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سرمقاله

ضعف خبرنويسی مشکل ساز برای تاريخ نگاریـ  فوايد خواندن تاريخ
در نشست دهه يکم فوريه 2005 گروهي از مدّرسان تاريخ که برخي از آنان تاريخ نگاري هم مي کنند در شهر رم، از ضعِف 
رسانه ها در خبررساني و ناقص بودن خبرها انتقاد و گفته شده بود که اين ضعف خبررساني و دست کم دادن سر نخ به مورخ، 

کار تاريخنگاري را پُرزحمت و دشوار کرده است.
    در توضيح اين انتقاد بايد گفت:

    از فوايد خواندن تاريخ، مرورکردن رويدادهاي گذشتهـ  علل و نتايج آنها و آگاهي از تجربه گذشتگان با هدف خودداري 
از تکرارشان است. فوايد ديگِر مرور در تاريخ دريافت پند و هشدار و ترس از قضاوت آيندگان است. بنابراين، گزارش رويداد 
روز )خبر( بايد مشروح و دقيق باشد تا کار مورخ آسان گردد و اين، روزنامه نگار است که بايد در همان روز وقوع، رويدادها را با 
نهايت دقت و امانتداري جمع آوري کند و به دست »ثبت« دهد که اگر کار او کامل و دقيق نباشد )که در دهه هاي اخير نبوده 
است( نسل هاي بعدي محکوم خواهند بود که بي خبر بمانند و اشتباهات گذشته را تکرار بکنند. رويدادي که امروز مي توان 
آن را به آساني نوشيدن آب به دست ثبت داد )تنظيم و منتشر کرد(، فردا و فرداهاي دور تنها با مشّقت و صرف وقت و هزينه 
مي شود آن را از البالي يادداشت هاي اداري، خصوصي و ... به دست آورد، تکميل کرد و اين بار به عنوان يادآوري و هشدار 
ارائه کرد. چرا در دهه هاي اخير ثبت همه رويدادها به همان صورتي که اتفاق مي افتند دشوار است؟، براي اينکه هر مقام 
داراي مشاور تبليغاتي شده است )روابط عمومي که گاهي يك خبرگزاري بين المللي است(، که رويدادها را برحسب منافع و 
مصالح »مقام« تحريف و مطرح مي سازد و يا اينکه در دهان او مي گذارد تا بيان دارد، يعني نطق مقامات را هم همين ها )نطق 
نگاران( تهيه مي کنند که اصطالحا »مصنوعي« است. چرا با اين همه ابزار ارتباطي و اطالع رساني، مردم امروز از حقايق بي 
اطالع مي مانند و به همين صورت آيندگان؟، زيرا که واقعيت ها و همه رويدادها به آنان داده نمي شود. رسانه ها پر از خبر و 

مطلب است ولي همه اش تشريفات، اطالعيه، اعالميه و تبليغ، آمار نادقيق مصلحتي و شرح ديد و بازديد هاي رسمي و ....
     براي مثال: در سابق در ايران، هر ماه ميزان پول در گردش و متوسط بهاي کاال با تحليل و تفسير انتشار مي يافت؛ در 
پايان هر سال جزئيات درآمد حاصل از نفت اعالم مي شد، هر هفته شمار پرونده هاي وارده و مختومه شده دادگستري و نوع 
آنها به نظر مردم مي رسيد، جزئيات بودجه و دخل و خرجها با تفسير و تحليل منتشر مي شد و در کتابخانه ها در دسترس 
بود، متن قوانين مصوب پارلمان و مصوبات شوراي وزيران و بخشنامه هاي وزارتخانه ها، جزئيات مربوط به معامالت دولتي 
)مزايده و مناقصه ها(، انتصابات و نقل و انتقالهاي اداري و تغييرات شرکتهاي غير دولتي و مسافرت هاي خارجي مقامات به 

طور روزانه به چاپ مي رسيد و ...
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چهلمين سالروز انقالب و تيترهاي صفحات اول شماره هاي 23 بهمن 1397 
روزنامه هاي تهران
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گشتی در رویدادهای ماه
مجلهروزنامکشماره58)بهمنماه1397(



به گزارش جمعه نوزدهم بهمن 1397 خبرگزاری ِمهر به نقل از 
پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام رهبری، آيت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی در اين روز ]سه روز پيش از چهلمين سالروز پيروزی انقالب[ 
در ديداِر فرماندهان و گروهی از کارکنان نيروی هوايی، دولت آمريکا 
را تجّسم »شرارت، خشونت، بحران سازی و جنگ آفرينی« خواند و 
گفت: »مسئوالن رژيم آمريکا ضمن اهانت به ملت ايران می گويند 
چرا »مرگ بر آمريکا« می گوييد، برای روشن شدن ذهن مقامات 
آمريکايی تأکيد می کنيم که ما کاری به ملت آمريکا نداريم و مرگ بر 
آمريکا يعنی مرگ بر حاکمان آمريکا که در اين دوره، »مرگ بر ترامپ 

و بولتون و پمپئو« می شود.«.
    وی افزود: »تا وقتی رژيم آمريکا بر مبنای شرارت، دخالت، خباثت 
و رذالت حرکت می کند، شعار مرگ بر آمريکا از دهان ملّت مقتدر 
ايران نخواهد افتاد.«. »درباره آمريکا در جريان مذاکرات هسته ای، 
هم در جلسات خصوصی و هم در جلسات عمومی مکّرر به مسئوالن 

می گفتم که به آمريکايی ها اعتمادی ندارم و شما هم به قول و حرف 
و لبخند و امضای آنها اعتماد نکنيد. اکنون نتيجه اين شده است 
مسئوالنی که آن روزها مذاکره می کردند، خودشان می گويند آمريکا 
غيرقابل اعتماد است. بايد از اول اين را تشخيص می دادند و بر اين 

مبنا حرکت می کردند.«.
    آيت اهلل خامنه ای در بخش ديگری از سخنان خود درباره 
پيشنهادهای اروپايی ها گفت: »به مسئوالن توصيه می کنم به اينها هم 
اعتماد نکنند البته نمی گوييم با آنها مراوده نداشته باشيم بلکه با چشم 
بدبينی به اروپايی ها نگاه کنيد.«. » همين اروپايی ها که با وقاحت از 
ايران مطالبه حقوق بشری می کنند در پاريس نيروهای مسلح را به 

جان مردم می اندازند و مردمشان را کور می کنند.«.
اظهارات نوزدهم بهمن 1397 رهبر جمهوری اسالمی ايران به 
همين صورت که در باال آمده است در رسانه های آمريکا منعکس 

شده بود.

تهرانـ  خبرگزاری ِمهرـ 28 بهمن 1397: حجت االسالم 
غالمحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائيه در يکصد و سی 
و ششمين نشست خبری خود، در پاسخ به پرسش خبرنگار ِمهر 
در رابطه با نامه نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضائيه که خواستار 
رسيدگی سريع به پرونده حسين فريدون )برادر حجت االسالم 
حسن روحانی رئيس جمهور( و برگزاری محاکمه به صورت علنی 
]حضور روزنامه نگار در جلسات دادگاه[ شده اند و اينکه اين پرونده 
در چه مرحله ای است گفت: از نمايندگان مجلس برای پيگيری 
پرونده ها تشکر می کنم. خوِد قوه قضائيه برای به سرانجام رسيدن 
پرونده ها تالش می کند. پيش از نامه نمايندگان، و در دوم بهمن ماه 
کيفرخواست پرونده »حسين فريدون« صادر و به دادگاه ارسال شده 
است و بزودی محاکمه اين فرد برگزار می شود، انشاءاللله در اسفندماه 

]اسفند 1397[. ولی، اينکه دادگاه علنی باشد يا نباشد منوط به نظر 
رئيس دادگاه است.

- - - - -    
    خبرگزاری تَسنيم در اين زمينه توضيح بيشتری گزارش کرده و 
نوشته است که نامه را 20 نماينده مجلس امضاء کرده بودند و متذکر 
شده بودند که در طول يك سال و نيم گذشته، افکار عمومی در انتظار 
تعيين تکليف پرونده اتهامِی دو فردـ  برادر رئيس جمهور و نيز برادر 

معاون اول رئيس جمهور بوده اند. 
    به گزارش نسبتا طوالنی تَسنيم، اتهام حسين فريدون در رابطه با 
امور بانکی و نيز تحصيل در مقطع دکتری است. تَسنيم گزارش های 
قبلی در اين رابطه را به عنوان سابقه اتهام و رسيدگی با ذکر اسامی 

افراد بر خبر خود افزوده است.

به گزارش 24 بهمن ماه 1396 )13 فوريه 2018( خبرگزاری 
فارس، در اين روز ارزش برابری دالر آمريکا در بازار تهران برای 
ساعاتی به 4 هزار و 930 تومان رسيد ]700 برابر نرخ آن در سال 
انقالب و پيش از اين سال تا دو سال پس از انقالب[ که پايين آمد و 
طبق تابلوی صّرافاِن ميدان فردوسی که پروانه از بانك مرکزی دارند 

به 4888 تومان رسيد. 
    طبق گزارش اين خبرگزاری، در اين روز سکه طال 13 هزار تومان 

افزايش داشت و به يك ميليون و 586 هزار تومان رسيده بود. 24 بهمن 
1397 ارزش برابري ارزها نزديك به سه برابر 24 بهمن 1396 بود و 
دالر آمريکا اصطالحا در کانال 12 هزار تومان. دالر آمريکا در اوائل 

پائيز 1397 به 15 هزارتومان هم رسيده بود.
 

    افزايش و نوسان ارزها، تيتر اول بسياری از روزنامه های تهران 
قرار گرفته بود.

19 بهمن 1397 مقام رهبری: »مرگ بر آمریکا« یعنی مرگ بر ترامپ، جان بولتون و 
پمپئو، ما کاری به ملت آمریکا نداریم

صدور کيفرخواست برای حسين فریدون برادر حسن روحانی رئيس جمهور

دالر آمریکا در بهمن 1396 و بهمن 1397
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از زبان تصویر
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نخستين رئيس جمهوری آمریکا 
که با دوربين از او
 عکس گرفته شد

جيمز ناکس پولك James knox Polk نخستين رئيس جمهوري آمريکا بود 
که 14 فوريه 1849 با دوربين از او عکس گرفته شد. اين عکس در شهر نيويورک 
گرفته شد. در آن تاريخ، از ُعمر دوربين عکاسي و چاپ عکس، زماني طوالنی نمي 
گذشت. قبال تصاوير به صورت ترسيم بود. با طرح و نقشه پولك بود که کاليفرنيا از 

مکزيك جدا شد.



گزارش روزنامه اطالعات در شماره هشتم بهمن 1357 از افشاء چگونگی ترور 3 
نخست وزیر

 کپی زير تيتر بزرگ صفحه اول شماره 15770 روزنامه اطالعات چاپ هشتم بهمن 1357 )2 هفته پيش از تغيير نظام حکومتی( است که متن 
گزارش در صفحه هفتم اين شماره با عکس های بيشتر درج شده است. گزارش با اين پاراگراف آغاز شده بود:
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

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

6

این ماه در گذر تاریخ
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این ماه در گذر تاریخ

28 ژانويه روزی است که در سال 946 ميالدی، احمد 
ديلمی )احمد پسر بويِه گيالنی ملّقب به معزالدوله( خليفه 
عباسی الُمسَتکفی را برکنار کرد. معزالدوله بغداد را تصرف و 
بر بين النهرين مستولی شده و آن را به همانگونه که تا نبرد 
قادسيه بود، ضميمه قلمرو ايرانيان کرده بود. دودمان بويه 
به ترويج مذهب شيعه پرداخته بودند تا در منطقه اسالمی، 
ايران ماهّيت جداگانه داشته باشد و از همين زمان، در بغداد 
نيز عزاداری ماه محرم رسميت يافته بود. بويه پدر احمد 
که زرتشتی بود مسلمان شده بود و چون گيالن، تبرستان 
)مازندران( و گرگان در دست علويان بود، وی نيز شيعه مذهب 
شد. تاريخ نگاران انگيزه دودمان بويه از ترويج تشّيع در قلمرو 
خود را ناسيوناليستی خوانده و نوشته اند که شيعه اثنی عشری 

جدا از ناسيوناليسم ايرانی نيست.
    احمد و دو برادرش که در ديلم )ناحيه ای از گيالن واقع در 
جنوب سياهَکل و لنگرود، جنوب غربی رودسر و غرب املش( 
به دنيا آمده بودند در جوانی به نيروهای ماکان کاکی ديلمی 

پيوسته و کمر به احياء امپراتوری ايران بسته بودند.

