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سرمقاله

گسترش یک نظام ژورنالیستی بی قاعده در جهان
 16 مارس 2004 گروه بین المللی مامور بررسی وضعیت »مطالعه« اعالم داشت که گسترش آنالین ها و قرارگرفتن مطالب چاپی 
در اینترنت و دسترسی همگان به آنها به دلیل کاهش سال به سال بهای ِدسک تاپ ها و لَپ تاپ ها و هزینه ارتباط به شبکِه شبکه ها؛ 

کشش به خواندن از نوشتار )کتاب، روزنامه و ... چاپي( کم شده است.
     روانشناسان عضو این گروه، سهولت مطالعه مطالب آنالین، سرعِت یافتِن مطالب مورد نظر از منابع متعدد و کنترل فرد بر درشت و 
ریز کردن حروف، نمایش تصاویر به صورتی بهتر، اجبار به تمرکز حواس و نیز عادت کردن به این کار را دلیل عمده این »تغییر« دانسته 

بودند که نتیجه اش کاهش روزافزون مخاطبان رسانه های نوشتاری و برادَکستینگ خواهد بود.
     چهار سال بعد و در مارس 2008، همین گروه ضمن تایید نتیجه گیری سابق اعالم داشت که مطالعه در اینترنت در طول چهار سال 
میان دو بررسی، 38 درصد افزایش یافته است و در عین حال اخطار کرد که کار ماشین های جست و جو )گوگل، یاهو و ...( بازرگانی 
تر و سوداگرانه شده و اگر این روند به همین صورت ادامه یابد در آینده ای نه چندان دور، مطالب تبلیغی و حمایت هاي سیاسي در 
تقّدم قرار خواهند گرفت و سریعتر و آسانتر در دسترس مردم جستجوگر قرار داده خواهند شد و بعضا گزینشي که عنوانی جز کنترل 

مجدد مغزها نخواهد داشت. 
    این گروه برای اثبات این نظر خود مثال های متعدد آورده و گفته بود: مثال، برای یافتن یک موضوع و رویداد، ماشین جستجو، 
نخست روزنامه معّین و یا منابع مشخصی را به دست می دهد و ردیف بندی منابع؛ »بازرگانی« و »طبق قرارداد« خواهد بود تا بر حسب 

تقّدم تاریخ انتشار و یا نام منبع برحسب حروف الفبا و ... و برخی از منابع که نظرات دیگری دارند ارائه نخواهند شد.
     گروه همچنین توصیه کرده بود که برای رفع این نقیصه بزرگ، یک میثاق بین المللی تدوین شود و دست کم یک ماشین جستجو 
از نوع غیر انتفاعی و سراسری آن بدون محدودیت )جهانی و استفاده از همه زبانها و الفبا ها( به وجود آید و هزینه آن را دولت ها مشترکا 
و برحسب میزان استفاده کنندگان خود از اینترنت بپردازند تا عرضه اطالعات )اطالع رسانی( بی طرفانه و با هدف ارتقاء سطح معلومات 

و اطالعات صورت گیرد که از وظایف دولت ها و سازمانهای جهانی مربوط نه برحسب دریافت پول و یا تحت فشار سیاست و ....
به این اندرز و توصیه های بعدی توجه نشد و توجه مردم جلب سوشل میدیا شده است و هرکس درصدد روزنامه نگار شدن ، خبر 
و نظر رسانی و افشاگری برآمده است و همچنانکه دیده می شود، رسانه ها نیز به نقل گزارش ها، عکس ها و فیلم های همین »مردِمِ  
روزنامه نگار شده« دست زده اند و بنابراین، ژورنالیسم از مسیر خود خارج شده و باید تعریف تازه ای بر آن نوشت. درگیری رسانه های 
آمریکا با دونالد ترامپ رئیس این فدراسیون بر بی اعتمادی مردم به رسانه های عمومی افزوده و متمایل به کسب خبر و نظر از یکدیگر، 
از طریق سوشل میدیا شده اند و مقامات کشورها که چنین دیده اند مخصوصا تحریف اظهاراتشان در َمس میدیا، آنان نیز به درج کارها 

و برنامه های خود در سوشل میدیا شده اند و در نتیجه جهان دارد وارد یک نظام ژورنالیستی بی قاعده می شود.
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

ادامه اعتراض به تحریف سرود »ای ایران«

چرا جماهیریه شوروی فروپاشید و پیش بینی آینده

مجله روزنامک شماره 59 )اسفندماه1397(

در یک ماه گذشته دفتر این مجله چند پیام اعتراض دیگر به 
عمِل تحریف سرود »ای ایران« که 8 دهه نماد ملّی ایرانیان بوده 
دریافت کرد. این سرود که شعر آن را حسین گل گالب و آهنگش 
را روح اهلل خالقی  )کرمانی( ساخته است و با صدای غالمحسین 
بنان از نیمه سال 1323 پخش شده یک میراث ملّی و محّرک 

احساسات ایراندوستی است.
به گزارش ایسنا، هیأت مدیره خانه موسیقی ایران َدخل و 

تصّرف در این سرود را  عملی »غیرقانونی و تحریف کالم سرود 
ملی« دانسته و بانو ُگلنوش دختر روح اهلل خالقی  و طبق گزارش 

ها، ساکن آمریکا نیز به این عمل اعتراض کرده است.

یکی از معترضان نوشته است: "تنها ایرانیان معمولی )اصطالحا؛ 
عوام الناس( به این عمل اعتراض کرده اند، ولی صدایی از جبهه 

ملّی ششم، ققنوس، ... و حتی پان ایرانیست ها نشنیده است!.".

پرسش مخاطب:
چرا اتحاد شوروی فروپاشید و آینده اش چه خواهد بود؟.

 

پاسخ:
زمستان 1991 مجلس نمایندگان جمهوري هاي 15 گانه 
اتحاد شوروي )شوراي عالي شوروی( اساسنامه این اتحادیه را 
اصالح کرد تا این جمهوري ها مخصوصا در زمینه روابط خارجي 
اختیارات بیشتري داشته باشند. پارلمان جماهیریه شوروي در 
عین حال و همان وقت به گورباچف اختیارات تازه اي داد که آنها 
را درخواست کرده بود. چهار روز پیش از آن، پارلمان شوروي راي 
داده بود که حکومت این کشور پس از 72 سال از انحصار حزب 
کمونیست خارج شودـ  حزبي که نمایندگان این پارلمان را تعیین 

کرده بود! و همان افراد!.
     با وجود تجدید نظر پارلمان در اساسنامه اتحادیه، یلتسین و 
سران جمهوري هاي اوکراین و بالروس در دسامبر همین سال در 
یک استراحتگاه زمستاني در بالروس، در یک جلسه خصوصي، 
اتحاد جماهیر شوروي را منحل کردند بدون حضور پارلمان و کسب 
نظر آن و بویژه برگزاري رفراندم عمومي در سراسر اتحادیه، که این 
تصمیم آن سه تَن که پشتیباني خارجي )غرب به رهبری آمریکا(

را داشت سریعا به اجرا در آمد.
     چندي بعد دوماي روسیه )مجلس نمایندگان روسیه( انحالل 
جماهیریه شوروي )جانشین امپراتوري روسیه( به آن صورت را 
غیرقانوني اعالم کرد و مصّوبه خود را در این زمینه به کاخ کرملین 

فرستاد که هنوز در آنجا خاک مي خورد. یلتسین )رئیس جمهوري 
وقت( این مصوبه دوما را امضا نکرد زیرا که خودش یکي از سه منحل 
کننده شوروي بود و اگر امضاء می کرد، مدرک و دلیل تعقیب 
قضایي او قرار مي گرفت. »دوما« استدالل کرده بود که پارلمان 
هر جمهوري هم به طور جداگانه قانونا نمي تواند یک اتحادیه 
)جماهیریه( را منحل کند، مجموعه پارلمان ها و نیز مردم در یک 

رفراندم مي توانند این کار را انجام دهند.
     به رغم اینکه پوتین هم بارها انحالل جماهیریه )تجزیه روسیه 
تزاري پیشین( را یک مصیبت خوانده است هنوز جز بازگردانیدن 

کریمه به قلمرو روسیه کار بیشتري انجام نداده است.

 برخی از اصحاب نظر پیش بیني کرده اند که وي )پوتین( 
سرانجام و در فرصت مناسب اقدام به احیاء روسیه بزرگتر خواهد 
کرد و شاید که رئیس جمهوري شدن پي در پي او با همین هدف 
)احیاء روسیه بزرگتر( باشد و برخی دیگر گفته اند که سرانجام، 
یک ناسیونالیست روس زمام کرملین را به دست خواهد گرفت و 
روسیه تزاری در همان مرزها دوباره احیاء خواهد شد. آنان گفته 
اند که نسبت به پوتین تردید دارند زیرا او که بزرگترین انبار سالح 
های اتمی و موشکی را در اختیار دارد و از وجود هزاران پناهگاه ضد 
حمله اتمی در خاک روسیه که بزرگترین سرزمین جهان است 
باخبر است تاکنون حاضر نشده است در برابر تحریم های اقتصادی 
این کشور دست به تهدید اتمی و ... بزند، چه رسد به احیاء روسیه 
تزاری. آلمان هم که دهها سال در اشغال نظامی دولت مسکو بود، 

دارد برایش ُکرُکری می خواند!.



اصطالح نشریه زرد و اصطالح ِفیک نیوز

یک مخاطب این مجله سئوال کرده است: از چه زمانی اصطالح 
»نشریه زرد« بمیان آمده که در این دو سال و چند ماه اخیر شده است 

»فِیک نیوز«؟

پاسخ:
15 مارس سال 1906 تئودور روزولت رئیس جمهوري وقت 
آمریکا در باشگاه »گریدیرون« شهر واشنگتن به انتقاد شدید از پاره 
اي از روزنامه هاي این کشور پرداخت و گفت که این روزنامه ها به 
جاي خبررسانِي سالم و باالبردن سطح اطالعات، معلومات و فرهنگ 
عمومي، عمیقا درگیر تبلیغات سیاسي احزاب و اشخاص شده اند و 
بعضي از نوشته هاي آنها را که با هدف و نّیت خاص صورت مي گیرد 
»ماکریک Muckrake خواند، به معناي به هم زدن مدفوع که رنگ 
آن عموما زرد است«. وي گفت که افشاءگري واقعیت ها با تبلیغاِت 
سیاسِي یکطرفه فرق بسیار دارد. وي از سردبیران نشریات خواست که 
میان خود یک انجمن تاسیس کنند، مطالب یک سویه و مغایر حرفه 
روزنامه نگاري را که در شماری معدود از نشریات درج می شود بیابند 
و در سرمقاله های خود آنهارا به عنوان »تبلیغات سیاسي« که بزیان 
کشور تمام می شود اعالم دارند تا مردم فریب نخورند. ضمنا خود را جدا 
از این نشریات نشان دهند تا مردم از هرچه روزنامه است بیزار نشوند. 

