ها در این 
روز با دستگاهي رو به رو شدند که گلوله تفنگ بر آن اثر نداشت و 
مي توانست از خاکریزها و سنگرها بگذرد و با توپ، از طرفین خود 

شلیک کند. ارتش انگلستان نخستین تانک را در سپتامیر 1915 
آزمایش کرده بود و یک سال طول کشیده بود تا 49 دستگاه از آن 
را بسازد که 11 دستگاه از این تانکها روز 15 سپتامبر 1916 )90 
سال پیش در روزي چون دیروز( در جبهه سم وارد عملیات شده 
بودند. طولي نکشید که وسیله دفع این جنگ افزار )بازوکا( ساخته 

و بکار گرفته شد.

نخستین استفاده از تانک در جنگ

تانک انگلیسي )سمت راست( و تانک فرانسوي رنو )سمت چپ( در موزه جنگ افزارهاي جنگ جهاني اول )1914ـ1918(
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