»تاريخ« از منطقه ديلم )ديلمان( به عنوان کانون بزرگ 
بپاخيزی استقالل طلبان ايران نام می بََرد. اين سه برادر 
سپس به نيروهای مرداويز زياری قهرمان ملّی ايرانيان که از 
همان ديار برخاسته بود پيوستند و پس از مرگ او، خود دنباله 
کارهای وی و تجديد عظمت و استقالل ميهن را گرفتند. 
]مرداويز به معنای دالور و مبارز استـ  مردی که از درافتادن 

با جنگجويان واهمه ندارد.[.
     احمد پس از ضميمه ساختن فارس )شيراز( و خوزستان 
به قلمرو خود، به بين النهرين لشکر کشيد و بغداد را تصرف 

کرد و شيعيان را قدرت و مقام داد.

    احمد )معزالدوله( در 967 ميالدی و در 52 سالگی 
درگذشت، ولی حکومت جانشينان او )ديلميانـ  گيالنی 

ها( ادامه يافت.

ريچارد نيکسون رئيس جمهوري وقت آمريکا که با تظاهرات بدون وقفه مخالفان 
آمريکايي ِ ادامه جنگ ويتنام و نيز هزينه هاي سنگين اين جنگ و بُن بَست نبرد رو به رو 
شده بود 18 فوريه 1970 اعالم داشت که از اين پس هنگامي آمريکا به يك متحد خود که 
در معرض تهاجم و خطر است کمك خواهد کرد که اين متحد، خود نيز قادر به اقدام باشد. 
به عبارت ديگر کمك کردن به دولتي که خود نتواند براي باقي ماندن کاري انجام دهد 
بيهوده است.    نيکسون اعالم کرد که کمکهاي آمريکا از آن پس »غير مستقيم« خواهد بود 

و نظاميان آمريکايي مگر در شرايط خاص به کمك اعزام نخواهند شد. 
    اين اعالميه به »دکترين نيکسون« معروف شده است.

روزی که احمد دیلمی )معزالدوله( خلیفه عباسی را برکنار و بین النهرین )عراق( را 
باردیگر ضمیمه قلمرو ایرانیان کرد

دکتریِن نیکسون

مجلهروزنامکشماره58)بهمنماه1397(



22 بهمن 1357، انقالب ايران با انتشار اعالميه ارتشبد عباس 
قره باغی )َقراباغی و متوفی در سال 2000 در پاريس( رئيس ستاد 
ارتش مبنی بر بی طرف شدن نظاميان ]سلب حمايت از شاپور 
بختيار نخست وزير وقت و عمال حمايت از انقالب[ و بازگشت آنان 
به سربازخانه ها، فرار شاپور بختيار، افتادن راديوـ  تلويزيون به دست 
کمونيست ها، سقوط کالنتری های پليس، خودکشی ژنرال ايرج 
مقدم رئيس تسليحات ارتش و افتادن زّرادخانه ها به دست جمعيت 
و افراد، کشته شدن ژنرال بَدره ای فرمانده نيروی زمينی، نافرمانی و 
شورش نظاميان پادگان عشرت آباد )تهران( و تيرخوردن سه ژنرال، 
افتادن زندان دژبان در پادگان جمشيد آبادـ  محل بازداشت مقامات 

سابق ازجمله سپهبد نصيری و ... به دست انقالبيون، دستگير شدن 
ژنرال رحيمی رئيس شهربانی وقت )پليس( و نيز فرماندار نظامی 

تهران و ... پيروز شد.

 انقالب از 18 ديماه سال پيش از آن و يك روز پس از انتشار يك 
نامه ساختگی در روزنامه اطالعات )صفحه نامه به سردبير و مقاالت( 
که غير مستقيم و بدون ذکر نام، آيت اهلل خمينی )امام ره( را مورد 
اهانت قرار داده بود آغاز شده بود. نخست، محدود و به صورت 
تظاهرات پراکنده بود و چون دولت به صورتی آن را تحمل می کرد 

به انقالب تبديل شد.

... و به این سان، انقالب نظام حکومتی ایران را تغییر داد
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هفته آخر بهمن 1349 )فوريه 1971( گزارشهای روزانه رويداد 
سياهَکل )گيالن و نه چندان به دور از ناحيه ديلم( جای اخبار جنگ 
ويتنام را که در اوج شّدت بود در رسانه های گوشه و کنار جهان 
گرفته بود. برخي از تفسيرنگاران اروپايي نوشته بودند که انتخاب 
سياهکل شايد به اين دليل بود که در نزديکي ديلم واقع است و ديلم 
جايي است که بپاخيزي ايرانيان براي کسب استقالل وطن خود و 

رهائي آن از دست عرب )عباسيان( از آنجا آغاز شد.
     رويداد سياهکل 19 بهمن آن سال با حمله چند کمونيست 
مسلح به پاسگاه ژاندارمری محل آغاز شده بود. اين پاسگاه قبال يك 
مرد مسلح را در جنگلهای منطقه دستگير و در پاسگاه بازداشت 
کرده بود و حمله 19 بهمن به پاسگاه برای رهانيدن او بود. درحمله 
به پاسگاه، يك ژاندارم و يك غير نظامی کشته و بقيه افراد پاسگاه 
مجبور به فرار، و مهاجمان همدست بازداشت شده خودرا آزاد و با 
سالحهای موجود در پاسگاه از آنجا خارج و در جنگل پنهان شده 

بودند.
     بررسی های بعدی حکايت از تشکيل يك گروه چريکی به سبك 
»چه گوارا« و با هدف مبارزه با رژيم سلطنتی داشت. روز بعد از حمله 

به پاسگاه، چند واحد ژاندارم به محل اعزام و 
جنگلهای سياهکل محاصره و در طول يك 
هفته يك رشته زد و خورد صورت گرفت که 
ضمن آن هفت مامور کشته، شماری زخمی 

و چند چريك دستگير شده بودند. 
ز  ديو تهران 29 بهمن به نقل ا      را
اعالميه مشترک ژاندارمری و ساواک، 
شمار چريکهارا بيش از سی تَن و عدِه 
دستگير شدگان را 13 و مقتوالن آنان را 
دو تن گزارش کرد و گفت که تالش برای 
دستگيری بقيه ادامه دارد و عکس چند نفر 
از آنان که شناخته شده اند تکثير و در نقاط 
مختلف شهر قرارداده خواهد شد تا مردم 

مخفيگاه آنان را به مأموران نشان دهند.
     اسامی ماموران مقتول در زد و خوردهای سياهکل به اين شرح 
اعالم شده بود: ستوان تقی مهدی نژاد مظفری، استوار نريمان 
عبادی، استوار اسماعيل رحمت پور، گروهبان نصيری، گروهبان 
اسماعيل روشن و دو تن ديگر. دستگيرشدگان سياهکل بعدا 

محاکمه و چند تَن از آنان اعدام شدند.
در جريان تعقيب بقيه اعضای اين گروه چريکی بود که در چند 
نقطه تهران چند خانه محاصره و زدوخورد روی داد. يك صحنه 
شديد اين زدوخوردها پنجم خرداد 1350 در کوی نيروی هوايی 
)دوشان تپه( صورت گرفت که ضمن آن »پرويز پويان« کمونيست 
معروف کشته شد. افراد گروه نيز بيکار ننشستند؛ يك بار نگهبان 
کالنتری قلهك را کشتند و بارديگر سپهبد ضياء فرسيو رئيس وقت 

دستگاه قضايی ارتش را.
     فرسيو از خانه اش در قلهك رهسپار محل کار بود که مورد 
حمله قرارگرفت. در لحظه تيراندازی، پسر فرسيو در اتومبيل بود 
که او هم مجروح شده بود. فرسيو در سر راه به اداره، فرزندش را 
به مدرسه می رسانيد. عمليات چريکی و از اين قبيل در تهران و 
حومه تا آستانه انقالب به صورت پراکنده 
ادامه داشت. چريکها که عمدتا کمونيست 
و چپگرا بودند در موارد متعدد مستشاران 
آمريکايی را هدف قرارداده، کشته و يا 

مجروح ساخته بودند. 

    چريك های کمونيست معروف به 
»چريك های فدايی خلق« در جريان 
انقالب سال 1357 بر ضد دستگاه انتظامی 
دست عمليات مسلحانه زدند و در روزهای 
21 و 22 بهمن درگيری های مسلحانه 
متعدد در تهران و يك مورد آن در ساختمان 
مؤسسه مطبوعاتی اطالعات به راه انداختند.

رویداد سیاهَکلـ  تشکیل گروه چریکي به سبک »چه گوارا« در ایرانـ  عملیات مسلحانه 
این چریک ها در سال انقالب

فرسیو
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لمللي کارشناسان بررسي  18 فوريه 1954 نشست بين ا
سرودهاي ملّي در شهر وين، سرود »اي ايران« را از نظر محتوا و 
آهنگ، بسيار ميهني و مهّيج اعالم داشت و تاکيد کرد که »ای ايران« 
تا اين زمان، موثرترينـ  برانگيزاننده ترين و ميهنگراترين سرود ملّي 
کشورها است که هر ايراني با شنيدن آن برانگيخته و آماده فداکاري 

براي ميهن مي شود.
    روح اهلل خالقي سازنده آهنگ سرود ملّي »اي ايران« بود که 21 
آبان 1344 )12 نوامبر 1965( در 59 سالگی فوت شد. خالقي در 
سال 1906 )1285 هجري خورشيدی( در کرمان به دنيا آمده بود.

    خالقي که بر انواع فرضيه هاي موسيقي و علوم صدا تسلط کامل 
داشت در زنده کردن موسيقي اصيل ايراني خدمات ارزنده به عمل 
آورد از جمله توجه به َچنگ رودکي. وي بود که توصيه مي کرد ريشه 
موسيقي ايراني و واژه هاي گمشده پارسي را بايد در ميان تاجيك ها 

و مردم جنوب روسيه و قفقاز شمالي جستجو کنند.
     صدها آهنگ جاويدان از خالقي باقي مانده است که معروفترين 

آنها آهنگ سرود »اي ايران« است که شعر آن را »حسين گلگالب« 
استاد وقت دانشگاه تهران )و عضو فرهنگستان ايران( سروده است. 
اين سرود در سال 1323 )1944 و در جريان اشغال نظامي ايران 
از سوي متفقين( تکميل شد. انگيزه سرودن اين شعر، مشاهده بي 
حرمتي هاي نظاميان اشغالگر بود که از تاريخ و تمدن ايرانيان بي 
خبر بودند و قضاوِت شان بر پايه مشاهده وضعيت روز بود. ايران قرن 
ها تنها اَبَرقدرت جهان و بيش از 8 قرِن متوالی، يکی از دو اَبَرقدرت 
بود و در قرون ُوسطا که غرب در ظلمت و تاريکی بود، اَبَرملّت در 

ادبيات، دانش، انديشه و تأليفات.
    طبق يك آمار، در ربع قرن منتهي به 1385 )2006 ميالدي( 
نوار و سي دي سرود »اي ايران، اي مرز پرگهرـ  اي خاکت سرچشمه 
هنر« ... »مهر تو شد چون پيشه امـ  دور از تو نيست انديشه ام« ... 
»در راه تو کي ارزشي دارد اين جان ماـ  پاينده باد خاک ايران ما« 
بيش از هر آهنگ و سرود فارسي ديگر توليد و تقريبا در خانه هر 

ايراني در درون مرز و برون مرز وجود دارد.

يك کشيش انگليسی در اين روز )نهم فوريه( به جرم کفر و الحاد 
آتش زده شد. اين کشيش انگليسی، پروتستان مذهب بود که در 
يك کليسا در منطقه ساُفلك بکار ترويج مذهب مشغول بود و روالند 
تيلور Rowland Taylor نام داشت و 45 ساله بود. جرم او ترجمه 
انجيل به اقتباس از مارتين لوتر بانی پروتستانيسم بود. لوتر انجيل 
را به زبان آلمانی ترجمه کرده بود و روالند سرگرم ترجمه کردن 
آن به زبان انگليسی بود که دستگير و در يك دادگاه مذهبی مرکب 
از روحانيون مسيحی فرقه ديگر محاکمه و روز نهم فوريه 1555 
در مالء عام آتش زده شد )تصوير باال که يك نقاش از صحنه اعدام 

ترسيم کرده است(.