در آن زمان رادیو و تلویزیون وجود نداشت. 
    از آن پس این قبیل نشریات »روزنامه نگاري زرد« خوانده شده 

اند. ]در این مورد، هدف از کلمه »زرد«؛ رنگ مدفوع انسانی است[.
    درهمین روز، ولي هفت سال بعد )سال 1913( وودرو ویلسون 
رئیس جمهوري وقت آمریکا که قبال یک دانشگاهي بود نخستین 
مصاحبه مطبوعاتي عمومي، باز و آزاد را انجام داد. قبال مصاحبه هاي 
سران کشورها با نشریات، عمدتا اختصاصي بود و نماینده یک روزنامه 
و ندرتا چند روزنامِه مشخص در آن شرکت مي کردند و اصطالح 

»مصاحبه عمومي« که به روي همه روزنامه نگاران باز است بکار 
نمي رفت. هدف از مصاحبه آزاد این است که روزنامه نگاران از قبل 
سئواالت خود را به مصاحبه شونده نمي دهند و مراد از مصاحبه باز 
)اپن اند Open end ( این است که تا پایان یافتن همه پرسشها 
ادامه خواهد داشت و محدود به وقت معّین نخواهد بود که در مصاحبه 
15 مارس 1913 هر سه عامل جمع بود و از آن پس عمومّیت یافت و 
جهاني شد.»وودرو ویلسون« در این مصاحبه گفته بود که اگر مصاحبه 
عمومی و آزاد باشد، آن دسته از نشریات که به سود صاحبان خود و یا به 
اشاره آنها؛ جناحی بازی و سیاسی کاری می کنند نمی توانند مطالب را 
وسیعا تحریف کنند و جمالت و کلمات را به خواست خود تغییر دهند 
و تعبیر کنند زیراکه مردم مطالب نشریات را باهم مقایسه می کنند و از 
یکدیگر درباره توفیر آنها و چرا تفاوت در نوشتن؟ را می پرسند و دیگر، 
نشریه »سیاسی کار« را نمی خرند و نمی خوانند و این است فایده 
مصاحبه عمومی. نشریات همچنین باید که سخنرانی های عمومی و 
بیان نظرات در مجامع عمومی و مثال مجالس کنگره را به درستی نقل 
کنند. نباید مردم را فریب داد. اعتماد مردم به نشریات  نباید سلب شود 

)در آن زمان رادیو تلویزیون نبود(.
         از زمان َکمپین انتخاباتی سال 2016 آمریکا، به نظر می رسد که 
بیشتر رسانه های این فدراسیون 330 میلیونی به لحاظ برخی مطالب 
مربوط به یک فرد که برنده انتخاب شد )دونالد ترامپ( به همان روش 
پیش از مارس 1906 بازگشته اند که این فرد )برنده انتخابات نوامبر 
2016( مطالب آنهارا »اخبار فِیک Fake News  « می نامد. بیشتر 
رسانه های سراسری آمریکا )نَه همه نشریاِت محلی این فدراسیون( در 
دهه های اخیر توسط  افراد و کمپانی های خارج از حرفه روزنامه نگاری 
خریداری شده اند تا در خِط منافع آنها باشند. شبکه های تلویزیونی 
از همان آغاز کار، متعلق به کمپانی ها بوده اند که میان آنها دست به 

دست می گردند.

تئودور روزولت وودرو ویلسون
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گزارش انتصاب حجت االسالم ابراهیم رئیسي به ریاست قوه قضائیه، تیتر 
صفحات اوِل شماره هاي 18 اسفند 1397 روزنامه هاي کشور
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گشتی در رویدادهای ماه
مجله روزنامک شماره 59 )اسفندماه1397(



23 فوریه 1963 و 4 ماه پس از پایان بحران موشکی 13 روزه کوبا 
)اکتبر سال 1962(، دولت مسکو رسما اعالم کرد که هرگونه حمله 
نطامي به کوبا را به منزله حمله به خاک خود تلقي خواهد کرد و واضح 
است که اگر بر این پایه جنگي روي دهد هرگونه اسلحه را که در اختیار 
داشته باشد بکار خواهد بُرد که معنایش جنگ اتمی بود. همان روز 
نسخه اي از این اعالمیه به دولت آمریکا تسلیم شد. به دولت مسکو 
اطالع داده شده بود که در آمریکا تحّرکاتی برای یک حمله نظامی به 
کوبا مشاهده می شود و دولت واشنگتن برای آغاز آن، در انتظار فرصت 

و یافتن یک بهانه است.
در فوریه 2019 و درست 56 سال پس از آن واکنش، والدیمیر پوتین 
در نطق ساالنه خود در اجتماع نمایندگان دو مجلس تقنینیه روسیِه 
فدراتیو و مقامات ارشد دولتی این فدراسیون گفت که اگر آمریکا 
با کارهای خود آن را بخواهد، او برای رو به رو شدن با یک وضعیِت 
مشابِه بحران موشکی سال 1962 کوبا آمادگی دارد و تهدید کرد که 
موشک های Hypersonic nuclear روسیه را بر کشتی ها و 

زیردریایی ها قرار خواهد داد و به نزدیکی  آمریکا خواهد فرستاد.

خبرگزاری فارس زیر عنواِن »ایوان مدائنـ  طاق کسری امانت 
است« فیلمی را منتشر کرده است که نشان می دهد بخش هایی از 

ایوان مداین ]کاخ 1468 ساله خسروانوشیروان[ فروریخته است.

این خبرگزاری نوشته است: ایوان مداین تنها یک بنای تاریخی 
نیست؛ فرهنگ ایرانی است؛ یاد آور کارهای پدر اندر پدر اندر پدر است. 
تا فرصت از کف نرفته باید برایش حفظ آن کاری کردـ  ایوان مدائن 

به هزار و یک دلیل باید بماند. دولت ایران باید از دولت عراق بخواهد با 
ایوان مداین مسئوالنه و دوستانه رفتار شود. دولت ایران باید تدبیری 
بیاندیشد که کارشناسان مربوط، به هزینۀ ایران، ایوان را مرّمت کنند. 

آقای روحانی! شما به عنوان رئیس جمهور در برابر سرنوشت ایوان 
کسری مسئول هستید. با دلسوزی این قضیه را پیگیری کنید. به 

فرهنگ و تاریخ ایران کمک بدهید.

دو تهدید جنگ اتمی مشابه به فاصله 56 سال

پس از تحریف سرود ملی »ای ایران«، انتشار گزارش های نگراني آور نیمه دوم 
اسفند 1397 از فرو ریختن بخشی از بقایاِی طاِق َکسراي 1468 ساله! 

که در اشعار از آن به عنوان »بارگِه داد« نام برده می شدـ  کاخ انوشیروان دادگر، یکي 
از نمادهاي تمدن و عظمت ایرانیان:
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سرآغازی بزرگ: ایرانیان تَرک وطن کرده در جستجو و تعقیب قضایی ُمفسدین 
داخلیِ  فراری، سند:
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نگاهی بر صفحات اول چند روزنامه های تهران در اسفندماه 1397، این پرسش را به 
ذهن می آورد که آیا باید در یک نظام اسالمی چنین شود؟:
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ششم اسفند 1353 )سال 1975 میالدی و در آن سال مصادف با 25 
فوریه - 4 سال پیش از پیروزي انقالب( دولت وقت به مناسبت نزدیک 
شدن نوروز، بهاي طال را هر کیلو گرم 41 هزار و 875 تومان )هر گرم 
42 تومان( اعالم کرد که خبر آن همان روز از رادیوـ  تلویزیون دولتي 

پخش شد و در روزنامه ها به چاپ رسید. 
    بهاي هرگرم طال در ایران در یکم اسفند 1388 بیست و شش هزار 
و 870 تومان گزارش شده بود که 640 برابر آن زمان بود. سه سال بعد 
ـ در 24 فوریه 2013 )ششم اسفند 1391( هرگرم طال به 141 هزار و 
600 تومان رسیده بود یعنی 3 هزار و چهارصد برابر اسفند سال 1353 
هجری. سکه طال نیز در ششم اسفند 1391 یک میلیون و 450 هزار 
تومان بود. مقایسه این قیمت ها، کاهش ارزش ریال به دلیل تداوم چاپ 

کردن و به جریان گذاشتن اسکناس و چک بانک )توّرم پول( براي تأمین 
هزینه ها و جبران َکسری بودجه را نشان می دهد، چرا؟!.

    طبق گزارش پنجم اسفندماه 1395 رسانه های تهران، بهای 
هرگرم طالی 18 عیار 115 هزار و 100 تومان بود. ششم اسفند این 

سال روزجمعه بود و بازار تعطیل.
     به گزارش خبرگزاري تَسنیم، بهاي هرگرم طالي 18 عیار در پنجم 
اسفند 1397 در بازار تهران 437 هزار تومان بود، هرسکه بهار آزادي 
4 میلیون و 710 هزار تومان و هر سکه طرح جدید 4 میلیون و 789 
هزار تومان.    طبق گزارش تَسنیم، پنجم اسفند 1397 ارزش برابري 
دالر امریکا 13 هزار و 750 تومان، یورو 15 هزار و 600 و پاوند انگلیس 

17 هزار و 823 تومان بود.

هر گرم طال در ایران در اسفند 1353 چهل و دو تومان، در اسفند 1391 یکصد و 41 
هزار تومان و در پنجم اسفند 1397 چهارصد و 37 هزارتومان!
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به گزارش چهارم اسفند 1397 ایلنا، عزیز 
اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در یک گفت وگوی رادیویی با اشاره 
به وضعیت کشور در تأمین کاالهای اساسی گفت: 
اّما، وقتی فاصله قیمتی به وجود می آید؛ دالل، 
قاچاقچی و رانت خوار سوء استفاده می کنند و برای 
همین است که باید برای توزیع کاال و سایر اقالم، 
مکانیسم وجود داشته باشد. برای سوخت؛ تأکید 
ما بر توزیع با کارت سوخت بود. در دولت پیشین 
100 میلیارد برای این کار هزینه شد، اما در این 
دولت ]دولت حجت االسالم حسن روحانی[ کارت 

سوخت جمع آوری شد و حاال می خواهند دوباره 400 میلیارد تومان 
برای این کار هزینه کنند!. وقتی تحریم های آمریکا آغاز شد ما تأکید 
کردیم توزیع کاال کوپنی شود، اما دولت با این عنوان که می گویند 
به 40 سال پیش ]دوران جنگ 8ساله[ بازگشته اند پیشنهاد را 
نپذیرفت. وقتی مکانیسمی برای توزیع کاال وجود نداشته باشد پول 

مردم هدر می رود.
    رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ]و پیش از نمایندگی در 
مجلس، از مقامات سپاه پاسداران[ در این مصاحبه همچنین گفت: این 
شرایط در کنار التهابی که وجود دارد باعث ناامنی اقتصادی شده است. 
برای مثال: در کرج شایعه شده بود که با کمبود آرد مواجه شده ایم و پس 
از انتشار این شایعه بود که با صف های طوالنی مقابل نانوایی ها مواجه 
شدیم. این شرایط جنگ اقتصادی است، این جنگ شوخی نیست چرا 

قبول نمی کنیم که جنگ اقتصادی از جنگ نظامی 
بدتر است؟. من در جنگ نظامی هم بودم، باور 
کنید که ]تحّمل[ جنگ نظامی چند برابر از جنگ 
اقتصادی آسان تر است. برای بهبود وضعیت تالش 
می شود، اما فشار آمریکا هم زیاد است. فروش نفت 
ایران در حال حاضر به حدود 700 هزار بشکه در 
روز رسیده است، آمریکا هشت کشور را استثناء 

کرده است ولی از ما نفت نمی خرند. 
    اکبریان اضافه کرد: دالل هایی وجود دارند که 
در زمان جنگ هم َرحم نمی کردند االن هم َرحم 
نمی کنند، در مورد گوشت هم، وضعیت همین 
است. من سه ماه است که گوشت نخریده ام، آخرین بار که گوشت 
خریدم هر کیلوگرم 64 هزار تومان بود، اما اآلن دو برابر شده است و 

نمی توانم بَخَرم.
    اکبریان در پایان مصاحبه به موارد دیگر ازجمله موضوع واگذاری 
]فروش[ دو باشگاه ورزشی استقالل و پرسپولیس اشاره کرد و در مورد 
این دو باشگاه گفت: من از ابتداء، این کار را به صالح نمی دانستم، ولی 

مجلس به تبصره مربوط به آن رای مثبت داد.
     ]باشگاه 73 ساله استقالل که مؤسس و صاحب آن پرویز خسروانی 
ـ ژنرال معروف ژاندارمری کشور بودـ  قبل از انقالب باشگاه تاج نام 
داشت و ضمیمِه آن؛ باشگاه دیهیم. باشگاه تاج پس از انقالب، مصادره 
شد و باشگاه استقالل نام گرفت و از آِن سازمان تربیت بدنی و اینک 

وزارت ورزش و جوانان.[

 Reema bint Bandar سوم فوریه 2019 بانو »ریما بِنت بَندر بِن سلطان بِن عبدالعزیز آل سعود
Al Saud « به سمت سفیر دولت سعودی در واشنگتن منصوب شد. وی نخستین بانویی است که در 

کشور سعودی مقام سفارت گرفته است. بَندر بِن سلطان پدر ریما از 1983 تا 2005 به مدت 22 سال 
سفیر دولت سعودی در واشنگتن بود و با سران دولت آمریکا بویژه جورج دبلیو بوش دوستی تنگاتنگ 
داشت. خالد بِن سلمان آل سعود 31 ساله سفیر پیشین دولت سعودی در واشنگتن، معاون وزارت دفاع 
دولت سعودی شده است. وی پسر َملک سلمان و برادر محمد بِن سلمان ولیعهد کشور سعودی است. 

بَندر بِن سلطان تا سال 2015 رئیس سازمان اطالعات و امنیت دولت سعودی بود.
    بانو ریما که در طول سفارت 22 ساله پدر، با او در آمریکا بود از دانشگاه جورج واشنگتن فارغ التحصیل 
شده و مدرک لیسانس گرفته است. وی در پاریس نیز در رشته موزه داری کارآموزی کرده است. ریما 

پیش از انتصاب به سفارت، فعالیت های متعدد در زمینه ورزش، هنر و موزه داشت.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس: 3 ماه است که گوشت نخریده ام و نمی توانم بَخَرم 
ـ دالل،قاچاقچي و رانت خوار در جامعه

دختر پس از پدر سفیر شد

عزیز اکبریان

ریما

)1
39

ه7
دما

سفن
 )ا

59
ره 

شما
ک 

نام
وز

ه ر
جل

م

9



10

از زبان تصویر

115 سال پیش چهارهزار و پانصد کیلومتر رانندگي با این اتومبیل:
 این الدزموبیِل بنزین سوزِ ساخت سال 1904 )115 سال پیش( چهارهزار و پانصد کیلومتر مسافت میان نیویورک و سانفراسیسکو 

)2900 مایل میان دو اقیانوس اطلس و آرام( را در 33 روز طي کرد.
 با این که این کار در آگوست 1904 انجام شده بود 15 مارس 1905 )7 ماه بعد( در نیویورک به راننده آن »ال.ال. ویتمن« جایزه 

طوالني ترین رانندگي وقت داده شد.

مجله روزنامک شماره 59 )اسفندماه1397(



... و این است سرنوشت کسانی که به دولت مسکو دل ببندند
4 مارس 1972 شوروي )دولت مسکو( با لیبي )دولت قذافی( پیمان دوستي و همکاري متقابل امضاء کرد و از آن پس دولت لیبی از 
دوستان نزدیک دولت مسکو شناخته می شد و یکی از خریداران عمده سالح های ساخت روسیه و به همین سبب، غرب ضدیت با قذافی 
را در پیش گرفت، ولی پس از اینکه با کمک غرب، »شورش« سراسر لیبی را فراگرفت، روس ها در شورای امنیت در کنار غرب قرار گرفتند 
و با تصویب قطع نامه ای در این شورا، در آسمان لیبی، فضای پرواز ممنوع اعالم شد و نیروی هوایی لیبی بی اثر. پس از انهدام رژیم قذافی 
و قتل فجیع او، لیبی که روزگاری یک کشور خوشوقت عنوان گرفته بود به روزی سیاه افتاده است. قذافی در چند سال آخر حکومت خود، 
به صورتی با غرب از در سازش درآمده بود و ابزارها و مواد اولیه ساخت سالح اتمی را که در اختیار داشت به آمریکا تحویل داده بود که عمال 

برایش سودی نداشت و .... این دو واقعیت جهانیان را روشن ساخته است.
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وقتي که شمار وکیالن قضایي در یک کشور بیش از میزان الزم باشد
ایاالت متحده آمریکا را بهشت »مشاوران قضایي« خوانده اند. شمار وکیالن قضایي در آمریکا به نسبت جمعیت بیش از هرکشور دیگر 
است. کثرت این وکیالن قضایي باعث شده است که براي کسب مشتري و موکل دست به تالشهایي بزنند که در ممالک دیگر مرسوم نیست؛ 
از جمله تبلیغ )به صورت آگهي تجاري( در رسانه ها که اگر یک مصدوم حادثه رانندگي به آگهي دهنده وکالت قضایي دهد چنین و چنان 
خواهد کرد و غرامتي بیش از دیگران خواهد گرفت و .... همین طور براي وکالت طالق، مهاجرت و دریافت کمکهاي رفاهي از دولت ]که 
 ) Firm( رقم بسیار بزرگي از هزینه هاي دولتي در آمریکا شده است[ و مزایاي دیگر. از کارهاي دیگر این وکیالن که عمدتا در یک شرکت
فعالیت دارند این است که ببینند مثال کدام دارو زیان آور تشخیص داده شده است تا اعالم کنند که مصرف کنندگان جهت تنظیم دادخواست 
غرامت به آنان مراجعه کنند و یا پس از هر سیل و توفان به شهر توفان زده بروند و به روزنامه محل آگهي بدهند که قادرند بیش از وکیالن 
دیگر از شرکتهاي بیمه براي صاحب ساختماني که به آنان مراجعه کند غرامت بگیرند، و .... این وضعیت بر پرونده هاي قضایي و در نتیجه 
مشکالت افزوده است. اخیرا جمعیت هاي حمایت از تحکیم خانواده به تبلیغات )سبک تجاري( مشاوران قضایي کارشناس طالق ایراد 
گرفته و اعتراض کرده اند و این اعتراض در برخي از ایالت هاي آمریکا موثر بوده و پارلمانهاي محلي آگهي کردن براي وکالت طالق را از 
مارس 2008 ممنوع کرده اند. برخي از این آگهي ها که به صورت تابلو و بیلبورد بوده حتي افراد را تشویق به طالق کرده است. تصویر نمونه 

اي از این تابلو ها در زیر دیده مي شود:

)1
39

ه7
دما

سفن
 )ا

59
ره 

شما
ک 

نام
وز

ه ر
جل

م

12



گوشه اي از »تاریخ« ایران معاصر از نگاهی بر صفحات اول  شماره های هفتم، هشتم و 
نهم اسفندماه 1357  روزنامه اطالعات:

صفحات روزنامه یک سرنخ برای 
تاریخ نگاران، پژوهشگران و مؤلفان 
است که بروند جزئیات، علل و نتایج را 
بدست آورند تا سند قضاوت وضعیت 

وقت قرار گیرد و درس دهد.
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اگر وزارت »امر به معروف و نَهی از منکر« ایجاد شده بود
طبق گزارش روزنامه های تهران، مندرج در شماره های 12 اسفندماه 1357 )و در آن سال؛ روز شنبه( آیت اهلل عظمی خمینی گفته بود 

که باید در ایران یک وزارت »امر به معروف و نهی از منکر« ایجاد شود.
    بسیاری از برجستگان وقت این اظهار رهبر انقالب را تایید کرده و گفته بودند که بدون ایجاد یک وزارت »امر به معروف و نهی از منکر«، 
نظام کشور »اسالمی تمام عیار« نخواهد شد و جرم و فساد ]که ریشه 700 سالهـ  از زمان مغوالن دارد[ از میان نخواهد رفت و رنج های ناشی 
از آن که انقالب را پدید آورد باقی خواهد ماند. دستگاه قضایی »مرتکب بزه« را محاکمه و پس از ثبوت جرم مجازات می کند ولی باید وزارت 
امر به معروف باشد تا با اصالح افراد، از وقوع جرم پیشگیری کند و افراد به خود اجازه ورود به بزهکاری و نقض حق را ندهند. جرم ها و خیانت 
ها ناشی از ضعف اخالقیات است و اسالم کامل ترین دستورهای اخالقی را به دست داده است و انقالب اسالمی برای این بوده است که فساد 

و تباهی نباشد و حقوق فرد و دولت محفوظ بماند.
    نظر آیت اهلل خمینی و تایید آن از سوی برجستگان کشور توسط خبرگزاری ها مخابره شده بود و چند روحانی اسالمی در چند کشور 

دیگر از آن جانبداری کرده بودند.
    مرور زمان نشان داد که هنوز چنین وزارتخانه ای تاسیس نشده است و جرم، بزهکاری و ریشه فساد دولتی باقی ماند و رسانه های جمهوری 

اسالمی در چندسال گذشته وقوع برخی از این فساد و بزهکاری ها را به صورت خبر منعکس کرده اند از جمله فساد بانکي بزرگ و ....
    بخشی از صفحه اول شماره دوازدهم اسفندماه 1357 روزنامه اطالعات )20 روز پس از پیروزی انقالب( حاوی اظهارات رهبر انقالب 

بود که باید در ایران وزارت امر به معروف تاسیس شود. 
    می دانیم هرچه که امروز خبر است فردا می شود تاریخ. صفحات روزنامه یک سرنخ برای تاریخ نگاران، پژوهشگران و مؤلفان است و 

سند قضاوت وضعیت وقت:
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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 
گذشتگان است. در تاریخ نگاری ژورناليستی باید 
یک مبدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشت و نوشتن 
مطلــب را از آن آغــاز کــرد بنابراین، مطالبــی که در 
زیر آمده اســت ارتباط با اســفندماه داشــته است.
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این ماه در گذر تاریخ
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این ماه در گذر تاریخ

کوروش بزرگ بنیادگذار کشور ایرانـ  مردي که عموم 
تاریخ نگاران او را »اندیشمند، انساندوست، دادگستر و 
مهربان« توصیف کرده اند در مارس سال 530 پیش از میالد 
فوت شد. وي در اکتبر سال 539 پیش از میالد فرضیه ایجاد 
جامعه مشترک المنافع جهانی و حقوق انسان را اعالم کرده 
بود. طبق نوشته برخي از موّرخان و تطبیق تقویم ها، فوت 
کوروش در چهارم مارس )در بعضی سال ها مصادف با 13 و در 
برخی دیگر 14 اسفند( اتفاق افتاد. کوروش به سطح تمدن و 
فرهنگ توجه خاس نشان می داد. وی براي اخراج طوایف آرال 
که تمدن فسادآلود داشتند و از سیردریا گذشته وارد ُسغدیانا 
و سرزمین پارسیان در فرارود )تاجیکستان امروز و ...( شده 
بودند به این منطقه رفته بود که به سوي او که سوار بر اّرابه بود و 
سربازانش را در میدان نبرد هدایت مي کرد تیری رها شد و ُعمر 
وي پایان یافت. با وجود درگذشت کوروش، سربازان او جنگ 
را بردند و مهاجمان را به آن سوی سیردریا عقب راندند. ]ُسغد 
اینک یک ایالت تاجیکستان و فرماندارنشین آن، شهر باستانی 

ُخَجند است[. برای کوروش مشاهده تمدن فسادآمیز آرالی 
ها تحمل پذیر نبود ]از جمله همبستر شدن علنی با زنانشان، 
دستبرد علنی به اموال یکدیگر، قتل و ...[. برخي از موّرخان 
درگذشت کوروش بزرگ را در منطقه فرارود نتیجه بیماري 

نوشته اند، نه اصابت تیر.
     مؤسس و پدر کشور ایران که مادرش از طایفه ماد و 
پدرش از طایفه پارس بود در میدان هاي جنگ، همیشه در 
میان سربازان بود و از آنان جدا نمي شد و )اگر نوشته مورخان 
یوناني درست باشد( جان خود را بر سر همین روش گذارد. 
او بارها گفته بود که نباید سرباز جان برکف نهد و بجنگد و 
افتخار پیروزي نصیب شاه شود که به دور از میدان جنگ در 
چادر خود درمیان نیروهاي محافظ و اسبان آماده براي فرار 

مي آساید.
     جنازه کوروش همچنان که وصیت کرده بود به پاسارگاد 
منتقل و مدفون شد که آرامگاه او تا به امروز باقي مانده و 
ایرانیان پس از 25 قرن همچنان برای ادای احترام نسبت به 

سالمرگ کوروش و مصدق
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او به پاسارگاد می روند. ]طبق گزارش های رسانه ای، 3ـ  4 سال است 
که از اجتماع ایرانیان در روزهای مربوط در گورگاه کوروش ممانعت 
شده است. به همچنین، اجتماع در احمدآبادـ  گورگاه مصدقـ  در 
یکیـ  دو سال اخیر[. کوروش وصیت کرده بود، صرف نظر از محل 

مرگ او، باید در پاسارگاد دفن شود. 
    اگر اندیشه و تالش کوروش نبود، کشوری بنام ایران هم به وجود 
نمی آمد و ... و باید سپاسگزار او بود.  »کوروش« جهاني فکر مي کرد 
و همه ملت ها را متساوي الحقوق مي دانست و عقیده به ایجاد یک 
دولت جهاني مجهز به اخالقیات داشت تا فساد دولتي، جرائم، و نیز 
جنگها و خونریزي ها که عمدتا ناشی از جاه طلبی و با هدف سلطه 

است پایان یابد و یک قانون واحد، حاکم بر روابط ملّت ها باشد.