روزی که سرود »ای ایران« موثرترینـ  برانگیزاننده ترین و میهنگراترین سرود ملّي 
کشورها تشخیص داده شد

... و به این گونه، کشیش پروتستان مذهب انگلیسی آتش زده شد
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واحدهاي تيپ قزاق هجدهم فوريه1921 )29 بهمن 1299 
(، به قصد تصرف تهران و کودتا به سوي پايتخت به حرکت 
درآمدند. تيپ قزاق که آموزش نظامي روسي داشت در آن وقت 
در منطقه قزوين مستقر بود. اين نيرو به فرماندهي رضاخان 
ميرپنج )سرتيپ و بعدا رضاشاه پهلوی( سوم اسفند1299 تهران 
را با شکست دادن پليس وگارد محافظ متصرف شد و سلطان 
احمدشاه قاجار چهارم اسفند 1299 )23 فوريه 1921( مجبور 
شد که حکم رياست الوزرايي سيد ضياءالدين طباطبايي يزدي 
و سردارِي سپه ژنرال رضاخان را صادر کند. در جريان تصرف 
تهران در سوم اسفند، فتح اهلل اکبر )معروف به سپهدار رشتي( 
رئيس الوزراِء وقت به سفارت انگلستان که اين دولت خود موافق 

کودتا بود پناه برده بود.
  سلطان احمدشاه که به کودتا تسليم شده بود در ُحکم نخست 
وزيري سّيد ضياء اعتراف به غفلت و القيدي کابينه هاي قبلي 
و عدم امنيت در کشور و بالتکلبفي ملّت کرده بود. سيدضياء 
طباطبايي يزدي، تحصيلکرده فرانسه قبال در تهران روزنامه 

منتشر مي کرد.
در همين روز )چهارم اسفند 1299( ژنرال رضاخان پهلوی 
اعالميه »ُحکم مي کنم« را صادر کرد که بر ديوارهاي تهران 
الصاق شد و فهرستي از کساني را که بايد دستگير شوند به قزاق 
ها داد و شهر را جز نانوايي ها، ميوهـ  سبزی فروشی ها و قّصابي 

ها موقتا به حالت تعطيل در آورد.

به باور موّرخان، دولت لندن به کودتا چراغ سبز داده بود. 
بيم انگلستان )که در 31 آگوست 1907 و طبق سازشنامه 
سن پترزبورگ، ايران را به دو منطقه نفوذ خود و دولت تزاری 
روسيه تقسيم کرده بود( در آن زمان از کمونيست شدن ايران و 
انتقال کمونيسم از طريق ايران به کشورهاي عربي بود که پس 
از جنگ جهاني اول و انهدام عثماني عمدتا به لندن سپرده شده 
بودند و فاصله غني و فقير در مناطق عربي و در نتيجه آمادگي 
براي پذيرش افکاري سوسياليستي فراهم بود. دولت بلشويکی 
)کمونيستی( روسيه که در پی انقالب اکتبر 1917 بر سر کار 
آمده بود سارشنامه سن پترزبورگ را لغو و نيروهای خودرا از ايران 
فراخوانده بود. انگلستان می دانست که وجود طبقه و کالس در 
جامعه ايران، فئوداليسم و غيردولتي بودن تاسيسات و منابع توليد 
)استثمار( بذر هواداری از کموبيسم و دولت مسگو را کشت کرده 

است. مشاوران دولت لندن که منافع فراوان در آسيای غربی و 
جنوبی به دست آورده بود برای پيشگيری از سلطه کمونيست 
ها و بازگشت روسيه به صحنه ايران، راهي جز احياء ناسيوناليسم 
ايراني نمي ديدند و ژنرال رضاخان را يك ناسيوناليست ايرانی 

تشخيص داده بودند.  
به عالوه، پس از سوسياليست شدن روسيه و خروج مسکو از 
رقابت های استعماری، دولت لندن  نگران تجديد جاه طلبی 
های روس ها در ايران و ُکِل آسياي غربي و جنوبي و اين بار با 
شعار سوسياليسم بود. تالش دولت لندن در آن زمان بر اين بود 
که در پی کودتا و حتی پادشاه شدن ژنرال رضاخان پهلوی، اداره 
امور )وزيران و مديران( ازعوامل انگليس )همان مقامات زمان 
قاجارها( باشند. رضاشاه که متوجه قضيه شده بود به تدريج به 

طرد اين عوامل دست زد.
رضاشاه از اواسط دهه 1930 متمايل به سران آلمان و ايتاليا 
شد زيرا که هر سه افکار ناسيوناليستی و وجوه مشترک متعدد 
داشتند. رضاشاه شيفته هدف های موسولينی به احياء امپراتوری 
روم باستان شده بود و با کمك او برای ايران يك نيروی دريايی 
مؤثر به وجود آورد و با اين نيرو، انگليسی ها را از چند پايگاِه شان 

در خليج فارس ازجمله »باسعيدو« بيرون راند.

 رضاشاه )1256ـ  1323 هجری خورشيدی( با هدف بازآوردن 
دست کم بخشی از سرزمين های ازدست رفته در دوران قاجارها، 
محرمانه با هيتلر به توافق رسيده بود و اگر خيانت چند نفر در 
آگوست 1941 )شهريور 1320( نبود، ارتش ايران از جنوب و 
ارتش آلمان از شمال، قفقازرا تصرف کرده بودند. رضاشاه نقشه 
پس گرفتن نقاط از دست رفتِه خراسان بزرگتر را هم در سر 

داشت.
     از آنجاکه رضاشاه ازميان مردم برخاسته و از »هيچ« آغاز 
کرده بود دردها و دشواری ها را درک می کرد. او که از مازندران 
برخاسته بود می خواست که راه ديلميان، زياريان و ماکان کاکی 
را که از شمال ايران برخاسته بودند بپيمايد. رضاشاه احساسات 
نيرومند ناسيوناليستی ايرانيان را می دانست و در مالقات با 
ناسيوناليست معروف آلمانیـ  دکتر شاخت اين مطلب را با او 
درميان نهاده بود و دکتر شاخت پس از جنگ جهانی دوم و در 
بازجويی های فاتحان جنگ جهانی دوم که از او به عمل آمد آن 

را بطور کامل بيان داشته بود.

روزی که تیپ قزاق به قصد کودتا رهسپار تهران شدـ  ... و پس از کودتا
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در اجرای سياست )استراتژی( دولت واشنگتن و با هدف نهائی 
محاصره شوروی و سّدِ  گسترش کمونيسم در آسيای غربی و از 
اينجا به آفريقا و جزاير اقيانوس هند غربی، 26 فوريه 1955 يك 
پيمان نظامي و دفاع مشترک ميان ترکيه و عراق به امضاء رسيد 
که بعدا )در سپتامبر آن سال( انگلستان، پاکستان و ايران هم به آن 
 Baghdad پيوستند و دولت آمريکا عضو ناظر اين اتحاديه شد که
Pact )پيمان بغداد( نام گرفت. علت خودداری ظاهری آمريکا از 

عضويت رسمی در پيمان بغداد اين بود که احتمال جنگ عرب 
ازجمله عراق با اسرائيل می رفت و دولت واشنگتن نمی خواست 
مستقيما درگير آن شود. قبال و در مارس 1946 ميان ترکيه و عراق 
يك پيمان تعاون و دوستی امضاء شده بود که عبارت دفاع مشترک 
در آن ديده نمی شد. اعالم تشکيل دولت مهاباد )ُکردهای ايران(، دو 
دولت ترکيه و عراق را که هرکدام دارای مناطق ُکردنشين هستند 

وادار به امضای آن پيمان کرده بود.
    جالل بايار رئيس جمهوری وقت ترکيه در ديدار از ايران در 
نخستين هفته ِمهرماه 1334 )اواخر سپتامبر 1955( شاه را تشويق 
به عضويت در پيمان بغداد کرد و شاه دو هفته بعد عضويت ايران در 
اين پيمان را ضروری و الزم اعالم داشت و دو روز بعد، حسين عالء 
نخست وزير وقت اليحه الحاق ايران به پيمان بغداد را به پارلمان 

داد که تا سی ام مهرماه هر دو مجلس آن را تصويب کردند و قانون 
شد. احتماال يکی از علل قصد قتل حسين عالء در مسجد، همين 
اقدام او بود که با جراحت وارده به بغداد رفت و در نشست تأسيس 

اتحاديه شرکت کرد.
 Julius  ،تفسيرنگاران چپگرای اروپايی نوشته بودند که اين     
Holmes )1899ـ  1968( ديپلمات آمريکايی )از 1955 تا 
1965ـ  سه بار سفير آمريکا در ايران( بود که خودرا دوست نزديك 
شاه )پهلوی دوم( نشان می داد و وی را ترغيب به عضويت ايران در 
پيمان بغداد کرد. هلمز در طول کار دولتی اش، مقامات نظامی و 
ديپلماتيك متعدد داشت. شاه در آن زمان )و حتی تا پايان دهه 
1960 که پس از آن، ايران از برکت گران شدن نفت ثروتمند شد( 
هر بار که کشور را نيازمند به پول و يا تسليحات تازه می ديد آمريکا 

را تهديد به نزديك شدن به دولت مسکو می کرد.
     پس از حذف سلطنت از عراق در 14 جوالی 1958 و خروج 
عراق از پيمان بغداد، اين اتحاديه نظامي، نخست به »ِمتو« و سپس 
به سازمان پيمان مرکزي »ِسنتو« تغيير نام داد با همان هدف ها، و 
در راستاي استراتژي دولت آمريکا مبني بر ايجاد حلقه اي از اتحاديه 
هاي نظامي وابسته به غرب پيرامون شوروي و چين )و اصطالحا: 

کانتينمنت آنها(.

تکمیل محاصره شوروی با ایجاد پیمان بغداد )ِسنتو(ـ  ُهلمز مشّوق شاه به عضویت ایران در 
این اتحادیهـ  انتقاد خروشچفـ  کانتینِمنت تازه و ...

ُهلمز خروشچف
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     با همين هدف ها، در جنوب شرقي آسيا نيز »سيتو« که ظاهرا 
يك اتحاديه دفاع مشترک بود به وجود آمده بود و پيش از همه آنها؛ 
ناتوـ  که با وجود فروپاشي بلوک شرق و شوروي )و به رغم تعهد دو 
جانبه( نه تنها باقي مانده است بلکه در حال گسترش است!. در آن 
زمان، پاکستان با عضويت در سنتو و سيتو و ترکيه در سنتو و ناتو 
حلقه های متصله اين زنجير بودند. دو جنگ سالهای 1965 و 1971 
هند و پاکستان و اِکراه سنتو و سيتو از کمك نظامی مستقيم و علنی 
به پاکستان، اين دو اتحاديه را تا حدی تضعيف کرد. انقالب ايران و 
برقرارشدن نظام اسالمی و شعار نه غربی و نه شرقی، به ُعمر »سنتو« 

پس از 23 سال پايان داد. 
     18 فوريه 1959 و در چهارمين سالروز تاسيس پيمان بغداد، 
نيکيتا خروشچف رهبر وقت شوروي شاه را با اشاره به عضويت 
ايران در پيمانهاي نظامي غرب و رسما متحد شدن با آمريکا بر ضد 
شوروي، شديدا مورد حمله و نکوهش قرارداد و گفت که شاه، ايران 
را به صورت ابزاري در دست آمريکا قرار داده و اين کشور را به پايگاه 
آمريکا مبدل ساخته که شوروي نمي تواند در قبال چنين وضعيتي 
بي اعتنا بماند. وی گفت: "ايران با در پيش گرفتن يك سياست 
بی طرفانه می توانست بيش از آمريکا، از ما )دولت مسکو( کمك 
بگيرد. آمريکا به دولت ايران اسلحه می دهد تا از سياست آن دولت 
که محاصره ما است دفاع کند. هدف ما استثمار نيست بلکه حذف 

استثمار و نابرابری ها است که ملت ايران هم گرفتار آن است.".
     خروشچف در سخنان خود، مفاد قرارداد سال 1921 ايران و 
روسيه را به شاه ياد آور شد و گفت که از بيم همين قرارداد، انگلستان 
در طول سالهاي ملي شدن نفت ايران نتوانست دست به حمله 

نظامي بزند و مناطق نفتخيز ايران را تصرف کند. 
    در پي اين انتقاد، جنگ راديويي دو دولتـ  تهران و مسکوـ  

شدت يافت.

    موّرخان تداوم ماندن ايران در کنار غرب تا فوريه 1979 را مانع 
اصلی گسترش سوسياليسم و نفوذ مسکو در منطقه خليج فارس 
)به استثنای عراق( می دانند که اگر اين مانع نبود، جريان نفت از 
دست غرب خارج می شد و شوروی که در دهه 1980 رو به ضعف 

نهاده بود در پايان اين دهه از درون فروپاشی نمی شد.
    با فروپاشی جماهيريه شوروی و گسترش »ناتو« در اقمار اين 
جماهيريه و حتی در بالتيك شوروی پيشين، گفته می شود که 
محاصره روسيه که سالحهای موشکیـ  اتمی خودرا همچنان حفظ 
کرده و از نظر وسعت بزرگترين کشور جهان است و دارای معادن 

نفت و طال، به صورتی ديگر ادامه دارد. 
     در دوران حکومت جورج دبليو بوش برخي از سياسيون 
واشنگتن سخن از گسترش »ناتو« تا عراق و افغانستان و آن سوي 

اين دو کشور به ميان آورده بودند و ....
موّرخان معارضه تازه غرب با روسيه را که هنوز )جز مشاهده دو 
نمونه اش در اوکراين و گرجستان و نيز مقدمات استقرار شبکه ضد 
موشکي آمريکا در لهستان و جمهوري چك( علني نشده است از 
زماني مي دانند که »کوزوو« با کمك غرب از ِصربستان جدا شد. 
چندي است که کرملين تلويحا از طرح پنهاني »کانتينمنت« تازه 

غرب انتقاد و اشاره به انتقام گيري مي کند.
    »کانتينمنت« سده 21 رنگ ديگری دارد زيراکه وجود تسليحات 
اتمیـ  موشکی، اثرگذاری اتحاديه های نظامی را ازميان برده است 
و هرگونه برخورد نظامی مستقيم ميان دو قدرت اتمی، سريعا به 
جنگ اتمی خواهد انجاميد و بنابراين، نيازی به اتحاديه و لشکرکشی 
نيست. جنگ اتمی ظرف يکیـ  دو ساعت تعيين سرنوشت می کند. 
اين بَند در اساسنامه ناتو که تعّرض به يك عضو اين اتحاديه، تعّرض 
به همه اعضاء خواهد بود و در نتيجه؛ دفاع مشترک، همه اعضاء را در 

معرض خطر و جنگ اتمی قرار داده است.