ـ دکتر محمد مصدق استاد دانشگاه، سیاستمدار، دولتمرد و 
ایراندوست نامدار، دشمن سرسخت استعمار ملل و سلطه گری، 
رهبر جنبش ملي کردن صنعت نفت ایران و رئیس دولت در 
سالهاي 1330، 1331 و پنج ماه اول سال 1332 چهاردهم اسفند 
1345 در بیمارستان نجمیه تهران )خیابان حافظـ  کمي پایین تر 
از خیابان جمهوری اسالمی( فوت شد و دولت وقت اجازه برگزاری 
مراسم ترحیم اوراـ  احتماال به خاطر نگرانی از تجمع دوستداران وی 
و تبدیل اجتماع به تظاهراتـ  نداد و جز یک اعالمیه چند سطری 

دولتی، مطبوعات از انتشار هرگونه مطلب دیگر در آن زمینه ممنوع 
شده بودند. مصدق تا روزهای آخر عمر در روستای احمد آباد )نزدیک 
کرج( به حالت تبعید زندگی می کرد.  52 روز پس از پیروزی انقالب 
و در دوازدهمین سالروز فوت مصدق، ایرانیان به این مناسبت چنان 
مراسمی برگزار کردند که تا آن زمان در جهانـ  جز مورد استقبال 
فرانسویان از استخوانهای ناپلئونـ  بی سابقه بود. صدها هزار و طبق 
گزارش روزنامه اطالعات بیش از یک میلیون تن ایرانی از تهران 
و شهرهای دیگر به احمدآباد رفتند و از ساعت 2 تا 5 و 30 دقیقه 
)وقت قبال اعالم شده( بر گور او گریستند و شعار دادند. دولت دکتر 
مصدق که مورد حمایت قاطبه ملت بود در کودتاي 28 اُمرداد سال 
1332 که نتیجه توطئه مشترک انگلستان و آمریکا و همکاری 
عوامل داخلی بود برانداخته شد، به زندان افتاد و پس از تحمل سه 
سال زندان در پادگان لشکر 2 زرهی تهران، تا پایان ُعمر در روستاي 
احمد آباد ساوجبالغ )نزدیک کرج( به صورت غیر قانوني تبعید و 
در حصر قرار داشت. هنگام فوت، از عمر مصدق 87 سال و 9 ماه و 
25 روز گذشته بود. تاریخ نگاران، مصدق را احیاء گر ناسیونالیسم 
ایراني و از مردان بزرگ تاریخ شرق توصیف کرده اند. به رغم احترام 
و عالقه ای که نسبت به کوروش و مصدق ابراز شده است، پس از 
انقالب، نام هر دو از دو خیابان تهران حذف شد که نام مصدق اخیرا 

به یک خیابان شمالی تهران بازگشت داده شده است.

تیتر صفحه اول روزنامه اطالعات 52 روز پس از تغییر نظام حکومتی

دکتر مصدق در دوران تبعید غیر قانوني در روستاي احمد آبادـ  پس از انقالب و در یک روز صدها هزار نسخه از 
این عکس ها بفروش رفت
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مصریان یوناني تبار و موّرخان یهوِد عهد باستان روایات حبشي 
ها را درباره گفت و شنود نخستین سفیر ایران با امپراتور حبشه 
)اتیوپي بزرگتر( که در سال 524 پیش از میالد و نزدیک به نوروز 
ایرانیان )طبق محاسبات تقویمي تازه، مارس 524 پیش از میالد( 
صورت گرفته بود این چنین نقل کرده اند که بعدا در برخی کتاب 

های رومیان آمده است:
     امپراتور حبشه که برگزیده بزرگان این کشور بود از سفیر کامبیز 
)کامبوزیا، کمبوجیه، کبوجیه Cabudjia ( شاه وقت ایران که از 
مصر به حبشه )اتیوپي( فرستاده شده بود مي پرسد که ایرانیان در 
چه سني مي میَرند، غذاي اصلي آنان چیست و آدابشان کدام است؟. 
     سفیر پاسخ مي دهد که عمدتا تا هشتاد سالگي ُعمر مي کنند و 
غذاي اصلي ایشان عبارتست از: نان گندم، گوشت و میوه. آب، زمین 
و آتش را هم آلوده نمي سازند. اهورامزدا را که خداي دانا، توانا و یگانه 
است پرستش مي کنند؛ دروغ نمي گویند، کار بد نمي کنند و نّیت بد 
داشتن را گناه مي دانند و با پوشش کامل و پاپوش )کفش( از خانه 

خارج مي شوند، اسپ را دوست دارند و مانند ملل دیگر در مزرعه 
و بارکشي مورد استفاده قرار نمي دهند و نسبت به سالخوردگان 
خود نهایت احترام را رعایت مي کنند و از آنان به خاطر خدماتشان 
سپاسگزارند و هنگام دیدار، با بوسیدن دستشان اداي احترام مي 
کنند.      امپراتور حبشه )اتیوپي( که هدایاي کامبیز پسر کوروش 
بزرگ را مقابل خود گذارده بود تا حاضران در مجلس مشاهده کنند 
سپس از سفیر ایران علت تصرف مصر را مي پرسد که سفیر پاسخ مي 
دهد:     به این علت که فراعنه )سران پیشین مصر( به غیر ِمصریان 
]به نوشته مورخان یهود؛ نسبت به یهودیان ساکن مصر[ ظلم مي 
کردند.     امپراتور حبشه سئوال مي کند که چرا باید در کشور شما 
)ایران( سلطنت موروثي باشد، اگر پسر شاه دیوانه و یا افلیج باشد 

بازهم باید جانشین پدر شود؟، آیا این کار خطرناک نیست؟.
    سفیر پاسخ مي دهد که در چنین وضعیتي، بزرگان پارس ) 
Persia ( حق دارند که بیشتر وظایف چنین شاهي را به دست 

گیرند.

گفت و شنود نخستین سفیر ايران در حبشه با امپراتور اين کشور در سال 524 پیش از 
میالد درباره ايرانیان

آن دسته از »کشورـ  شهر« هاي یوناني که از سوي فیلیپ دوم 
پادشاه مقدونیه تهدید مي شدند در مارس 342 پیش از میالد 
)اسفندماه( براي رفع خطر از خود به اردشیر سوم شاه ایرانزمین ار 
دودمان هخامنشي متوسل شدند و اردشیر در این زمینه به پادشاه 
مقدونیه اخطار داد و ضمن آن تهدید کرد که اگر به این شهرهاي 
کوچک که خطري براي او ندارند و حاکمّیت و استقالل دارند تعّرض 
نظامي بََرد، در این جنگ نابرابر، ایران به دفاع از این شهرها که حق 
دارند راه خود را بروند خواهد پرداخت و معتّرض را تنبیه خواهد کرد.

     این تهدید موثر واقع شد و فیلیپ دوم تا اردشیر سوم در قید 
حیات بود از تصّرف بقیه این »کشورـ  شهرها« خودداري کرد. فیلیپ 

دوم )پدر اسکندر( قبل از مارس 342 پیش از میالد چند شهر یوناني 
را متصرف شده بود.

    به باور موّرخان، این اخطار اردشیر سوم، در قرون جدید و معاصر 
از سوی اَبَرقدرت ها اقتباس و اُلگو شده است. »تاریخ« نشان داده 
است که اَبَرقدرت ها پی در پی جای خودرا به دیگری داده اند. برای 
مثال؛ در قرون جدید یک دوره را زمان برتری اسپانیا، دوره دیگر 
را زمان برتری انگلستان و ... نوشته اند. فساد داخلی، بوروکراسی 
و ضعف مدیریّت ها عامل عقب رفتن و در مواردی اضمحالل یک 
قدرت شده است و وضعیت و رفتار رئیس دولت در این پیشرفت و 

پَسرفت، نقش اساسی داشته است.

اخطار تاريخي اردشیر سوم به پادشاه مقدونیه مبني بر »دفاع ايران از کشورهاي ضعیف« 
که الگوی َاَبرقدرت ها شده است
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روزی که امپراتور ژولیان تعّرض نافرجام به قلمرو ایران را آغاز 
کردـ  سیاسِت ورود به جنگ با هدف فرار از مشکالت و ساکت کردن 
 Flavius مخالفان داخلی ژولیان )فالویوس کلودیوس ژولیانوس
Claudius Julianus ( امپراتور روم که سوم نوامبر 361 میالدی 

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

    به رغم مخالفت تَنی چند از ژنرال ها که ایران در تیسفون ]جنوب 
بغداد که در آن زمان، بغداد یک درخستان در حومه شمالی تیسفون 
بود[ یک پادگان حدودا 60 هزار نفره دارد، تصمیم امپراتور به جنگ 
با ایران در آن نشست تأیید شد و »ژولیان« پنجم مارس سال 363 
میالدی با حدود 90 هزار نظامی تعّرض به قلمرو ایران را از آنتیوک 
)اَنتاکیهـ  جنوب غربی ترکیه امروز و نه چندان به دور از َعفرین 

سوریه( آغاز کرد.
    به نوشتِه Ammianus Marcellinus تاریخ نگار وقت، ژنرال 
های مخالِف جنگ، در آن نشست گفته بودند که در این زمان که 
شاه ایران نماینده و نامه فرستاده و از در سازش در آمده به مصلحت 

امپراتوری روم نیست که دست به جنگ بزند، این جنگ ضرورت 
ندارد و نمی توان برایش توجیه یافت.

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

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

روزی که امپراتور ژولیان تعّرض نافرجام به قلمرو ايران را آغاز کردـ  سیاسِت ورود به 
جنگ با هدف فرار از مشکالت و ساکت کردن مخالفان داخلی

شاپور دوم شاه ساسانی وقت تصویر مجسمه ژولیانوس
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روی داده بود.     مارسه لیوس Marcellinus موّرخ یوناني )متولّد 
330 و متوّفا در 391 میالدي( که به عنوان یک افسر ارتش روم 
ناظر صحنه هاي جنگ بود شرح نبرد، علل و نتایج آن را برنگاشته 
است. به نوشته وي، »ژولیان« از فرصت دوربودن شاپور از پایتخت 
استفاده کرد و با نزدیک به 90 هزار لژیونر عازم قلمرو ایران شد. 
شاپور دوم براي سرکوب کردِن ِهپتال ها که گردنکشی می کردند 
به تخارستان و منطقه فرارود )شمال روِد آمو = آمو دریا، جیحونـ  
خراسان بزرگتر( رفته بود. ]ِهپتال ها و اصطالحا هون های سفید 
مهاجرانی با لهجه ای شبیه لهجِه پشتون و پاتان ها بودند که عرب 

آنان را هیاطله می نویسد.[. 
     ژولیان در رسانیدن خود به پشت دیوارهاي پایتخت وقت ایران 
به قدري شتاب کرد که منتظر پیوستن 30 هزار تَن از نظامیانش 
نشد که آنان را به مسیر ارمنستان فرستاده بود که به اندیشه کمک 
به ایران برنیایند، زیراکه شنیده بود یک تیپ اَرَمنی به فرماندهی 
یک ژنرال آماده کمک به ایران با کمین کردن در راه نیروهای رومی 
و ایجاد تأخیر در پیشروی آنان به سوی تیسفون شده است تا شاپور 

خودرا از خراسان به تیسفون برساند.
 شاپور دوم پس از آگاه شدن از لشکرکشي ژولیان، با عجله عزم 
بازگشت به پایتخت کرد و تا رسیدن خود با واحدهاي اصلي ارتش، 
سپاِه اسپهبد »مرنا« مستقر در منطقه پایتخت در نبرد بیست و نهم 
ماه می موفق به متوقف ساختن ژولیان شد که قصد او تصرف پایتخت 

ایرانزمین و گرفتن امتیاز از شاه ایران بود و بازگشت.
     ژولیان که از طریق جاسوس های خود از نزدیک شدن شاپور 
دوم با سواره نظام زره پوش و به نوشته مارسه لیوس، داراي زره و 
سالحهایي به شکل کاتافراکت Cataphract )یوناني( و کلیباناري 
Clibanari )رومي( و واحدهاي فیل سوار زوبین انداز آگاه شده بود 

شبانه دستور عقب نشیني به سامرا )سامره( را داد تا در آنجا منتظر 
نیروی کمکی سی هزار نفری خود شود و نبرد را از سرگیرد، ولي 

اسپهبد »مرنا« از تعقیب او دست برنداشت. سه هفته بعد شاپور دوم 
نیز به او رسید و دو سپاه ایران 26 ژوئن )27 روز بعد( در حاشیه 
سامرا نیروهاي رومي را پیش از این که به صورت ِهالل آرایش یابند 

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

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

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

مناطق غربی و مرکزی ایران را ثابت کرده است.

15 مارس 1951 ) 24 اسفند 1329 ( پس از سالها مبارزه، 
تغییر کابینه ها و باالخره ترور رزم آرا نخست وزیر وقت، طرح دکتر 
محمد مصدق و یارانش مبني بر ملّي شدن نفت کشور به اتفاق آراء 
به تصویب مجلس شورا رسید و انتشار خبر آن، ایرانیان را به گونه اي 
شادمان ساخت که به خیابانها ریختند و تا نیمه شب شادي کردند. 
پس از تصویب طرح، مردم نمایندگان مجلس را بر روي دوش از 
بهارستان به خانه هایشان رسانیدند. روزهاي بعد نیز شادي مردم 

قطع نشد و تا پایان ایام نوروز آن سال ادامه یافت. 

     چهار روز بعد )29 اسفند( سنا نیز به رغم اعتراض شدید دولت 
انگلستان، طرح را تصویب و همان روز به امضاي شاه رسید و قانون 
شد. بعدا به پیشنهاد دکتر مصدق »29 اسفند« روز ملّي و تعطیل 
عمومي اعالم شد. از آغاز قرن 20 نفت ایران در انحصار انگلستان 
بود )قرارداد دارسی(. در سال 1394 ) 2015( ایرادهایی به الگوی 
قراردادهای نفتی در شرف تصویب گرفته شده ازجمله ایراد دکتر 
احمد توّکلی که آن را با قراداد دارسی و تمدید آن در 1933 مقایسه 
کرده و اخطار داده است که کاری نشود که مسائل قبل تجدید شود.

... و باالخره قانون ملي شدن نفت تصويب شدـ  روز ملیـ  اخطارهای تازه
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نظامي گنجوي، شاعري که َمدح نگفتـ  او يک ايراندوست بود که گفت:

ـ خرابی َمیاَور در ايرانزمین     َمَینگیز فتنه َمَیفروز کینـ 

 نظامي گنجوي )ابو محمد الیاس( که در مارس 1209 میالدي )به نوشته بسیاري از 
موخان 12 مارس برابر 21 اسفند( دیده ازجهان فروبست شاعري داستانسرا و متخصص 
مثنوي داستاني بود. لیلي و مجنون، خسرو و شیرین، خمسه، هفت پیکر و اسکندرنامه از 
جمله آثار این شاعر نامدار ایرانی هستند . وي که شهرت از شهر گنجِه قفقاز برده مردي 
گوشه گیر بود که امیران زمان خود را مدح نگفت. نظامي َمدح شاهان، امیران و مقامات 

وقت را گفتن؛ دروغ و چاپلوسي و نوعي گناه مي دانست. وی در این زمینه گفته است:
ــ دروغي را چه )چرا( باید خرج کردن     چو نتوان راستي را درج کردنـ 

    این شعر گنجوی که به انگلیسی و زبانهای اروپایی دیگر ترجمه شده در مقدمه کتاب 
های درسی »خبرنویسی« درج شده و با استناد به آن به کسانی که بعدا »خبرنویس« 
می شوند گوشزد می شود که اگر نتوانند حقیقت یک رویداد را بنویسند بهتر است که از 
آن بگذرند تا مطلب نادرست و ناقص بنویسند و بخورد مخاطب دهند. مخاطب خریدار 

خبر است و نباید به او کم فروشی و بُنُجل فروشی کرد.     نظامي که به گفته خودش از یک پدر پارسي و یک مادر ُکرد به دنیا آمده بود از زادگاه 
خود شهر گنجه، جز یک سفر و گویا به تبریز خارج نشد. داستانهاي دوران ساسانیان و تمدن و فرهنگ ایرانیان زمینه ساز نظامي در تنظیم 
خسرو و شیرین و هفت پیکر )بهرام نامه(، مخزن االسرار، و ... بوده اند. دیوان رباعیات، غزلیات و قصاید نظامي در ادبیات فارسي جایگاه ویژه 

دارد . وي بمانند فردوسي در اعتالي ایران و فرهنگ ایراني تالش بسیار کرد که از این بیت او پیداست:
ـ نیست گوینده زین قیاس؛ خجل                         همه عالم تَن است و ایران؛ دلـ 

ـ ِدل ز تَن بِه بَود، یقین باشد                         چونکه »ایران« ِدل زمین باشدـ 
ـ خرابی َمیاَور در ایرانزمین                       َمَینگیز فتنه َمَیفروز کینـ 

        براي این که بعدا به نظامی ایراد گرفته نشود که چرا درباره اسکندر که میهنش را اشغال نظامي کرد سخن گفته است، وی او را در کتاب 
خود به عنوان یک حکیم و مردي دانا توصیف کرده، نه یک فاتح و نظامی )جنگجو(.

سوم مارس 1191 )و طبق برخی نوشته ها در چهارم مارسـ  نیمه 
شِب پس از پایان سوم مارس(، صالح الدین ایّوبي حاکم ُکرِد مصر 
و بخش های دیگری از شمال آفریقا، سوریه )لِوانت(، شمال عراق، 
حجاز، یمن و مدافع جهان اسالم در برابر هجوم صلیبیون اروپایي، 
در دمشق درگذشت و در همینجا مدفون شده است. وی که در تاریخ 
عمومی به جوانمردی شهرت دارد هنگام درگذشت، از مال دنیا تنها 
یک سّکه طال داشت. او که مؤسس دودمان ایّوبیان است در تِکریت 

به دنیا آمده بود. وی در پی چند روز ابتالء به تَب فوت شد.

صالح الدين ايّوبی )ُکرد( رهبر وقت خاورمیانه و خاور نزديک روزی که فوت شد از مال 
دنیا تنها يک سکه طال داشت
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 تصویری از مجسمه نظامی ِ گنجوی



درپی پیروزی ارتش ایران به فرماندهی نادر بر عثمانی در بین 
النهرین ]نبرد آق دربند و نبرد َکرکوک[ و کشته شدن »توپال 
عثمان« ژنرال ارشد ارتش عثمانی ]معروف به َسرَعسکر = سردار[ و 
پس گرفتن نجف، کربال، ِحلّه و سامره )سامرا( و در محاصره قراردادن 
بغداد، نادر عازم قفقاز جنوب غربی شد تا َعساکر )سپاهیان( عثمانی 
را از آنجا هم براند. عثمانی ها درجریان جنگ داخلی ایرانیان و افتادن 
اصفهان به دست امیرمحمود قندهاری ]هوتکی[، از فرصت استفاده 
کرده و چند شهررا در بین النهرین )عراق امروز(، ارمنستان و قفقاز 
از دست فرمانداران ایران خارج ساخته بودند. همزمان، روسیه نیز 
در دربند ]داغستان[ و باکو نیروی نظامی مستقر ساخته بود. دولت 
روسیه که از پیروزی نادر بر عثمانی خرسند شده بود و امیدوار بود 
جنگ و ستیز ایران و عثمانی ادامه یابد و درنتیجه، عثمانی از تعّرض 
به قلمرو آن دولت در منطقه دریای سیاه منصرف شود نماینده خود 
»سرگی دمیتریوویچ گولیتسین  Sergei D. Golitsyn « را روانه 
اردوی نادر کردـ  که نادر تا این زمان شیروان و شماخی را پس گرفته 
و داوطلبان اَرمنی ارتش ایران و یکان های سه لشکر را مأمور پس 

گرفتن ایروان و قارص کرده بود. 
    گولیتسین ]امیرزاده روس[ که قبال هم با نادر مالقات کرده 
بود برای فرونشاندن خشم نادر از استقرار نظامي روسیه در دربند 
و باکو، به او اطمینان داده بود که روسیه قصد تصرف این دو شهر 
را نداشته بلکه برای جلوگیری از افتادن این دو منطقه به دست 
عثمانی در آنجا نیرو مستقر ساخته و این یگانها ظرف 15 روز باکو و 
تا دو ماه دیگر دربند را تخلیه و به آن سوی کوههای شمالی داغستان 
بازخواهندگشت. پس از تحّقق این وعده ]خروج روس ها از باکو و 
دربند[، گولیتسین از جانب تزار وقت به نادر پیشنهاد کرد که میان 
دو دولت یک معاهده اتحاد بسته شود و طبق این معاهده، ایران و 
روسیه تعّرض خارجی به خاک طرف دیگررا حمله نظامی به قلمرو 
خود تلقی کنند. همچنین دو دولت بدون اطالع یکدیگر با عثمانی 

صلح نکنند و دژ »سوالق« مرز دو کشور باشد. به این ترتیب، دولت 
روسیه حاکمّیت ایران بر تمامی قفقاز ازجمله داغستان را به رسمیت 

شناخت.
    متن معاهده که موّرخان آن را نوعی »پیمان دفاع مشترک« 
خوانده اند آماده شد و مطابق تقویم میالدی یورنیورسال ) 
تقویگریگوری( دهم مارس 1735 ]یک سال پیش از انتخاب شدن 
نادر به شاهی ایران[ در شهر َگنجه )تقویم از جنوبی( به امضاء رسید.

     از آن زمان تا 60 سال، تعرضی چشمگیر از جانب روسیه برای 
تصرف قفقاز مشاهده نشد. سرکوبی خشونت آمیز شهر تفلیس در 
سال 1795 توسط آغامحمدخان قاجار که حکمران آن متوجه 
دولت روسیه شده و خودرا مطیع این دولت اعالم کرده بود، به 
الکساندر یکم تزار وقت روسیه که تحقق آرزوی پتر بزرگ ]توسعه 
روسیه در جنوب[ را در سر داشت فرصت و بهانه داد تا به چند شهر 
قفقاِز ایران ازجمله باکو نیرو بفرستد. بعدا در باکو ژنرال »پاول تسی 
تسی یانوف« فرمانده روس به دست حسینقلی خان فرماندار شهر 
کشته شد. تصرف باکو ]بادکوبه واقع در منطقه آبشوران[ از سوی 
روس ها باعث دو جنگ طوالني ایران و روسیه در سه دهه نخست 
قرن نوزدهم شد که آتش بیار آن انگلیسی ها بودند. این دو جنگ 
به ازدست رفتن قفقاز انجامید که روس ها هم 160 سال بعد آن را 

از دست دادند.
    میان ایران و روسیه قراردادهای متعدد نظامی بسته شده است 
ازجمله قرارداد 1921 که دولت موقت انقالب )به نخست وزیری 
مهدی بازرگان( به اشاره واشنگتن و کارگردانی دو وزیر او که نزدیک 
به دولت آمریکا بودند، این قرارداد را که در دوران حکومت مصدق، 
ایران را از خطر تعّرض دولت لندن مصون ساخته بود، یکجانبه لغو 
کرد. طبق همان قراردادها، دریاي مازندران متساویا میان روسیه 
و ایران تقسیم شده است. قانون اساسي، تغییر در قلمرو کشور را 

)تجزیه تلقی( و ممنوع کرده است.