 Filippo 17 فوريه سال 1600 ميالدي در شهر رم، »برونو
Bruno « فيلسوف، رياضي دان، فضاشناس و فرضيه پرداز 

ايتاليائي پس از يك محاکمه طوالني، از سوي کليساي کاتوليك به 
اعدام محکوم و در مالء عام سوزانده شد. 

    وي که از رواقيون بود و »افالتونيسم نوين« را تبليغ مي کرد. اتهام 
او ترويج عقايد مذهبي غير قابل قبول کليساي کاتوليك و ُکفر بود 
که چون توبه نکرد محکوم شد. اورا در ُرم و در منطقه بازار به تيري 

بستند و در مالء عام آتش زدند.

... و به ُحکم کلیساي کاتولیک، فیلسوف و فضاشناس ایتالیایي را در مالء عام آتشش زدند
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 Pyotr Alexeyevich ( پتر يکم از دودمان رومانوف ها
Romano ( که پس از انجام يك رشته اصالحات در روسيه و اروپايي 

کردن آن جامعه، خود را تزار )امپراتور( و روسيه را يك امپراتوري 
اعالم داشته، شهر سن پترز بورگ را ساخته و پايتخت را به آنجا 
منتقل کرده و براي روسيه نيروي دريايي و ارتش ملّي به وجود 
آورده بود، 28 ژانويه 1725 )طبق تقويم ميالدي جاري هشتم 
فوريه 1725( در 52 سالگي درگذشت. ]روس ها از 1918 تقويم 
بين المللي گريگوريان را پذيرفته اند که با تقويم قديمي ترـ  ژوليان 
ـ 13 روز و در برخي از ماهها 14 روز تفاوت دارد(. پتر يکم در سال 
1672 متولد شده بود. مسکو، کی اف )کِيف(، والديمير، اسمولسك، 
رستوف، ياروسالوی، کازان، استراخان )که ايرانيان َهشَترخان تلفظ 
می کردند( و ... شهرهای روسيه بودند. سن پترزبورگ تا انقالب 

اکتبر 1917 پايتخت روسيه تزاری بود.
     پتر يکم براي آشنا شدن با طرز تفکر، روش ها و رفتار در اروپاي 
غربيـ  ضعف ها و قّوت ها و نيز صنايع کشتي سازي اين ديار، به 
صورت يك فرد عادي به آنجا رفته بود و مدتي را همانند يك کارگر 

ساده در کارگاههاي کشتي سازي غرب اروپا کار کرده بود. 
    روس ها پتر يکم را پدر امپراتوري روسيه مي دانند و همان 
احترامي را که ايرانيان براي کوروش بزرگ و داريوش هخامنشی 
رعايت مي کنند براي پتر که او را لقب کبير داده اند مرعي مي دارند. 
پتر با يك انقالب فرهنگی جامعه روسيه از آن حالِت مغول زده خارج 
ساخت. پتر يکم پايه گذار توسعه علمي و فني روسيه هم بشمار آمده 
است. همچنين پتر يکم را بانی ناسيوناليسم روس نوشته اند که تا 
1917 )انقالب بلشويکی( پا برجا بود. نگرانی برخی از دولت ها اينك 
از ظهور دوباره اين ناسيوناليسم است. پس از فروپاشی جماهيريه 
شوروی، اين دولت ها به طرق مختلف کوشيدند که ناسيوناليسم 

روس که داشت زنده می شد سر بر نياورد و موفق شدند.

 پتر بزرگ براي توسعه قلمرو روسيه، در غرب و شرق دست به 
جنگ زد و طرح رساندن قلمرو روسيه تا آبهاي اقيانوس هند )خليج 
فارس( را براي جانشينانش به ارث گذارد. در اجرای همين وصيت 
پتر يکم و گسترش امپراتوري روسيه بود که تزار وقت در اوايل قرن 
نوزدهم مناطق قفقاز و تزارهای پس از او آسياي ميانه را تصرف 
کردند که به بهاي کوچك شدن ايران تمام شد و سازش مسکو و 

لندن بر سر تعيين مرز نفوذ در »آمودريا« بود که انگليسی ها هرات 
و مناطق تاجيك نشين افغانستان را هم از ايران جدا کردند. از زمان 
پتر يکم است که روسيه از نظر وسعت، بزرگترين کشور جهان شده 
است.]بلشويك هاِی جهان وطن، کم تجريه و فاقد دورنگری، روسيِه 
ميراث تزارها را جماهيريه کردند تا الگوی جهاِن تَك دولتی باشد که 
در پايان سال 1991 به اراده سه نفر! که هر سه قبال خودرا بلشويكـ  
کمونيستـ  می خواندند فروپاشانده شد و اينك دچار بحران های 
ناشی از آن و فساد دولتی و مافيابازی است.[. ايرانيان همان زمان 
)پس از اکتبر 1917( که تظاهرکنندگان خيابانی و بعضا بی سواد به 
مقامات روسيه سوسياليستی دست يافته بودند در کوچه و خيابان 

اين شعر قديمی را زمزمه می کردند:
يارب روا مدار که گدا معتبر شود ـ   گر معتبر شود، زخدا بی خبر 

شود
همين مقامات کم سواد و بی اطالع که ژست سوسياليست 
بودن می گرفتند باالخره باعث فروپاشی دسامبر1991 شدند. 
پس از پيروزی انقالب بلشويکی، سلطنت طلبان با افراد مسلح 
دولت کمونيستی که خودرا ارتش سرخ می خواندند بنای جنگ 
گذاردند که به آنان نيروی سفيد )واژه ای در برابر سرخ( می گفتند و 
دولت های غرب ازجمله آمريکا از سفيدها با اعزام نيرو حمايت می 
کردند. يك ژنرال آمريکايی که در بندر Arkhangelsk به سفيدها 
)سلطنت طلبان( کمك می کرد نوشته است که فرمانده نيروی 
سرخ در اين منطقه يك بی سواد و قبال کارگر بود و در مذاکرات 

پتر بزرگ و داستان امپراتوري شدن روسیهـ  ترس او از نادرشاهـ  انقالب فرهنگی پترـ  
وصیت پتر و کوچک شدن ایرانـ  اشاره به یک کارگر بی سواد که فرمانده یک یکان 

ارتش سرخ شده بود! و ...

پتر یکم

)1
39

ه7
نما

هم
)ب
58

ره
شما

ک
نام
وز
هر
جل
م

13



پنجم فوريه 1945، هيتلر در پناهگاه زير زميني خود پس از اين 
که شنيد واحدهاي ارتش سرخ به حومه برلين رسيده اند و مدافعان 
پايتخت رايش عمدتا نوجوانان 14 تا 18 ساله و نظاميان بازنشسته 
هستند که داوطلبانه به خدمت بازگشته اند، همکاران نزديکش را 
فراخواند و خطاب به آنان گفت: نتيجه جنگ تقريبا معلوم است؛ ما 
نظم جهانی پيشين را تغيير داديم، انگلستان و فرانسه از صورت دو 
قدرت ديکته گر خارج شده اند و راه بازگشت به آن مقام را نخواهند 
داشت و با خروج آنها از صحنه چينيان و هنديان دارای حاکميت 
ملی خواهند شد و سرنوشت خودرا به دست خواهند گرفت. جهان 
]با رفتن آلمان از صحنه[ دارای دو قدرت خواهد شد؛ روسيه و 
آمريکا که از ظرفيت معارضه با يکديگر برخوردار هستند. معارضه 
اين دو نيرو به علت متضاد بودن هدفهايشان اجتناب ناپذير خواهد 
بود. تا هنگامي که اين معارضه ادامه داشته باشد و يکي از دو طرف از 

صحنه خارج نشود ساير ملل از يك آرامش 
نسبي برخوردار خواهند بود و متناسب 
با هوش و سرعت انتقال سران خود که 
چگونه از وضعيت سياسی روز و رقابت 
آندو قدرت استفاده کنند به پيشرفت ادامه 
خواهندداد. دو قدرت ]مسکو و واشنگتن[ 
به ساخت اتحاديه های سياسیـ  نظامی 
برای درگيری و راه بندی دست خواهند 
زد. منطق قدرت حکم می کند که دير و 
يا زود يکی از دو قدرت از ميان برود. روزي 
که يکي از اين دو قدرت در صحنه نباشد، 
جهان دچار نااطمينانی و يك وضعيت 
بحراني و نامطلوب خواهد شد و اين شرايط 
به پيدايش قدرت های تازه کمك خواهد 

کرد و نظمي نوين درجهان برقرار خواهد شد. جنگ افزارهای نوين 
که ما ]آلمانی ها[ طراح آنها بوده ايم تکميل خواهند شد و چون 
دارای توان ويرانگری و کشتار فراوان خواهند بود؛ جنگ ديگری 
مشابه جنگ جاری )جهانی دوم( و جنگ 1914ـ  1918 رخ 
نخواهد داد، جنگهای آينده محدود و منطقه ای خواهند بود.هيتلر 
همچنين گفته بود که آلمان حق داشت در سال 1939 به لهستان 
نيرو بفرستد زيرا نمی توانست بيش از آن تجزيه وطن را تحمل کند 
که قرارداد ورسای آن را به ملت آلمان تحميل کرده بود و دولتهای 
لندن و پاريس بازگردانيدن اراضی ازدست رفته آلمان را بهانه جنگ 
قراردادندـ  جنگی که ما نهايت تالش خودرا کرديم تا روی ندهد. ما 
درصدد جنگ با آمريکا نبوديم، با اين دولت روابط حسنه داشتيم 
و پيرامون مسائل تبادل نظر می کرديم. سياست اين دولت ايجاب 
کرد که برضد ما که باهم مناسبات دوستانه داشتيم وارد جنگ شود.

    اين اظهارات هيتلرـ  حدود 11 هفته 
پيش از خودکشی اوـ  توسط منشی اش 
که درجلسه حضور داشت در »دفتر ويژه 
بيانات پيشوا« درج شده بود که چهار سال 
بعد از آن به دست مورخان افتاد. هنوز به 
درستی معلوم نشده است که آخرين جلد 
دفتر »بيانات پيشوا« چگونه از دسترس 
سربازان ارتش سرخ خارج شده بود که 
ضمن تصرف برلين وارد پناهگاه هيتلر 
شده و جنازه او و معشوقه اش را به دست 

آورده بودند.
    مرور زمان نشان داد که پيش بينی آن 

روز هيتلر عينا به واقعيت پيوسته است.

هیتلر درآخرین روزهاِي ُعمرِ  رایش سوم
 وضعیت جهان در دراز مدت را به این گونه پیش بیني کرد:

آتش بس اعتراف کرد که سواد خواندن و نوشتن ندارد و گفت که از 
تظاهرکنندگان خيابانی و انقالبيون بود که فرمانده نيرو شده تا از 
انقالب دفاع می کند.     پتر يکم با استفاده از جنگ داخلي ايرانيان 
)لشکرکشي قندهاري ها به اصفهان(، به قلمرو ايران و ازجمله باکو 
هم لشکر فرستاده بود، ولی با ظهور نادر و شنيدن اخبار اقتدار 
او، نيروهای خودرا از همان راهی که آمده بودند از قلمرو ايران 
بازگردانيد.  امپراتوري روسيه که در دهه سوم قرن بيستم به اتحاد 

جماهير شوروي سوسياليستي تغيير نام يافته بود در سال 1991 به 
دست يلتسين و دو تن ديگر منحل شد که دوماي روسيه )پارلمان 
اين کشور( بعدا اين فروپاشي را به دليل انجام نشدن رفراندم 
سراسري )پرسش از مردم(، غيرقانوني خواند و در اين زمينه طرحي 
را به تصويب رساند ولی يلتسين که خود او جماهيريه را منحل کرده 
بود آن مصّوبه را امضاء نکرد و پوتيِن دستچين و جانشين وی هم 

ديگر از آن مصّوبه حرفی نزده است!
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J. F. Dulles جان فاستر دالس وزير امور خارجه وقت آمريکا 

که پنجم بهمن 1336 )25 ژانويه 1958( وارد تهران شده بود از 
همين روز مذاکرات خود را با مقامات ارشد ايران آغازکرد که عمدتا 
ِسّري و در راستاي چگونگي مبارزه با کمونيسم، تکميل محاصره 
شوروی و امضاي يك پيمان استراتژيك ميان آمريکا و ايران بود. 

]اين پيمان سال بعد امضا شد و تا 1979 به 
قوت خود باقی بود.[. قبال نيز سلوين لويد 
وزير امور خارجه انگلستان به ايران آمده بود.

مورخان تاريخ معاصر نوشته اند که دالس 
در مذاکرات تهران به همه هدف هايش از 
اين سفر رسيد و آرزوی مسکو برای رسيدن 
به خليج فارس و منطقه نفت به گور رفت. 
به باور اين مورخان، اگر ورود ايران به حلقه 
متحدين آمريکا تحقق نيافته بود، شوروی با 
نفوذ در ايران، بر سراسر آسيای غربی و جنوبی  
و حوزه نفتی دست می يافت، اقتصاد خودرا 

تقويت می کرد و فروپاشی نمی شد. با خارج شدن آسيای غربی 
و مناطق نفتدار از دست غرب، اين غرب بود که تضعيف و دچار 

مشکل می شد.

    راديو مسکو همان وقت به دولت تهران هشدارداده بود که برای 
ماندن چندروزه بر اريکه قدرت، ايرانيان را 
به کشتن ندهد. راديو مسکو گفته بود: "وارد 
توطئه غرب شدن عليه همسايه ديوار به 
ديوار، خيانت به ملت است زيرا اگر درگيری 
روی دهد، ايران ميدان جنگ می شود و اين 
مردم ايران هستند که آسيب خواهند ديد. آيا 
مقامات تهران وقت کرده اند بيانديشند که 
درصورت وقوع درگيری، غرب با کدام وسيله 
و امکانات خواهد توانست به کمك ايران 
بشتابد؟. ما همسايه شما هستيم و غرب تا شما 
هزاران کيلومتر فاصله دارد و به خاطر شما هم 
خطر جنگ اتمی را برخود هموار نخواهد کرد.".

20 فوريه سال 1619 )درست 400 سال پيش( ناخداي يك 
کشتي هلندي 20 سياهپوست را که در آفريقا شکار شده بودند به 
آمريکاي شمالي )ويرجينيا( رسانيد و به مهاجران انگليسي اين 
منطقه فروخت و با اين عمل کار انتقال برده از آفريقا به آمريکا آغاز 
شد. مهاجران انگليسي درسال 1607 وارد ويرجينيا شده بودند. 
بوميان آمريکاي شمالي )سرخپوستان( مطلقا حاضر به کارکردن 
براي مهاجران نبودند. اين بوميان نزديك به سه قرن با مهاجران 
اروپايی سر جنگ داشتند و آنان را متجاوز به خاک و تصرف اراضی 

و امالکشان مي دانستند.
     همزمان با انتقال 20 برده سياه، يك کشتي انگليسي هم 90 
زن اروپايي را به جيمزتاون ]نخستين آبادی مهاجران در ويرجينيا[ 
منتقل کرد که مي توان گفت آنان هم به صورتي واگذار شدند. در آن 
زمان انتقال آن قبيل زنان سفيد پوست به آمريکاي شمالي امري 
عادي بود تا به ازدواج مردان مهاجر )انگليسي( درآيند. هريك از اين 

زنان در برابر دريافت 200 پاوند )ليره انگليسي( واگذار مي شدند 
که به جاي پول، توتون و بعدا پنبه تحويل مي شد. شرط معامله 
اين زنان اين بود که متقاضي در کليسا حاضر شود و با زن مورد نظر 
ازدواج کند. بنابراين، به يك مرد بيش از يك زن واگذار نمي شد. زن 
پس از ازدواج آزاد مي شد و بَرده نبود. از همين زمان تعّدد زوجات 
در آمريکا ممنوع بوده است که بعدا پيروان فرقه مسيحی مورمون 

اين ضابطه را شکستند.

     در همان زمان ]قرن هفدهم[، کساني هم در اروپا بودند که به 
عنوان داوطلب نوکري )ِسروانت( به آمريکاي شمالي مهاجرت مي 
کردند و اينان تا زماني که همه هزينه سفر خود ]از اروپا به آمريکا[ 
و بهره اين پول را با ارباب تصفيه نمي کردند در ُحکم برده او بودند؛ 
با اين تفاوت که ارباب نمي توانست آنان را بفروشد و يا نسبت به 

ايشان تعّدي کند.

مذاکرات محرمانه ژانویه 1958 برای امضاي یک پیمان استراتژیک میان آمریکا و ایران 
ـ مذاکراتی که نتیجه آن مسیر تاریخ را تغییر داد

400 سال از برده فروشی در آمریکای شمالی گذشتـ  انتقال زن و نوکر از اروپا به 
1(آمریکاي شمالي
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طبق مندرجات دفتر ثبت وقايع دربار روسيه، 15 فوريه سال 
1742 اليزابت تزار روسيه و مشاورانش گزارش کتبی »کالوشکين« 
نماينده اعزامي به ايران را از مالقاتش با نادرشاه به دقت بررسي 
کردند. کالوشکين در گزارش خود که در آرشيو سن پترز بورگ 

محفوظ است نوشته بود:
مالقات با نادر بسيار دشوار بود. وي چنان از باده پيروزي سرمست 
است که صريحا مي گويد که اگر اراده کند؛ با يك حرکت کره زمين را 
مسخر خواهد کرد. نادر مردي نظامي است و نمي توان روي تعهدات 
سياسي او حساب کرد. او با عثماني خوب نيست و با ما هم قلبا خوب 
نخواهد شد. خيلي دشوار است که بشود با او وارد يك معامله سياسي 
شد، زيراکه او براي هر مسئله اي راه حل نظامي را ترجيح مي دهد. 

او عاشق شمشير درخشان، توپ دورزن، اسب اصيل و سرباز مطيع 
است. باوجود اين، هروقت که خسته مي شود از منشي اش که در 
جلسات رسمي هميشه حضور دارد مي خواهد که برايش از ديوان 

حافظ غزلي بخواند.
    اين مالقات چندی پس از يك سوء قصد نافرجام به جان نادرشاه 
صورت گرفته بود. 15 ماه مه سال 1741 به سوی نادر هنگام عبور 
از راه جنگلي سوادکوه )مازندران( از داخل جنگل شليك شده بود 
و اين رويداد عميقا بر روحيه اش اثر گذارده بود. نادر پس از اين 
تيراندازي که صدمه اي هم به او وارد نساخت ماهها در تهران که 
شهرکي خوش آب و هوا بود اقامت کرد و در همين جا »کالوشکين« 

موفق به ديدار او شد.

ايران و ترکيه رواديد ورود اتباع دو کشور به خاک يکديگر را 23 
بهمن 1342 لغو کردند. رفت و آمد اتباع به اين دو کشور بدون نياز 
به ويزا، از آن زمان ادامه داشته و در دهه نخست پس از انقالب، ترکيه 
به صورت مرکزی درآمده بود برای ايرانيانی که خواستار رفتن به 
ساير کشورها و عمدتا جهت پناهنده شدن و يا درصدد دريافت ويزا 
از کنسولگری های آمريکا در ترکيه و آمدن به اين کشور بودند. تا 
انقالب سال 1979 )1357 هجری( اتباع ايران برای سفر به بسياری 
از کشورها ازجمله کشورهای اروپای غربی )انگلستان، فرانسه، 
آلمان، هلند و ...( نياز به ويزا نداشتند. تداوم لغو ويزا به سود ترکيه 
بوده است زيراکه هر سال بيش از دو ميليون دارنده گذرنامه ايرانی 
به آن کشور سفر می کنند و هرکدام به طور متوسط بيش يك هزار 

دالر خرج می کنند که جمعا می شود ميلياردها دالر که درآمد 
چشمگيری برای ترکيه است. بسياری از ايرانيان ثروتمند شده از 
وضعيت جاری در ترکيه دست به خريد مستغالت زده و سرمايه 
گذاری کرده اند. به گفته برخی اصحاب اطالع، علت انتخاب ترکيه 
برای سرمايه گذاری اين است که اگر روزیـ  روزگاری به حساب 
ها رسيدگی شود، دولت های غربی به درخواست استرداد توجه 

مثبت کنند.
    

طبق گزارش های آماری، در چهار دهه گذشته و بويژه از سال 
1991 )1370 هجری خورشيدی( حدود 7 ميليون ايرانی )نزديك 

به يك دهم جمعيت کشور( تَرِک وطن کرده اند.

گزارش خواندنی و تأمل برانگیز دیدار فرستاده تزار روسیه با نادرشاه

لغو روادید میان ایران و ترکیه از 23 بهمن 1342ـ 
سود ساالنه میلیاردها دالری ترکیه از این بابت
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هشتم فوريه سال 1862 و در جريان جنگهاي داخلي آمريکا، 
نخستين ناو توپدارـ  زره دار جهان متعلق به کنفدراسيون آمريکا 
)اياالت جنوبي( اولين ماموريت جنگی خودرا آغاز کرد و در دهانه 
خليج »چساپيك«، در محلي که اينك بزرگترين پايگاه دريايي 
آمريکا قرار گرفته استـ  نورفك ويرجينياـ  کشتي هاي جنگي 
فدراسيون آمريکا )اياالت شمالي( را گلوله باران کرد و به آتش 
کشيد، بدون اين که آسيب ببيند. ملوانان فدراسيون در اين روز 
براي نخستين بار با ناوي رو به رو شده بودند که شبيه الک پشت 

بود و گلوله توپ بر آن کارگر نمي افتاد.
     اين کشتي که »مريماک« نام داشت و بعدا به »ويرجينيا« تغيير 
نام داد مدتها يکه تاز ميدان بود تا اين که شمالي ها با کمك يك 

مهندس سوئدی زره داري مشابه آن به نام »مانيتور« ساختند و اين 
دو »زره دار« آن قدر يکديگر را کوبيدند که هر دو آسيب ديدند و از 
ميان رفتند. مريماک که در سال 1861 )153 سال پيش( ساخته 
شده بود ظاهري شبيه زيردريايي هاي امروز داشت که در سطح آب 
عمل مي کرد. شرح عمليات مريماک و نبرد آن با مانيتور فصلی از 

تاريخ نظامی جهان را تشکيل می دهد.
     ساخت مانيتور اين اصل را به دست داده است که »جنگ و 
يا حالت آمادگي دفاعی يك ملّت« باعث تکميل جنگ افزارها و 
پيدايش سالحهاي تازه و تاکتيك هاي نوين مي شود. در پي موفق 
بودن مريماک و مانيتور ساير کشور ها دست به ساختن ناو رزهدار 

زدند.

دادستان کل آمريکا 15 فوريه سال 1869 قرار منع تعقيب جفرسون ديويس 
رئيس کنفدراسيون آمريکا )رئيس جمهوري اياالت جداشده از اتحاديه( و همکاران 
او و گردانندگان کنفدراسيون را صادر کرد و به اين ترتيب هيچ کس به خاطر اين 
عمل که يك جنگ داخلي چهار ساله با تلفات و ويراني هاي فراوان به دنبال داشت 

مجازات نشد.
     اين اقدام تاريخي دادستان آمريکا که مثالي از پيشرفت تمدن بشمار مي رود 
باعث شد که انتقام گيري و خط و نشان کشيدني پيش نيايد و حادثه مشابهي روي 

ندهد و زخمها در مدتي نه چندان طوالني التيام يابد.
    جفرسون ديويس چهار سال بر کنفدراسيون آمريکا حکومت کرده بود. ژنرال 
»لي« فرمانده کل نيروهاي کنفدراسيون نيز پس از جنگ به تاسيس يك دانشگاه 
به رياست خود اقدام کرد که اين دانشگاه به کار ادامه مي دهد و در بسياري از شهرها 
خيابان و تاالر به اسم اوست. يك جاده که به پايتخت آمريکا ختم مي شود نيز به نام 

اوست.
   جفرسون ديويس که در سوم ژوئن 1808 به آمده بود در دسامبر 1889 درگذشت.