معاهده مارس سال 1735 ايران و روسیه
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با تصویب متمم قانون انحصار تجارت خارجي، از 22 اسفندماه 
1309 بازرگاني خارجي ایران در دست دولت قرار گرفت. قانون 
مربوط با عنوان »انحصار تجارت خارجي« در نهم اسفند و متمم 
آن در بیستم این ماه به تصویب مجلس شوراي ملي رسیده بود. 
رضاشاه پهلوي بي درنگ آن را امضاء و 22 اسفند دستور به اجرا 

آمدنش را داده بود. 
    دولت وقت از دیرزمان درصدد به دست گرفتن امور واردات و 
صادرات به منظور تنظیم اقتصاد کشور و حمایت از کارخانه هاي 
روزافزون نوپا بود که انتقاد روزنامه ها از ورود کاالي بُنُجل و غیر 
ضروري و نیز صدور اجناس داخلي مورد نیاز مردم و نایاب شدن 
آنها در داخل کشور؛ بهانه تسریع تسلیم الیحه مربوط به مجلس 
قرارگرفت که شاید هم به اشاره دولت دست به انتقاد زده بودند تا 

زمینه آماده شود.
    این الیحه که در افواه به تعدیل تجارت معروف شده بود در پي 
انتقاد از وجود هرج و مرج در تجارت، به مجلس داده شد و امر واردات 

و صادرات در دست دولت قرار گرفت که برپایه سیاست خود آن 
را تنظیم و هر سال در اسفندماه مورد تجدید نظر قرار دهد. از آن 
زمان رسم شد که دولت هرسال پیش از پایان اسفند ماه فهرست 
کاالهاي مجاز و غیرمجاز )ممنوع الورود( و شرایط واردات و صادرات 
در سال بعد را اعالم دارد و بازرگانان تنها برپایه این فهرست، مجاز به 
دریافت پروانه واردات و صادرات شدند. به استناد همین قانون بود 

که سازمان معامالت خارجي به وجود آمد.
    در اسفندماه سال 1308 )یک سال پیش از تصویب قانون 
انحصار تجارت خارجي(، قانون ایجاد کمیسیون ارز و کنترل دولت 
بر معامالت ارزي و وارد کردن و خارج کردن طال و نقره به تصویب 
مجلس شورا رسیده بود و این کمیسیون اندکي بعد تشکیل شده 

بود.
    از سال 1390 و تشدید بحران ارزی و مشکالت  تجارت خارجی 
)واردات و صادرات( به این سوي، »کارشناسان اقتصادی« بارها 
رعایت چنین موازیني را در جمهوري اسالمي ایران متذکر شده اند.

12 مارس 1945 امپراتوری ژاپن اعالم داشت که در بمباران شهر 
توکیو و حومه آن توسط بمب افکن های سنگین »بیـ  29« آمریکا 
که نهم و دهم مارس ]آن سال[ صورت گرفته بود بیش از یکصد 
هزار تَن غیر نظامی کشته شدند. این بمباران با بمب های آتشزا 
صورت گرفته بود. این سنگین ترین تلفات یک بمباران متعارفی 
]غیر اتمی[ در طول تاریخ بشمار آورده شده است. کالیسـ  ژنرال 

آمریکایی فرماندهی این حمالت را برعهده داشت.

 پنج ماه بعد، آمریکا دو شهر دیگر ژاپن را بمباران اتمی کرد که دو 
برابر بمباران توکیو تلفات داشت و امپراتوری ژاپن مجبور به تسلیم 
شد. با وجود این، یک سوم ژاپنی ها در یک نظر سنجی که چند سال 
انجام شد گفته بودند که از آمریکا به خاطر آن بمبارانها دلخوری 
ندارند!، گذشته گذشت و باید در اندیشه آینده بود، ویتنامی ها و 
آلمانی ها هم تلفات سنگین دادند که اینک دوستان بسیار نزدیک 

آمریکا هستند.

درپي اجراي قانون کنترل ارز و طال، از اسفند 1309 بازرگاني خارجي ايران نیز در دست 
دولت قرار گرفت

تلفات بمباران 12 مارس 1945 توکیو با بیش از صد هزار کشته و نظر يک سوم ژاپنی ها: 
گذشته گذشت، بايد در انديشه آينده بود

تصاویري از بمباران 12 مارس 1945 توکیو
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 سوم مارس1942 یک اسکادران بمب افکن ژاپنی به شهر بروم 
Broome استرالیا حمله بُرد و در این بمباران بیش از یکصد 

استرالیایی کشته شدند. »بروم« که شهري ساحلي در منطقه 
کیمِبرلي است در غرب استرالیا واقع شده است و قبل از مهاجرت 
انگلیسي ها، مسکن قبیله یاوورو  Yawuru بود. مهاجران 
انگلیسي بسیار از بومیان استرالیا ازجمله یاووروها را نابودکردند و 
برجایشان نشستند. امپراتوری ژاپن می گفت که آسیا مال آسیایی 
هاست و مهاجران اروپایی که به حالت تعّرض وارد استرالیا و ... 

شده اند باید حکومت را به بومیان بسپارند. جغرافیون آسیایي از 
دیرزمان، خواندن استرالیا به عنوان اقیانوسیه )اشاره به قاره اي جدا 
از آسیا( را بخشي از توطئه استعمارگران اروپایي بیان کرده اند که به 
این ترتیب خواسته اند برای آن سرزمین ماهّیت جداگانه بتراشند 
تا اعتراض آسیاییان به مهاجرنشین انگلیسي ساختن آن را عمال رّد 
کرده باشند. در آن دوران ژاپن مدعی بود و در این دوران؟. »شرق« 
اینک دو قدرت باالی میلیارد نفری اتمیـ  موشکی و یک قدرت 

»اوراسیا« دارد!.

ادامه بحران اقتصادي و تّورم پول در آلمان که از پیامدهاي 
جنگ جهاني اول بود سبب شده بود که در زمستان )فوریه( 1923 
بهاي یک قرص نان در آن کشور به بیش از دو هزار مارک برسد. 
این وضعیت، آلماني هاي نگران را وادار به جستجوي فردي کرد که 
بتواند مسائل را به صورت ضربتي حل کند. فاتحان جنگ جهانی 
اول ظرفیت نظامی آلمان را محدود و به حد اقل کاهش داده بودند تا 
بزرگان کشور و دلسوزان آلمان از یک ژنرال نخواهند که کودتا کند.

    همین خرابي اوضاع اقتصادي که ناشي از تحمیالت پس از جنگ 
جهاني اولـ  طي قراردادهاي صلح )صلح ِورساي( به ملت آلمان بود 
هیتلر را به قدرت رساند. به عبارت دیگر؛ آلماني ها هیتلر را فردي 
که خواهد توانست به مسائل اقتصادي آلمان و درگیري روزمره 

سیاستمداران باهم بر سر قدرت پایان 
دهد تشخیص داده و در انتخابات به او و 
حزب اوـ  حزب ناسیونال سوسیالیست 
ـ راي دادند. به همین دلیل است که 
برخی از موّرخان، هیتلر را زادِه مسئله 
توّرم پول نوشته اند و اعالم خطر کرده 
اند که نباید گذاشت یک ملت به »بُن 
بَست« برسد! و یا چنین احساسی 

داشته باشد.
     هیتلر دکتر شاخت را مامور حل مسئله توّرم پول کرد و سپس 
به پاره کردن تعهدات تحمیلي به آلمان در قراردادهاي ورساي 
دست زد و نیروهاي خارجي را از آلمان اخراج و درصدد بازگردانیدن 
اراضي از دست رفته برآمد که مجبور به جنگ شد. اشتباه او این 
بود که دفعتا در چند جبهه دست به جنگ زد و با نقض پیمان عدم 
تجاوز آلمان و روسیه به این کشور پهناور تعرض کرد و چون منابع 

او محدود بود شکست خورد.
     »تاریخ« نشان داده است که ملل در وضعیت بحران، متوسل 
به نجات دهنده شده اند که به هوش و َخَرد، شجاعت، صداقت و 
مدیریت او اعتماد داشتند. اشک )اَرَشک( یکم، اردشیر پاپکان، 
نادرشاه افشار، کریم خان زند، ناپلئون 
بناپارت، مصطفي کمال پاشا )آتاتورک(، 
فرانکلین دالنو روزولت، چرچیل، دوگل، 
هوشي مین، پرون، ماندال و ایوو مورالس 

از آن جمله اند.

... و روزی که ژاپن استرالیا را بمباران کرد

خطر توّرم پول: روزي که در آلمان بهاي يک قرص نان به 2 هزار مارك رسیده بود!ـ  هیتلر 
زادهِ مسئله توّرم پول و به »ُبن َبست« رسیدن ملت آلمان بود
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به نوشته »میرزا مهدی« منشی و وقایع نگار نادرشاه که 
»لکهارت« مولف تاریخ این شاِه ایرانزمین و مرد نیرومند شرق 
 Karnal مطالب او را هم سند تالیف خود قرارداده است نبرد کرنال
میان ارتش های دو امپراتوری ایران و هندوستان از پانزدهم 
ذیحجه )مصادف با 24 فوریه 1739( آغاز شده بود. محل صف 
آرایی دو ارتش، دشت مجاور شهر کرنال )امروزه شهري 220 
هزار نفری( واقع در ایالت هاریانا و 20 فرسنگی )120 کیلومتری( 

شمال دهلی بود.
 محمدشاه امپراتور گورکانی )تیموریـ  مغول تبار( هندوستان 
شخصا در صحنه نبرد حضور داشت. خان دوران، سعادت خان و 
نظام الملک از فرماندهان نیروهاي نظامي او و علیخان کیانی و 
احمدخان دّرانی دو تن از ژنرالهای نادرشاه در نبرد کرنال بودند. 
به نظر مورخان نظامی معاصر، این نبرد را که بیش از یک روز و 

چند ساعت طول نکشید نبوغ نظامی نادر برنده شد و تاکیک 
های او و ازجمله دوانیدن شترهای حامل تنورهای سفری شعله 

ور به سوی ستون های هندی فیل جنگی. 
به عالوه، نادر در این نبرد از توپهای سبک قابل حمل بر پشت 
شتر معروف به "زنبورک" استفاده کرد که جا به جایی آنها سریع 
و آسان بود. شمار تلفات هندیان را در این جنگ؛ ده تا سی هزار 
تن نوشته اند. تلفات ارتش ایران به دو هزار نفر هم نرسید. بامداد 
هفدهم ذیحجه )26 فوریه( محمدشاه به دیدار نادر شتافت و 
تاج سلطنت هند را به او تقدیم کرد و کناره گیری و تسلیم شدن 

خودرا اعالم داشت.
 با اینکه به نوروز ایرانیان 24 روز مانده بود، نادرشاه تصمیم 
گرفت که در این روز ملی و سعد وارد دهلی شود و تا آن روز در 

اردوگاهش، خارج از شهر دهلی بسر برد.
    علت لشکرکشی نادر به هندوستان، با اینکه قبال ایاالت غربی 
از جمله پنجاب داوطلبانه به قلمرو نادر پیوسته بودند و مناطق 
شمال غربی دره سند )نواحی پیشاور و راولیندی و ...( بخشی از 
ایران خاوری را تشکیل مي دادند، این بود که شورشیان قندهار 
به قلمرو هندوستان فرار کرده بودند و امپراتور این کشور حاضر به 
استرداد آنان نبود. نادر قبال این شورشیان را سرکوب و قلعه آنان 
در قندهار را ویران و در آنجا شهر تازه ای ساخته بود. نادر هنگامی 
به هندوستان لشکر کشیده بود که محمدشاه گرفتار فساد و نفاق 
داخلی و سرکشی برخی از راجه ها بود و انگلیسی ها مترصد 

افزایش ضعف داخلی جهت بسط نفوذ خود در آن شبه قاره.
   

  نادرشاه قبل از بازگشت از دهلی )که هفته اول ماه مه آن سال 
صورت گرفت( محمدشاه را در سلطنت هندوستان ابقاء و به 
مناطق غرب رود سند و انتقال تخت طاووس و کوه نور به ایران 
بسنده کرد.    زیان عمومي حمله نظامی نادر به هندوستان این 
بود که امپراتور این کشور بیش از پیش تضعیف و راه بر تصرف 
تدریجی شبه قاره بر انگلیسی ها که قبال تحت نام کمپانی هند 

شرقی و تجارت قدم به بنگال گذارده بودند هموار شد و .... 
    مورخان مشرق زمین و روس ابراز نظر کرده اند که اگر نادر 
بخشي از نیروي نظامي خودرا در هند باقي گذارده و یا از ابقاء 
محمدشاه خودداري کرده بود؛ انگلیسي ها قادر به تصرف 
هندوستان و از آنجا دست اندازي به ایران خاوري )افغانستان( و 
اعمال نفوذ در ایران نمي شدند و تاریخ مشرق زمین مسیر دیگري 

را مي پیمود.