از ساخت ناو رزه دار 158 سال گذشتـ  روزي که نخستین ناو زره دار جهان وارد نبرد شد

1(روزی که از رهبران کنفدراسیون آمریکا رفع اتهام شد
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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

ویلیام وایت، روزنامه نگاری که دو رئیس جمهوری آمریکا به خانه اش رفتند تا از 
او نظرخواهی کنندـ  نگاهی به کارها و نظرات وایت

ويليام آلن وايت William Allen White مردی که 55 سال روزنامه نگاری کرد و تئودور روزولت 
و فرانکلين دی روزولت برای کسب نظر از او به خانه اش می رفتند دهم فوريه 1868 )21 بهمن ماه( به دنيا 

آمد و 76 سال ُعمر کرد.
    ويليام وايت کار روزنامه نگاری را از 21 سالگی در روزنامه »کانزاس سيتی ستار« آغاز کرد و خبرنگاِر 
ميز رويدادهای شهري بود. چند سال بعد و پس از کسب مهارت تصميم گرفت که مجله نگار شود زيراکه در 
مجلّه، شتاب در کار نيست و می توان مطالب را کامل و مفّصل و پس از انجام تحقيقات الزم نوشت. يك روز 
در روزنامه ها، آگهی فروش مجله Emporia را ديد که قبال شنيده بود ناشر آن پير شده و قصد بازنشسته 
شدن دارد. مجلّه را به 3 هزار دالر )پول آن زمان( خريداری کرد و مدير و سردبير آن شدـ  سردبيری که بيش 
از نيمی از مطالب مجلّه را خودش تهيه می کرد و می نوشت. نوشته های او توأم با نظردهی بود. نظرات او که 
در مقاالت مجله منعکس می شد مورد توجه »تئودور روزولت« رئيس جمهوری وقت )دهه يکم قرن 20( 
قرارگرفت که تالش می کرد آمريکا از انزوا خارج و وارد باشگاه قدرت های وقت شود و مقاالت ويليام وايت 

راهنمای او بودند. همين امر باعث شد که تصميم بگيرد به خانه وايت برود و رو در رو با او تبادل نظر کند. »تئودور روزولت« گفته بود که روزنامه 
نگاران مستقل و انديشمند، مشاوران بدون هزينه برای همه هستند، و بايد قدردان آنان بود. ]در آمريکا رفتن رئيس جمهوری به خانه روزنامه نگار 

امری عادی است. اوباما هم به خانه جورج ويل رفت. »جورج ويل« يك روزنامه نگار محافظه کار است و اوباما از حزب دمکرات[.
    به رغم جّو وقت، ويليام وايت در مقاالتش »وودرو ويلسون« رئيس جمهوری آمريکا در دهه دوم قرن 20 را به ورود به جنگ جهانی اول تشويق 
کرد و نوشت که ورود به اين جنگ مساوی است با ورود به ميدان سياست جهانی که افق تازه ای را به روی آمريکا باز می کند. وودرو ويلسون 
آمريکارا در سال 1917 وارد جنگ جهانی اول کرد که قدرت شد. ويليام وايت هم در عوض برای او بيوگرافی نوشت. اين بيوگرافی به گونه ای 
انشاء شده است که مشّوق ديگران باشد تا به راهی بروند که »وودرو« رفت. وايت که توجه مردم بويژه دانشگاهيان را به آن بيوگرافی ديد، برای 
کلوين کوليج Calvin Coolidge رئيس جمهوری دهه سوم قرن 20 آمريکا هم بيوگرافی نوشت و به روزنامه نگاران توصيه کرد که ضمن 
کار خود از نوشتن مجموعه داستان کوتاه درباره آنچه را که از زندگاني و مشکالت مردم )و اصطالحا؛حوادث شهري( ديده اند و نيز بيوگرافی افراد 
موثر و خاطره دار غفلت نکنند که درس است برای ديگران و اين کار از روزنامه نگاری هم جدا نيست. وايتـ  خود نيز 8 مجموعه داستان نوشت 

و منتشر ساخت و جايزه بُرد.
     وايت به رغم مشغله مجله داری، 5 بيوگرافی و 9 کتاب غير داستانی ديگر هم نوشته است. وی عنوان بيوگرافی »وودرو ويلسون« را »وودرو 

ويلسون: مرد زمان خود که تکليف يك شهروند و وظيفه يك رئيس کشوررا به انجام رسانيد« قرار داده است.
     وقتی که نوبت به »فرانکلين دی روزولت« رسيد، ويليام وايت در مقاالت خود و به سبك و گرامر روزنامه نگاری از کارهای او که آمريکا را از 
رکود اقتصادی خارج و با ورود به جنگ جهانی دوم در آستانه اَبَرقدرت شدن قرار داد تمجيد و اورا به ادامه آن تشويق و راهنمايی می کرد و فرانکلين 
روزولت برای مشورت حضوری به خانه ويليام وايت رفت. او اين عقيده خودرا با فرانکلين دی روزولت در ميان گذاشت که با اهرم اقتصاد می توان 
در جهان تغيير ايجاد کرد و گفت که آمريکا بايد کاری کند که پس از جنگ، کنترل امور مالی جهان را به دست گيرد ]که چنين شده است[. وايت 

سال پيش از پايان جنگ جهانی دوم درگذشت.
    آخرين تأليف »ويليام وايت« اتوبيوگرافی )سرگذشت خود او( است. در اين کتاب نظرات جالبی را در زمينه روزنامه نگاری و ... مطرح کرده و 
به روزنامه نگاران توصيه کرده است که توجه بيشتری به اخبار محلی )شهریـ  حوادث( کنند، روشنگر باشند، آنچه را که ببينند بنويسند، با فساد 
مبارزه و از حق دفاع کنند و به موازات کسب اخبار ِ روز، از آنانکه که به سفر می روند بخواهند تا شرح مشاهدات خودرا بگويند تا منتشر کنند و از 
بازنشستگان خاطرات آنان را. او نوشته است که بهشت جای روزنامه نگاران واقعی و مردمدوست است. وی در جايی از اتوبيوگرافی خود نوشته 
است که ثروتمند واقعی کسی است که احساس بی نيازی کند. عشق به پيشه، فرد را پير و فرتوت نمی کند زيراکه گذشت زمان را حس نمی کند.



داستان » The Power of Sympathy  = نيروي همدردي« 
21 ژانويه سال 1789 در شهر بوستون )باستن( ايالت ماساچوستس 

آمريکا به توزيع داده شد. 
    تاريخ عمومِي ادبيات، اين داستان را به احتمال زياد، نخستين 
ناولي مي داند که در فدراسيون آمريکا به چاپ رسيده باشد. برخي 
بانو »سارا مورتن« را نويسنده اين داستان مي دانند، ولي پاره اي 

ديگر »ويليام براون« را. 

    نام »مؤلف« در روی جلد کتاب و صفحه معروف به شناسنامه 
کتاب ذکر نشده است. 

    کساني که ويليام براون را نويسنده اين داستان مي دانند استدالل 
مي کنند که ويليام همسايه بانو »سارا مورتن« بود که شرح زندگاني 
»سارا« را به صورت داستان نوشت و به دست چاپ داد. اين داستان 

يك ماجراي حقيقي بيان کرده است.

در پی برکناری دو خبرنگار از کار، سنديکاِی روزنامه نگاران ايران 
که تازه تاسيس شده بود شانزدهم بهمن ماه 1341 )5 فوريه 1963( 
اخطارکرد که در برابر اخراج بدون دليل روزنامه نگار می ايستد و 
اگرهم دليل اخراج موّجه باشد ناشر و يا مدير نشريه و رسانه مربوط 
بايد برحسب سوابق کار به روزنامه نگار اخراجی غرامت بپردازد که 
اين غرامت نمی تواند برای هرسال کارکرد کمتر از معادل سه ماه 
آخرين دستمزد باشد. سنديکا مشاور قضايی )وکيل( خودرا برای 
طرح شکايت ازجانب هر ژورناليست اخراجی به مراجع ذيصالح 
خواهد فرستاد. مسعود برزين دبير وقت سنديکا تاکيد کرده بود که 
»روزنامه نگاری« يك »عشق« است که َطرد عاشق يك ضربه روانی 

به او است که در مواردی، جبران پذير نخواهد بود.
    دبير وقت سنديکا همان روز اعالم کرده بود که سنديکا برای 
روزنامه نگاراِن »فری لَنس = حق التحريری« که بيمار و يا دچار 
هرگونه آسيب بدنی شوند به هزينه خود دستيار و تايپيست خواهد 

گرفت تا در کارشان وقفه ايجاد نشود.
    در نخستين مجمع عمومی سنديکا که 24 آبان 1341 در تاالر 
دبستان دولتی فيروزکوهی واقع در خيابان آشيخ هادی برگزار شده 
بود مسعود برزين روزنامه نگار ملّی گرا با اکثريت آراء به سمت دبير 
سنديکا انتخاب شده بود. در اين انتخابات داريوش همايون مفّسر 
سابق رويدادهاي بين الملل در روزنامه اطالعات با چند راي کمتر، 
دوم شده بود. در آن زمان، تنها انتخابات دمکراتيك ايران، انتخاب 

دوره ای دبير و اعضای هيات مديره سنديکای روزنامه نگاران بود. 
همين سنديکا که به رغم مخالفت ناشران نشريات وقت تاسيس 
شده بود در جريان انقالب يك اعتصاب عمومی اعالم کرد تا دولِت 
تماما نظامی وقت نتواند اعالميه هايش را به اطالع مردم برساند و اين 
اعتصاب که 61 روز طول کشيد طوالنی ترين اعتصاب روزنامه نگاران 

در تاريخ ژورناليسم بشمار آمده است. به رغم شرکت فعاالنه سنديکاي 
روزنامه نگاران در انقالب، دو سال پس از پيروزي انقالب، مقامات وقت 
فعاليت آن را محدود کردند که چراغ ُعمرش به تدريج رو به خاموشي 
نهاده است. محمد بلوری روزنامه قديمی که کار خودرا از نيمه سال 
1336 در کيهان آغاز کرده و از 1373 در روزنامه ايران ادامه می دهد 
آخرين رئيس هيأت مديره سنديکای روزنامه نگاران بوده است که 

هنوز نگذاشته چراغ ُعمر اين سنديکا کامال خاموش شود.

نخستین ناول )داستان( چاپ ایاالت متحده آمریکا

اخطار دبیر سندیکای روزنامه نگاران
 در بهمن 1341 که روزنامه نگار از کار خود اخراج نشود
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رنه دکارت  Rene Descartes فيلسوف فرانسوی است 
که 11 فوريه 1650 در سوئد فوت شد. وی به دعوت دربار سوئد به 

استکهلم رفته بود. دکارت 31 مارس 1596 به دنيا آمده بود.
Discours de la Methode  مهمترين اثر اين فيلسوف و 
رياضي دان فرانسوي است که روش تازه ای برای »يافتن حقيقت« 
را به دست مي دهد. در همين کتاب است که مي گويد: تافکر مي 
کنم )مي توانم فکر کنم( زنده هستم، و يك انسان زنده بايد به جامعه 

فايده برساند.
     عقايد و نظريه هاي دکارت که از مهمترين فالسفه اروپا در قرون 
جديد بشمار مي رود بيش از هرانديشمند ديگر در دوران معاصر 
مورد استفاده بوده است. دکارت نخستين انديشمندي بود که روش 
ارسطو را دنبال نکرد و براي تحقيق و اثبات، يك روش علمي در پيش 
گرفت که به انقالب در فلسفه تعبير شده است. تعريف او از جامعه 
که به صورت يك فرمول رياضي عرضه شده هميشگي و جاويدان 
خواهد بود و هر روز به آن استناد و بر پايه اش قانون نوشته مي شود. 
    اين فرمول که در مدارس تدريس و تشريح مي شود در مورد 
هرجامعه از کوچکترين آن )خانواده = زن و شوهر( تا احزاب، جوامع 
ملي و جامعه بين المللي صدق مي کند و شامل مي شود. دانستن 
مفهوم فرمول دکارت برای هرکس از فرد عادی تا سياستمدار و 
دولتمرد الزم است که بدون در نظر داشتن آن و بکاربردنش در 
انتخاب همسر و همکار، و رفتار در زندگاني خانوادگي و عمومي موفق 
نخواهد شد. اگر در فرمول جامعه که دکارت آن را به دست داده است 
تغييري حاصل شود معادله برهم خواهد خورد و ديگر، جامعه اي 

وجود نخواهد داشت. اين فرمول بسيار مهم از اين قرار است: 
     جمع )دو نفر يا بيشتر( + هدف مشترک + کمك به هم براي 

رسيدن به هدف مشترک = جامعه
     اگر در طرف اول اين فرمول، يکي از سه عنصر لَنگ بزند معادله 
به وجود نخواهد آمد، يعني جامعه اي نخواهد بود، و در اين صورت 
جامعه تبديل به »اجتماع« مي شود )جمع شدن چند نفر در گوشه 

ای با هدف هاي مختلف و يا بدون همکاري باهم(.
     مثال: زن و مرد + هدف مشترک که همانا رفع نياز و تامين سعادت 

است + همدلي و همياري براي رسيدن به هدف مشترک = جامعه 
خانواده. به همين ترتيب ساير جوامع. طبق اين فرمول؛ اگر زن و 
شوهر داراي يك هدف نباشند و اگر داراي يك هدف باشند ولي براي 

رسيدن به اين هدف به يکديگر کمك نکنند و هميار و همدل نباشند، 
جامعه خانواده وجود نخواهد داشت. فلسفه طالق همين است.

دهها سال است که انديشمندان و جامعه شناسان ضمن ابراز 
نگرانی از افزايش آمار طالق و درگيری های زن و شوهری توصيه می 
کنند که مردان و زنان برپايه فرمول دکارت )فرمول جامعه و کوچك 
ترين جامعه، جامعه خانواده( ازدواج کنند تا سعادت خانوادگی تأمين 
و آمار طالق به ِصفر نزديك شود. انتشار آمار طالق در پايان سال 
1339 )1961( در ايران که ايجاد نگرانی کرده بود سبب شد که از 
سال بعد فرمول دکارت وارد کتاب های درسی دبيرستانهای کشور 
شود و دبيران مربوط وسيعا و دقيقا آن را تدريس کنند و از دانش 

آموزان بخواهند که در آن زمينه انشاء بنويسند.

روزی که »دکارت« صاحب فرمول »جامعه« درگذشتـ  فرمول مهم »جامعه«ـ 
 اگر ازدواج ها برپایه این فرمول انجام بگیرد، سعادت خانوادگی تأمین و آمار طالق به ِصفر 

نزدیک خواهد شدـ  تدریس این فرمول در دبیرستان های ایران در دوران نظام پیشین

Rene Descartes
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 Rob in  Geo rge د  و لينگو ج کا ر بين جو ا ر «
Collingwood « تاريخدان و فيلسوف انگليسي که 

21 فوريه 1889 به دنيا آمد و 54 سال ُعمر کرد در زمينه 
فلسفه عقيده دارد که ريشه »فلسفه« را بايد در »تاريخ« 
جستجو کرد، نه در علوم. وي تاريخ باستان را با بررسي سکه 
ها، سنگنبشته ها، آثار هنري و معماري و اکتشافات تازه 

باستانشناسي دوباره نويسي کرده است. 
    وی گفته است که با يك نگاه به تصويِر سنگ تراشيدِه 
داريوش بزرگ در پِرسپوليس ]تخت جمشيد[، لباس، کاله 
و کرسی او می توان به عظمت تمدن و پيشرفت ايران باستان 
)پرشيا( پی بُرد. کالينگوود که نهم ژانويه 1943 درگذشت در 
زمينه فلسفِه تاريخ )وجود نيرو و عامل واحد و يا چند نيروي 
مشّخِص حاکم بر شکل گيري تاريخ، و به عبارت ديگر؛ تکرار 
رويداد(، کالينگوود عقيده ای مشابه »ِهِگل« داشت. او در 
مطالعه تاريخ، توجه و دّقت به تفّکرات چهره های تاريخی 
دارد که برانگيزاننده آنان به انجام کارهای مهم، نوسازی ها، 

تغييرات، اصالحات و انتقاالت بوده اند.
     به نظر کالينگوود، بهتر است هر موّرخ ضمن شرح 
رويدادها، به تحليل آنها از ديدگاه خود بپردازد تا کتاب های 

تاريخ متنوع باشند. 

    او تعريف »آزادي کامل« را در پرداختن فرد به آن چه را 
که بخواهد ارائه دهد و بگويد خالصه کرده است و بنابراين 
ممانعت از خالقّيت را عملي خالف آزادي دانسته است. از 
ديدگاه کالينگوود، هرگونه خالقّيت در هرزمينه )نه فقط در 
موسيقی، نقاشی، تئاتر و نويسندگی(، هنر بشمار می آيد. 

    کالينگوود نيز »تاريخنگاري« را ادامه »روزنامه نگاري« 
دانسته و تاکيد بر افزودن سابقه تاريخي يك خبر )رويداد 
روز( را بر آن دارد که از آن زمان رواج يافته است و اين سابقه 
نويسي بر خبر نبايد به صورت تفسير آن بر آيد که »تفسير 
= نظر« از »خبر که بايد مطلق باشد« جداست. کالينگوود 
تاريخنگاران و روزنامه نگاران را »مردان فکر« لقب داده 

است. 
     کالينگوود که 19 کتاب و 131 رساله و مقاله از خود 
به جاي گذارده تاکيد بر اين دارد که سياستمداران و دولت 
مردان بايد »تاريخ« را مطالعه کنند تا اشتباهات تکرار نشود 
و از خود »نام نيك« باقي بگذارند. قضاوت تاريخ تأثيرگذار 

است و تاريخ پاک شدنی نيست.
     کتاب های معروف کالينگوود عبارتند از: فلسفه تاريخ، 
The Idea Of History  ، اصول هنر )خاّلقّيت(، درباره روش 

فلسفی، »رومن بريتين«، درباره فن و حرفه تاريخنگاري و ....

داشتن »نام نيك« در تاریخ باید همواره َمِد نظر دولت مردان و سياست مداران باشدـ  
نظرات مهم کالينگوود درباره مطالعه تاریخ، فلسفِه تاریخ، تعریف آزادی و ...ـ  روزنامه 

نگاران و تاریخ نویسان مرداِن فکر هستند
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 Aegidus Tschudi پنجم فوريه زادروز اجيديوس تشودي
)آژيديوس( تاريخنگار و فيلسوف سويسي است که در 1505 به 
دنيا آمد و 67 سال ُعمر کرد و سه اثر بزرگ از او باقي مانده است. 
وي در تاليفات خود اشاره کرده است که تا جهان به صورت يك 
جامعه مشترک المنافع و کنفدراسيون درنيايد که هر جامعه 
آن يك کاميونيتي دمکراتيك باشد، بشر روي آرامش و آسايش 
کامل به خود نخواهد ديد و در چنين وضعيتي، ملل کوچك و 
ضعيف مجبورند دائما از ملل قوي تر در هراس باشند و در جوامع 
داخلي نيز مبارزه و درگيري برسر کسب قدرت مانع از تأمين 
َحالوت زندگاني براي افراد )اتباع معموليـ  عوام الناس( خواهد 
شد و به عبارت ديگر؛ انسان در اين وضعيت، زندگاني خوش و 
ارزشمند نخواهد داشت. رئيس و مديران يك ملت بايد صديق 
و بي نظر و هدفشان تامين سعادت همگان باشد ]ذاتا خويشَتن 

خواه نباشند[.
     آژيديوس عقيده داشته است که تا روزي که ايجاد يك 
کنفدراسيون جهانيـ  فرضيه کوروشـ  عملي نشود، بايد مللي 

که داراي فرهنگ و تبار مشترک هستند و در طول زمان به 
عللي از هم جدا افتاده اند برادروار و بدون دشواري هاي مرزي و 
از اين قبيل با يکديگر روابط، همگاري و همياري داشته باشند. 
Aegidus Tschudi  در کتاب خودـ  کنفدراسيونـ  نوشته 

است که راه حل مسائل انسان از جمله قطع جنگ، جنايت، فقر 
و بدبختی ايجاد يك جامعه مشترک المنافع جهانی و نوعی 
کنفدراسيون مرکب از همه ملل است و اين، راه حل تازه ای 
نيست؛ کوروش بزرگـ  رهبر ايرانيان، بنيادگذار ايراِن يکپارچه 
پنج قرن پيش از والدت مسيح فرضيه ايجاد يك جامعه مشترک 
المنافع جهانی را اعالم داشت و به اجرا درآورد که پس از او 
]منظور؛ زمان داريوش بزرگ[، ناسيوناليسم ايرانی غلبه کرد و 

انترناسيوناليسم کوروش در آن محو شد. 
    آژيديوس )تلفظ فرانسوي اين نام(، کوروش ايرانی را 
شايسته ترين رهبر، فرضيه پرداز و انساندست و فرهنگ خواه در 
طول تاريخ معرفي کرده و نوشته است: از ديد کوروش )سايِرس 
= سيروس( انسان بدون داشتن جهانی کنفدراتيو زندگاني 

خوش و ارزشمند نخواهد داشت. 
    آژيديوس در نوشته های خود سپس وارد ريشه و نژاد 
کوروش شده و نوشته است: ايرانياِن آرين که کوروش )سايرس 
= سيروس( يکی از آنان بود هيچگاه بُت پرست نبودند، زرتشت 
را يك آموزگار کامل و راهنما مي دانستند نه فرستاده از سوي 
خدا. در ميان آنان روسپيگري )خودفروشي زنان که در يونان 
باستان و ... ديده مي شد( وجود نداشت، مهربان و باگذشت 
بودند، به مال و دسترنج ديگران طمع نمي کردند، دروغ نمی 
گفتند، ريا و تزوير را نمی شناختند و بنابراين شايسته صفت 
»نجيب = نوبل« هستند که موّرخاِن همراه اسکندر مقدونی در 
جريان تعّرض او به ايران اين صفات را در ميان ايرانيان کشف 
کرده و برنگاشته اند. کوروش از ميان اين مردِم دارای اين صفات 

پا به عرصه وجود گذارد.
    آژيديوس در تأليفاتش سويسي ها را ستوده و آنان را انسان 
هايي که باهم دشمني و سر نزاع ندارند توصيف کرده است. 
وي نوشته است که يك دولت رشيد، بالغ و بدون عيب همواره 
نگران رفاه و احوال اتباع بويژه سالخوردگان استـ  اتباعي که 
به پايان ُعمر چشم دوخته اند و اميد ندارند، بعضا از کارافتاده و 

نيازمند به مددکار.

نظر مورخ سویسي درباره کوروش، فرضیه جامعه مشترک المنافع جهانی او و ایرانیانـ  تا 
جهان به صورت یک جامعه مشترک المنافع در نیاید بشر روي آرامش و آسایش کامل به 

خود نخواهد دید
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جورج برنارد شاو درام نويس، انديشمند و شخصيت ايرلندي تبار 
هوادار سوسياليسم در فوريه 1937 که دغدغه از انتخابات بعدي 
انگلستان وجود داشت در مصاحبه اي که نظر اورا در اين زمينه خواسته 
بودند گفت: برويد از کساني که مي خواهند نامزد شوند بپرسيد که 
چرا متقاضي و داوطلب خدمت عمومي )به مردم و کشور( هستند که 
مستلزم فداکاري، تحمل زحمت و مشّقت بسيار و قبول انواع خطر است. 
اگر استدالل آنان، شما )روزنامه نگاران( و مردم را قانع کرد که نامزدهاي 
شايسته اي هستند، در مطالب خودـ  غير مستقيمـ  مردم را از وضعيت 
نامزدها روشن سازيد تا در هر حوزه بهترينشان را انتخاب کنند. اگر يك 
فرد به خاطر جوياي نام می خواهد نماينده جامعه شود که در حاشيه 
نشستن و نوشتن انتقاد از کارهاي زيان آور مقامات و نيز دادن اندرز و 

انديشه براي بهبود امور و تامين رفاه مردم براي جرايد و يا به صورت کتاب 
و نمايشنامه که شهرت بيشتر و ماندني تر به بار مي آورد. داشتن مقام 
عمومي هم که توليد ثروت نمي کند، مگر با سوء استفاده از مقام و منزلت 
که به فساد تعبير شده است و فساد دولتمردان و سياسيون است که به 
جامعه سرايت و گسترش مي يابد و رفع فساد از جامعه آسان نخواهد بود. 
من صوفي نيستم ولي بزرگترين قدرت را هم در کنترل نفس و تسلط بر 
خويش مي دانم، نه قدرت چند روزه )سلب شدني و چند روزه مصرف( 
که مسئوليت فراوان، ناراحتي وجدان و ديدن کابوس در خواب و ... دارد.

  
  شاو که 26 جوالي 1856 به دنيا آمده بود دوم نوامبر 1950 

درگذشت.

برنارد شاو: روزنامه نگار وظیفه دارد از نامزدهاي انتخاباتي بپرسد که چرا مي خواهند 
داراي مقام انتخابي شوید؟ و سپس مردم )رای دهندگان( را روشن سازد
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دانستنی ها

231 سال از استقرار انگلیسی ها در ُاسترالیا گذشت )روز ملّی استرالیا و همچنین 
سالروز کودتا(ـ  استرالیاِی کم جمعیت در منطقه کشورهای میلیاردی!