نبرد َکرنال، پیروزی ارتش ايران و تصرف هندوستان
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تصویری از مجسمه نادرشاه



17 مارس 1931 استالین »کروپسکایا لنین 
Nadya Krupskaya « بیوه لنین را از کمیته 

مرکزي حزب کمونیست شوروي بیرون کرد. 
کروپسکایا )1869 - 1839( در 30 سالگي با 
لنین ازدواج کرده بود. وي که دختر یک افسر 
ارتش تزار و از طبقه ممتازه روسیه وقت بود از 
جواني بر ضد طبقه خواص در این امپراتوري 
بود که از امتیازات ویژه برخوردار بودند. نادیا با 
این تفکر به صف سوسیال دمکرات هاي روسیه 
)شاخه افراطي( پیوست و پس از ازدواج با لنین 

دوبار مجبور به ترک وطن و اقامت در فرانسه شد. نادیا که قبال 
یک معلم بود سالها از کارشناسان وزارت آموزش و پرورش روسیه 
شوروي و ده سال معاون این وزارت بود. وي در عین حال عضو کمیته 
مرکزي حزب کمونیست و عضو شوراي عالي شوروي بود. لنین پیش 
از مرگ، وصیت نامه خودرا به نادیا دیکته کرده بود. نادیا از مخالفان 
صدور کمونیسم از سوي مسکو به کشورهاي دیگر و نیز انقالب 

دائمي )فرضیه تروتسکي( بود. او عقیده داشت 
که اگر از طریق مدارس، نسل نو و از طریق رسانه 
ها )مطبوعات، کتاب و هنر نمایش(، نسل جاري را 
سوسیالیست واقعي نکنیم نمي توان به آینده نظام 
شوروي اطمینان داشت. او اصرار فراوان به ضمیمه 
شدن رسانه ها به وزارت آموزش و پرورش داشت 
و مي گفت که این دو عامل، یک وظیفه مشترک 
دارند. او مي گفت که بیشتر اعضاي حزب و مقامات 
حزبي و دولتي تظاهر به سوسیالیست بودن مي 
کنند. اختالف او با استالین بر سر انتخاب مدیریت 
ها بود. استالین مدیریت ها را به بله قربان گویان خود مي داد و نادیا 
مي گفت که باید به شایسته ها داد تا نظام سوسیالیستي از درون 
ویران نشود. »خاطرات نادیا« که مي توانست راه اصالح امور شوروي 
قرار گیرد پس از نخستین چاپ، به اشکال مختلف دچار سانسور 
شد و متون ترجمه هاي آن به زبانهاي دیگر با هم متفاوت است و 

معلوم نیست که کدام یک از آنها به اصل خاطرات نزدیکتر باشد.

نیروهاي انگلیسي که با هدف بیرون آوردن بین النهرین از دست 
عثماني وارد این سرزمین شده بودند از سوم مارس 1917 )12اسفند 
98 سال پیش( حمله به شهر بغداد را آغاز کردند و این شهر هشت روز 

بعد )11 مارس( به تصرف آنان درآمد.
     از نظر انگلیسي ها بغداد کلید تصاحب نفت عراق و سلطه بر 
سرزمین هاي عربي و کلید آسیای غربی بشمار مي رود. منطقه بغداد 
از زمان تأسیس تیسفون و استقرار پایتخت ایران در آنجا در سال 
135 پیش از میالد مرکز قدرت در شرق بوده است. پس از اشکانیان و 
ساسانیان، عباسیان آنجا را پایتخت خود قرار دادند و دولت عثماني با 
دادن امتیازات فراوان به ایران، بغداد را از آن خود کرده بود. همه تالش 
سالطین عثمانیـ  از آغاز کار این دودمان که خودرا خلیفه مسلمین 
سّنی اعالم کرده بودند، تصرف بغداد بود و می خواستند که با در دست 
داشتن بغداد جانشین عباسیان شناخته شوند. عثمانی ها، عمال از 

بغداد بود که بر مناطق عربي شرق مصر ُحکم فرمایی مي کردند. 
    در جریان جنگ انگلستان با عثمانی برسر عراق، نیروهای عثمانی 
بسختی مقاومت کردند و در چند نبرد ازجمله زد و خورد مدائن 
)نه چندان به دور از طاق کسری( واحدهای انگلیسی را به عقب 

رانده بودند. حکومت انگلیسي ها بر بغداد آسان نبود و دائما گرفتار 
بپاخیزی، شورش و زد و خورد بودند.

     انگلیسی ها بودند که 9 دهه پیش عراق را از سه ایالت مختلف 
المذهب و نژاد امپراتوری منحله عثمانی به وجود آوردند، مرزهایش را 
طبق سیاست خودـ  استخوان گذاردن الی زخمـ  ترسیم و نام قدیمی 
ایرانی آن )اِراک = ایراک( را برآن نهادند. در دوران ساسانیان، ایالتی 
که تیسفون )پایتخت( در آن واقع شده بود و تمامی کویت را در بر می 
گرفت »اراک، به کسر الف« خوانده می شد. تعیین مرزهای مسئله دار 
عراق و ایران بویژه در اروند رود )شط العرب( کار انگلیسی ها است که 
در مارس 1970 نزدیک بود کار به یک جنگ تمام عیار میان ایران و 
عراق بکشد زیراکه ایران قرارداد 1316 هجری را که در آن خط القعر 
)تالِوگـ  وسط المیاه( اروند رود تعیین نشده بود و کشتی ها باید با 
اجازه بصره وارد این رود می شدند و راهنمای عراقی می داشتند لغو 
کرده بود. منطقه بصره و نواحی شیعه نشین شرق دجله تا اواخر عهد 
زندیه و منطقه سلیمانیه تا زمان سلطنت محمدشاه قاجار وابسته 
به ایران بودند. مسائل امروز از آسیای جنوبی تا آفریقا نتیجه همان 

مرزبندی ها و کشورساختی های استعمار اروپایی است.

روزی که استالین بیوه لنین را از عضويت در کمیته حزب کمونیست بیرون کرد!

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

Nadya Krupskaya
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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

انتشار نخستین روزنامه انگلیسی در سال 1702ـ  نگاهی گذرا به تاريخ روزنامه 
نگاریـ  انتشار »کارنامک« اردشیر پاپکان در سال 233 میالدی در پايتخت ايران

 بانو الیزابت مالت Elizabett Mallet  روزنامه خود
 » The Daily Courant  « را در مارس 1702 به توزیع داد. 
نخستین شماره آن تاریخ 11 مارس را دارد. صفحه اول این 
روزنامه یک ورقی، دو ستون داشت و اخبار و مقاالت آن عمدتا 
درباره رویدادهای بین الملل بود. بانو مالت در روزنامه اش 
می نوشت که مسئول هرمقاله فردی است که آن را نوشته و 
نامش در باال و یا پایین مقاله ذکر شده است و او فقط مسئول 
نوشته های بدون ذکر نام نویسنده )اخبار( است. این روزنامه 
منظما به مدت 33 سال منتشر و در سال 1735 با » سپکتیتور

The Spectator  « ادغام شد. دفتر انتشار »دیلی کورنت« 

در خیابان فلیت استریت لندن ) Fleet Street ( واقع بود که 
بعدا و تا اوایل دهه یکم قرن 21 رسم و عادت شده بود که مقّر 
روزنامه نگاری انگلستان )دفاتر جراید و خبرگزاری( در این 
 The Nowich خیابان باشد. برخی از مورخان »نویچ پست
Post  «را نخستین روزنامه انگلیسی معرفي کرده اند که در 

سال 1701 منتشر شده بود، ولی انتشار این نشریه منظم نبود 
و چند شماره بیشتر منتشر نکرد و جریده نامنظمـ  در عرف 

ژورنالیسم، روزنامه محسوب نمی شود.
    تاریخچه روزنامه نگاری به قرن یکم پیش از میالد بازمی 
گردد که ژولیوس سزار امپراتور روم » Acta Diuma  « را در 
شهر رم منتشر می کرد و آن را که مطالبش بر پوست و تخته 

چوب نوشته می شد در میدانهای شهر آویزان می کردند تا 
مردِم باسواد بخوانند. اردشیر پاپکان )نخستین شاه ساسانی 
ایران و َسردودمان ساسانیان( در نیمه اول قرن سوم میالدی 
)طبق برخی نوشته ها؛ از سال 233 میالدی( کارهای دولت 
ایران را در »کارناَمک« می نوشت تا بزرگان، مدیران و موبدان 
کشور آگاه شوند و جارچیان کارها و تصمیماتی را که باید مردم 
)عوام الناس( از آنها آگاه می شدند در میدان ها و معابر پُررفت 

و آمد )چهار راهها( با صدای بلند بیان می داشتند.
نسخه های این کارنامک بعدا کتاب شد. کار جمع آوري 
کارهای روزمره اردشیر ساسانی )کارنامک( به صورت یک 
مجموعه در آوردن آنها تحت عنوان »کارنامک اردشیر 
پاپکان« مارس سال 300 میالدي )اسفندماه و پنجـ  شش 
دهه پس از وفات او( پایان یافت و چند روز بعد، نسخه اصلي 
این مجموعه به مناسبت نوروز در تاالر پذیرایي کاخ سلطنتي 
تیسفون ]جنوب بغداد و نه چندان دور از این شهر[ قرار گرفت. 
اردشیر پاپکان )متولد شهر استخرـ شیراز( پیروزی های 
نظامی خود را در سه نقطه کشور ازجمله در فیروزآباِد فارس 
)اردشیرخوره( »سنگ نگاره« کرده است تا برای همیشه 

باقی بماند.

 تصویری از اردشیر پاپکان



در پي انتشار چند گزارش مبهم در رسانه هاي آمریکا درباره 
بازداشت ُرکسانا صابري ]متولد 28 اپریل 1977 و در آن زمان 
31 ساله[ که از شش سال پیش از آن در تهران به کار گزارشگري 
و عمدتا براي »آژانس بین المللي تهیه فیچر« و نیز بي بي سي 
سرگرم بود، سخنگوي قوه قضایي جمهوري اسالمي 14 اسفند 
1487 تایید کرد که چنین فردي طبق قرار تأمین دادسراي انقالب 
در زندان اوین بازداشت است. تایید زنداني بودن رکسانا یک ماه 
پس از بازداشت او صورت گرفته بود. رکسانا داراي تابعیت مضاعف 

ایران و آمریکا بود.
    رکسانا دختر رضا صابري در استیت نیوجرسي به دنیا آمده و 
در استیت داکوتاي شمالي  بزرگ شده است و در دو رشتِه رسانه 
هاي همگانی و مطالعات بین المللي از دو دانشگاه فوق لیسانس 
دارد. پدر وي ساکن شهر»فارگو« داکوتاي شمالي قبال جریان 
بازداشت دخترش را به رسانه هاي امریکا داده بود و این رسانه ها 
اظهارات اورا با عکس زیر که رضا را با قاب عکس دخترش نشان 
مي داد چاپ کرده و نوشته بودند که زماني رکسانا به عنوان »دختر 
زیباي داکوتاي شمالي« انتخاب شده بود. مادر رکسانا یک بانوي 

ژاپني است.
طبق گزارش هاي بعدي، رکسانا در زمان ریاست جمهوري 
محمد خاتمي به ایران رفته و با مجّوز وزارت ارشاد به کار گزارشگري 
مشغول بود و طیفي از رسانه هاي خارج از ایران خریداران گزارش 
هاي اورا تشکیل مي دادند. طبق همان گزارش ها، وي از یک سال 

پیش از بازداشت فاقد مجّوز کار بود. یک گزارش حکایت ار این 
داشت که بازداشت رکسانا در سي و یکم ژانویه 2009 صورت گرفته 
بود و اتهام وارده به او جاسوسي بود. خبر بازداشت ُرکسانا انعکاس 
جهانی وسیع داشت و همچنین واکنش و اعتراض. بانو کلینتون 
وزیر امور خارجه وقت آمریکا که در جریان دیدار از اسرائیل بود در 
مصاحبه اي که از شبکه »اي. بي. سي« آمریکا پخش شد نگراني 
خودرا از ادامه بازداشت ُرکسانا اعالم کرده بود. کلینتون با لحني 
نسبتا خشن گفته بود: ”بازداشت این روزنامه نگار جوان به آن 

طریق، ماهّیت دولت ایران را نشان مي دهد!“.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز در همان روز و چند ساعت بعد 
اعالم کرده بود که براي رها شدن رکسانا از بازداشت و بازگرداندن 
او به آمریکا از همه ابزارهایي که در دسترس دارد استفاده خواهد 
کرد. ]اتهام ُرکسانا چندي بعد در دادگاه تجدید نظر از جاسوسی به 
»کسب  اطالعات طبقه بندي شده« تغییر یافت و به زندان تعلیقي 
محکوم و پس از 101 روز بازداشت آزاد شد و به آمریکا بازگشت و 
در اینجا کار روزنامه نگاري را از سر گرفت و پس از چند سال تهیه 
گزارش براي شبکه الجزیرِه آمریکا، به تهیه گزارش براي شبکه 
»سي بي اس« مشغول شده و در دفتر این شبکه در لندن کار مي 
کند. وي کتابي حاوی تجربه خود در ایران و در طول بازداشت تحت 

عنوان »زندگي در دو جهان« تالیف کرده است.[.