26 ژانويه )ششم بهمن( در اُستراليا »روز ملّی« است. در اين روز در سال 1788 
)درست 231 سال پيش( آرتور فيليپـ  ناوَسروان انگليسی )بعدا درياساالر( با چند 
کشتی نظامی و صدها تَن محکومان و زندانيان که آنان را از انگلستان با خود آورده بود 
تا مهاجرنشين بسازد در جنوب غربی استراليا مستقر شد و شهری را که ساخت به نام 

لُرد سيدنی وزير داخله وقت انگلستان »سيدنی« گذارد.
  Abel J. Tasman به معنای جنوبی، نامی است که ابل تاسمان Australia 
دريانورد هلندی بر اين منطقه گذارده است زيرا که در اقيانوس آرام جنوبی واقع شده 

است. هلندی ها پيش از ساير اروپاييان وارد اُستراليا و نيوزيلند شده بودند.
     مهاجران انگليسی پس از استقرار در سيدنی، تعّرض به بوميان آن سرزمين و 
نابودی آنان و تمدنشان را آغاز کردند و به همين سبب بسياری از مردم آسيا 26 ژانويه 
را »روز تعّرض« می خوانند و در جريان جنگ جهانی دوم، يکی از هدف های امپراتوری 
ژاپن پايان دادن به سلطه مهاجران اروپايی بر استراليا بود و اين هدف با طلوع چند 

قدرت در آسيا از نخستين روز قرن 21 تقويت شده است. بيش از نيمی از روسيه در آسيا قراردارد و اصحاب نظر روسيه را هم در 
رديف قدرت های آسيايی قرارداده اند، گرچه سران مسکو منطقه خودرا »اوراسيا، اروپاـ  آسيا« می گويند. ژاپن در دوران جنگ 

جهانی دوم چند نقطه در استراليا را بمباران هوايی کرد و ....
     20 سال پس از استقرار مهاجران انگليسی در »سيدنی« و ايجاد کلنیِ  اُستراليا، در همين روز )26 ژانويه 1808( نظاميان 
انگليسی بر ضد حکمران انگليسی اين ُکُلنی کودتا کردند و قدرت را موقتا به دست گرفتند و مخالفان ادامه رياست پادشاه 
 ،» Rum Rebellion انگلستان بر استراليا )که هنوز اين مخالفت به قّوت خود باقی است( 26 ژانويه را سالروز »رام ريبيليون

سالروز شورش و بپاخيزی به جای »روز ملی« می خوانند.
  استراليای 7 ميليون و 700 هزار کيلومتری 25 ميليون جمعيت دارد. بزرگترين شهر آن سيدنی Sydney با 4 ميليون و 700 
هزار و پس از آن: Melbourne   با 4 ميليون 300 هزار، Brisbane   با 2 ميليون و 300 هزار و   Perth  با يك ميليون و 800 هزار.

    پايتخت استراليا شهر کانبرا Canberra است با 400 هزار جمعيت.
    رئيس کشور استراليا که يك فدراسيون و دارای حکومت پارلمانی است پادشاه انگلستان است که از جانب خود فرماندار 
کل منصوب می کند. استراليا با آن وسعت زياد و جمعيت کم در منطقه کشورهای ميليارد نفری )چين و هند( و کشورهای 

پرجمعيت و کم وسعت ديگر قرار گرفته است!.

Arthur Phillip
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کاشف قرص ضد آبستني
پروفسور رامون گارسيا Celso-Ramon Garcia کاشف قرص ضد آبستني در فوريه 2004 
بر اثر حمله قلبي در گذشت. دکتر گارسيا که 82 سال عمر کرد در دهه 1950 ماده اي ساخت 
که هربار مصرف آن، تا 24 ساعت از ترشح هرمون محّرک باروري تخمك جلوگيري  مي کرد . 
سپس دکتر گرگوري پنکاس Pincus  و دکتر جان راک Rock  اين ماده را به صورت قرص ) 
Oral contraceptives  ( درآوردند و ترتيب مصرف آن را در روزهايي از ماه نوشتند که در سال 

1960 به تاييد »اف دي ا - FDA « رسيد و به بازار آمد. پروفسور گارسيا اسپانيايی تبار و  استاد 
دانشگاه پنسيلوانيا بود.

یک نمونه از قدرشناسي پکني ها: پس از درگذشت مائو، زنش را به اعدام محکوم کردند!
 Jiang Qing )بيست و هفتم ژانويه 1983 مجازات اعدام بانو جيانگ جينگ )چيانگ چينگ 

زن سالخورده مائو تسه تونگ )مائو زده دونگ( بنيادگذار رژيم پکن به حبس ابد تبديل شد.
پس از درگذشت مائو در سال 1976، زن وي و سه تن ديگر از ياران بنيادگذار اين رژيم متهم 
به سازمان دادن انقالب فرهنگي چين شده بودند. هدف از انقالب فرهنگي چين زدودن هرگونه 

تفّکر و رسوم غير سوسياليستي )نابرابری ها( از جامعه اين کشور اعالم شده بود.
     بانو جيانگ توسط همان افراد به اعدام محکوم شده بود که اگر تالش و زحمات مائو نبود به 
مقام نمي رسيدند!. دستگيری و محاکمه بانو جيانگ و تنی چند از ياران مائو، راه را برای تغيير 
سيستم اقتصادی چين و کاپيتاليست شدن اين کشورـ  البته با کمك آمريکا بازکرد. تعجب در 
اين است که بسياری از مقامات ارشد پکن در دهه های بعد و تاکنون ازجمله »هو جينتائو« همان 

اعضای گارد انقالب فرهنگی مائو بودند.
    بانو جيانگ جينگ در سال 1991 و در 77 سالگی برای درمان بيماری از بازداشتگاه به 
بيمارستان انتقال يافته بود که پس از درمان و پيش از بازگشت به زندان اعالم شد که درگذشته 
است. برخی گفته بودند که خودکشی کرده بود. ویـ  آخرين زن مائوـ قبال منشی و همرزم او بود.

روزي که مهاجرت زردها به آمریکا محدود شد
به رغم مخالفت رئيس جمهوري وقت آمريکا، ششم فوريه 1917 قوه مقّننه اين کشور )کنگره( و هر دو مجلس با بيش از دوسوم آراء 
مهاجرت زردها )مردم آسيای شرقی( را به آمريکا محدود ساخت. قبال کانادا چنين کرده بود. مخالفت با مهاجرت زردها عمدتا به اين جهت 
بود که نه تنها به فرهنگ ملي خود پايبند بودند و قاطي مهاجران ديگر نمي شدند، بلکه در اياالت غربي آمريکا با مزد کم کار مي کردند و 

باعث بيکاري ديگران و کاهش دستمزد ها شده بودند. اين محدوديت چند دهه بعد برطرف شد.
     باوجود اين محدوديت دهها ساله، هم اکنون شش تا هفت درصد جمعيت 330 ميليونی فدراسيون آمريکا را زردها تشکيل می دهند. 
چينيان مقيم آمريکا همچنان به آموزش زبان مادری به فرزندان خود که در آمريکا به دنيا آمده اند می پردازند و فرهنگ نياکان را دنبال می 

کنند. طبق گزارش های رسانه ای، در فدراسيون آمريکا حدود 25 ميليون مقيم موقت و يا مهاجر غيرقانونی زندگی می کنند.

Dr. Garcia

Jiang Qing
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زادروز مردی که دیکشنري آکسفورد را تدوین کردـ  زبان انگلیسی در یک نگاه
 James Augustus Henry هفتم فوريه زادروز »جيمز اگوستوس هنري موري
Murray « زبان شناس بلند آوازه اسکاتلندي و مؤلف ديکشنري انگليسي آکسفورد است 

که در سال 1837 به دنيا آمد و 78 سال ُعمر کرد. 
    جيمز موري که به نوشته خودش از جواني عالقه مند به شاخه »تاريخ زبان« از رشته 
انسانشناسي شده بود پس از چند سال تدريس و مديريت مدرسه، به دنياي واژگان پاي نهاد 
و کار تدوين ديکشنري آکسفورد را به دست گرفت و تا لحظه مرگ آن را رها نساخت. جيمز 
موری نوشته است که پژوهش در دنيای واژگان و ديکشنري نويسی يك خدمت بزرگ به 

همه مردمي است که مي خواهند بخوانند و بنويسند و سخن بگويند. 
     »موری« نه تنها معنا و تعريف و تلفظ هر واژه انگليسي را به دست آورد بلکه تاريخ و ريشه 
هر واژه را نيز تحقيق کرد و براي آگاهي همگان در لغت نامه قرارداد که کاري بس مهم و 
پرزحمت است. کساني دست به چنين کارهايي مي زنند که غرق در عشق به مردم هستند، زيرا 

مزد و پاداش و لقب نمي تواند يك هزارم چنين زحماتي را جبران کند . وي به پاس اين خدمت، از رئيس کشور انگلستان لقب »سر« گرفت.
    زبان انگليسي يك زبان ِگرمانيك )از خانواده آلمانِي زبانهاي هندـ  اروپايي( همانند پارسي است. 16ـ 15 قرن پيش چند طايفه ژرمن 
)آلماني( به جزاير بريتانيا مهاجرت کردند و اين زبان را همگاني ساختند. بعدا براثر تهاجمات اقوام اسکانديناويايي به ويژه نروژي ها، لغات 
متعدد ازاين زبانها وارد انگليسي شد. در قرن يازدهم ميالدي، فرانسويان به فرماندهي ويليام )ويليام فاتح( انگلستان را تصرف کردند و در 
طول حکومت خود بر بريتانيا، فرانسه را زبان دولتي انگليسي ها کردند. از قرن پانزدهم، ناسيوناليسم انگليسي »زبان انگليسي« را زنده 
کرد ولي به صورتي تازه و پراز لغات فرانسوي، اسکانديناوي و التين. از زمان همگاني شدن اينترنت و تعّدد سرچ انجين هاي انگليسي، اين 

زبان عمال بين المللي شده است.

ماجرای شنیدني ایجاد مهاجرنشین انگلیسی »جورجیا« در آمریکای شمالی
 )استیت جورجیا(

»»جيمز اُگلِثورپ James E. Oglethorpe « ژنرال و نماينده مجلس انگلستان 12 
فوريه 1733 در ناحيه ساوانا ]منطقه ای ميان کارولينای جنوبی و فلوريداِی وقِت اسپانيا 
و اينك يك شهر بزرگ به همين نام[ ايجاد مهاجرنشين انگليسي تازه اي را در آمريکای 
شمالی اعالم داشت و آن را به نام پادشاه وقت انگلستانـ  کينگ جورج دوم »جورجيا« نام 
نهاد که سيزدهمين ايالت وقت بشمار آمده، از ايالت های جنوب شرقی آمريکا و حکومت 

نشين آن شهر »اتالنتا« است.

 اين ژنرال که شهرت خودرا از جنگهای عثمانی و اتريش ]جنگهای 1717 تا 1718( به 
دست آورده که با نظاميان انگليسی به کمك اتريش شتافته بود بعدا نماينده مجلس انگلستان 
شده و با چند نماينده پارلمانی ديگر پرچم نجات تنگدستان، بيکاران، بدهکاران و زندانيان 
اين کشوررا بدوش گرفته بود و راه نجات آنان را در انتقالشان به منطقه ای در آمريکای شمالی 
ديده بود که مهاجر اروپايی نداشت و هنوز در دست بوميان )اصطالحا سرخپوستان( بود. وی 

با خود 113 بيکار انگليسی را به ساوانا آورده بود که هزاران تَن ديگر از اين قماش و بعضا دارای پيشينه ارتکاب جرم و مجازات زندان بعدا به 
او پيوستند. جورجيا ]اينك ايالتی ده ميليون و 400 هزار نفری به وسعت 153 هزار کيلومتر مربع[ تا دوـ  سه دهه پس از استقرار انگليسی 

James Augustus Henry Murray

James E. Oglethorpe
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های مهاجر همچنان در دست بوميان قبيله »کريك« بود.
نخستين اروپاييان که از اين منطقه ديدن کرده بود گروه »هرناندو دسوتو« اسپانيايی در سال 1540 بود. گروه اُگلِثورپ در آغاز کار با 
بوميان رفتاری دوستانه داشت و جلب نظر سران قبيله کريك را کرده بود، ولی بعدا که بوميان متوجه تصاحب اراضی شان شدند درگيری 
آغاز شد. بزرگترين جنگ با کريکها در قرن هجدهم در سال 1786 و در قرن نوزدهم در سال 1812 روی داد و به رغم کمك چروکی های 
منطقه کارولينا و سمينول های فلوريدا، کريکها شکست خوردند. دوازدهم فوريه 1825 دولت محلی جورجيا )از اعقاب مهاجران انگليسی( 
ـ اجداديشان دست بکشند![ و از جورجيا خارج شوند و تهديد  به بوميان اين منطقه تا يکم سپتامبر سال بعد مهلت داد ]که از اراضي آباءـ 
کرد که در پايان مهلت با زور اخراج و يا نابود خواهند شد. به اين ترتيب، کريك ها تا سال 1827 منکوب، سمينول ها پراکنده و چروکی ها 

به اکالهما تبعيد شدند.

زادروز توماس ادیسون مخترع المپ برق و ...
توماس اديسون  Thomas Alva Edison  که 1200 اختراع الکتريك به نام خود از جمله 
المپ برق را به ثبت رسانده است يازدهم فوريه 1847 در اهايو آمريکا به دنيا آمد. وي در سال 
1879 المپ برق را اختراع کرد. دو اختراع مهم ديگر او دوربين فيلمبرداری و فنوگراف هستند 
که فنوگراف به تکميل گرامافون )جعبه ساز( کمك کرد. وی در امور مخابرات اختراعات متعدد 

دارد. اديسون 18 اکتبر 1931 درگذشت.
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