ُرکسانا صابری روزنامه نگار متولد آمريکا 101 روز در زندان اوين

ُرکسانای روزنامه نگار در لندنُرکسانا زماني که در تهران بود
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هوارد فست Howard Fast نویسنده بزرگ و چپگراي آمریکا 
12 مارس 2003 در 89 سالگي در گذشت. وي 70 داستان تاریخي از 
جمله داستان اسپارتاکوس را نوشته و همه داستانهایش زمینه انقالبي و 
چپ داشته و بیشتر آنها به صورت فیلم سینمایي در آمده اند. هوارد که 
در سال 1943 به عضویت حزب کمونیست آمریکا در آمد تنها نویسنده 

آمریکایي است که از استالین جایزه ادبي گرفت.
    هوارد 11 نوامبر 1914 در نیویورک به دنیا آمده بود و پدرش کارگر 
کارخانه بود. بیست ساله بود که نخستین داستان خود را به پایان رسانید. 
او از همان زمان تصمیم گرفت که در البالي کتابهاي تاریخ، انقالبیون 
بزرگ و کساني را که به خاطر آزادي و سعادت بشر و میهنشان فداکاري 
کرده اند بیابد و هر کدام را قهرمان یک داستان خود کند.   وي سه داستان 
در باره انقالب استقالل آمریکا نوشت که هنوز تجدید چاپ مي شوند 
تحت عناوین »عبور« ، »راه آزادي« و »آمریکایي«. این سه داستان به 
صورت فیلم سینمایي در آمده اند. در داستان تاریخي »عبور« که از رویداد 
گذشتن سربازان انقالب به هدایت جورج واشنگتن از رودخانه دلیور 

گرفته شده، هوارد نقش فردرا در پیشبرد و به ثمر رساندن یک انقالب به 
اثبات رسانده و ثابت کرده است که اگر شخصیت نیرومند جورج واشنگتن 

نبود شاید انقالب استقالل آمریکا به آن صورت تحقق نمي یافت.
    هوارد عقیده داشت که داستاني کردن یک بیوگرافي نه تنها صاحب 
آن را بهتر مي شناساند بلکه کارها، قهرماني ها، جانفشاني ها و هدفهاي 
او که باخیال نویسنده تلطیف شده و تکامل یافته اند سرمشق دیگران به 
ویژه جوانان خواهند شد و نویسنده در عین حال در متن داستان عقاید 

و فرضیه هاي خود را هم توجیه و تلقین مي کند.
    هوارد که به دلیل شهرت چپگرایي بیم داشت که ناشران از انتشار 
کتابهایش اکراه کنند، خود شرکت نشر »بلو هرون پرس« را دایر کرد.    
از میان کتابهاي پرخواننده او »راهي براي مردم«، »تبعه ؛ تام پین«، 
»لوال: دختر مهاجر«، »نسل دوم«، »کمونیست بودن« و »اسپارتاکوس« 
شهرت بیشتري دارند. در دهه 1950 یک کمیسیون کنگره آمریکا 
درباره شایعه کمک هاي مالي هوارد فست به کمونیستهاي فرانسه از 

وي توضیح خواسته بود.

واشنگتن پست )روزنامه ای که پاییز 2013 و در 136 سالگی به ِجف 
بزوس صاحب آمازونـ  شرکتی که اینترنتی کاال می فروشد فروخته شده 
و دیگر در نظر برخی از ژورنالیست ها، یک رسانه حرفه ای نمی تواند 
بشمار آید( در نیمه مارس 2003 در آستانه حمله نظامي به عراق دست 
به کار جالبي زده بود؛ خبرنگار فرستاده بود در آسایشگاهاي معلولین 
جنگهاي دوم جهاني، کره و ویتنام با نظامیان سابق آمریکایي که سالها در 
آنجا بسر مي برند در باره جنگ مصاحبه کرده بود که با هرچه که اسمش 
جنگ است مخالفت کرده بودند    یکي از این نظامیان جنگهاي سابق که 

»واشنگتن پست« نامش را »آلفرد پو« ذکر کرده گفته بود: 
    "در جریان جنگ جهاني اول گفتند که این آخرین جنگ است؛ آدمها 
بالغ شده و آدم بالغ جنگ نمي خواهد و مسائل اش را با مذاکره مستقیم 
و یا از طریق واسطه حل مي کند. بعد از این جنگ گفتند که اصول 14 

گانه ویلسون و ایجاد جامعه ملل مانع از هرگونه جنگ خواهد شد و مردم 
با شنیدن آن نفس راحتي کشیدند که نوبت به جنگ جهاني دوم رسید. 
این بار گفتند که جنگ با هیتلر »عادالنه و واجب« است. او یک دیوانه 
است که به همسایگان چپ و راست آلمان تجاوز نظامي کرده است و 
اظهارات مشابهی درباره امپراتوری ژاپن و باید در برابرشان ایستاد. بعد 
از این جنگ هم گفتند که جامعه ملل دندان نداشت، سازمان مللي که 

ساخته ایم شوراي امنیت دارد، از آفت جنگ جلوگیري مي کند و ....
     نمي دانم که حاال که این سازمان داراي دندان است چرا از جنگ 
حرف مي زنند. جنگ یعني مرگ، ویراني و بدبختي که آدِم این زمان 
که انساني متفّکر و چیز فهم و منطقي است قلبا زیر بار آن نمي رود و این 
تظاهرات جهاني که این روزها )مارس 2003( درجریان است تا با عراق 

جنگ نشود به همین سبب است.".

نويسنده ای که 70 داستان با زمینه تاريخی و انقالبی تألیف کرد

از راست: هوارد در35 سالگي، 56 سالگي، 87 سالگي )سال 2001( و در اواخر دهه 1950 در جلسه کمیسیون مربوط در کنگره آمریکا هنگام 
ادای توضیح

ابتکار يک روزنامه برای پیشگیری از جنگ
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»پاپیولیسم« به عنوان یک استراتژی سیاسی 26 قرن و 
شاید هم بیشتر قدمت دارد و طبق حکایات، با قیام مردمی 
کاوه اسپاهانی )اصفهانی( معروف به »کاوه آهنگر« و از ایران 
برخاسته است. »تاریخ« از اسپارتاکوسـ  یک اسیر جنگی 
رومیان و بعدا و از روی اجبار؛ گالدیاتورـ  به عنوان دومین 
پاپیولیست جهان نام برده است که در نیمه قرن یکم پیش 
از میالد بردگان و اسیران جنگی را متوجه نیروی عظیم خود 
)گذشتن از جان به خاطر آزادی و کسب حیثیت( ساخت و بااین 
نیرو با امپراتوری روم که ظلم و ستم را پیشه کرده بود به جنگ 
پرداخت. در روم باستان آن دسته از امپراتوران رومی که ضد 
سنای این امپراتوری بودند و سناتورها را جماعتی خودپرست، 
سودجو، کارشکن و امروز و فردا ُکن می دانستند و به جای سنا، 
برای تصویب طرح و برنامه های خود به آراء عمومی مردم )جمع 
آوری نظراتـ  نظرسنجی و سرانجام نوعی رفراندم( متوسل 
می شدند »پاپیولیست« می گفتند که از واژه پوپولوس )پیپل 
= مردم و معادل »دماگوگی« در یونانی( گرفته شده است. در 
انگلستان »لِه وِلِرها Levellers « از این دست و حامي مشارکت 
عوام الّناس در امور حکومت )عمدتا از طریق ابراز نظر و شرکت 
در بحث های تاون میتینگ هاـ  اجتماعات خانه شهر و ابراز 
نظر درباره طرح ها و تصمیمات و ...( و تامین حقوق و رفاه آنان 
)عامه مردم( بودند و در عین حال بر منافع ملّي و خصلت هاي 
فرهنگي تاکید داشتند که اِلیت ها )اشراف، خواص و نزدیکان 
پادشاه( به خاطر منافع خود گاهی منافع ملی و حتی رسوم 
فرهنگی و کهن را وجه المصالحه قرار می دادند و فدا می کردند 
و ...ـ  مشکلی که دنیای پس از دسامبر 1991 باردیگر به آن 

دچار شده است.
تعاریف پاپیولیسم همانند سوسیال دمکراسي در هر 
جامعه اي متفاوت است و نمي توان گفت که این تفکر در قاره 
آمریکا همان است که در آفریقا وجود دارد. در بعضي کشورها 
مخصوصا در کشورهاي آسیایي مفهوم »راه سوم« از آن 
استنباط مي شود. انقالبیون گیالن در سال 1920 نام کاوه را 
بر پرچم خود گذاردند. جنبش های کوتاه مدت با شعارهای 
پاپیولیسم کاه آهنگر از فوریه و مارس 1920 در ایران مشاهده 

شد. درفش کاویانـ  پرچم ملی ایرانیان در طول قرن ها به 
 ) Zahhak نام کاوه است که پرچم مبارزه با ضّحاک )زّهاک
شاه وقت را که ستمگری می کرد برافراشت. کاوه از اصفهان 

)سپاهان( برخاسته بود.
مولفان تاریخ عقاید زادروز پاپیولیسم نوین به مفهوم یک 
 Narodniky فلسفه سیاسی را در نشست انجمن »نارودنیکي
« مرکب از اندیشمندان و عمدتا روس در فوریه سال 1870 
نوشته اند. در این نشست، »پاپیولیسم نوین« برپایه حمایت از 
حقوق و نیروی عوام الناس )کامان پیپل( در مبارزه با الیت ها و 
افراد شاخص و صاحب امتیاز و ضدیت با این طبقه )که در برخی 
 Privileged Elites جوامع اشراف و رجال خوانده می شدند؛
( و لغو Privileges =  امتیازهای آنان و تامین برابری، برادری و 
آزادی های مردم معمولی تعریف شد و پا به عرصه وجود گذارد و 
چون بر ضد امتیازات طبقات ممتاز و باالي جامعه بود، و خواهان 
حذف سلسله مراتب و تغییر سیستم های سیاسی و اجتماعی و 
بازگشت به خصلت های اصیل انسانی؛ به سرعت جهانگیر شد.

از آنجا که تعاریف و اصول این دکترین، عام است؛ بعدا هر فرد 
و هرگروه آن را در چارچوب اصول اولیه اش )مالکیت دولتی 

فلسفه پاپیولیسم با قیام کاوه آهنگر و از ایران پدیدآمدـ  نگاهي به تاریخچه و تعاریف و 
طیف این دکترین سیاسي
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برخی از منابع تولید و خدمات، مشارکت مردم در تصمیم گیری 
های مهم و لغو امتیازهای الیت ها، ضابطه مندکردن هرگونه فعالیت، 
دولت ائتالفی، حفظ طبقه متوسط به موازات طبقه اکثریت، تقویت و 
اعتالی فرهنگ ملی( به صورتی تفسیر کرد و به شکل انواع ناسیونال 
سوسیالیسم و سوسیال دمکراسی درآمد. ایدئولوژی احزاب هیتلر و 
موسولینی در آلمان و ایتالیا، پرونیسم در آرژانتین و ... هرکدام نوعی 
پاپیولیسم بشمار آورده شده اند. وارگاس حکومت خودرا در برزیل 
یک دیکتاتوری پاپیولیست می نامید و سختگیری هایش را تا تکمیل 

برابری نسبی برزیلی ها الزم و موجه می دانست.
در سال 1892 ویلیام پفر W. peffer »پاپیولیست پارتی« را 
در ایاالت متحده تاسیس کرد و با اینکه جمعیت این کشور در آن 
زمان چندان زیاد نبود نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 
صاحب یک میلیون رای شد. این حزب برضد کمپانی های بزرگ 
)بیگ بیزنس( بود و عقیده داشت که اگر این اصحاب پول و جویای 
درآمد هرچه بیشتر کنترل نشوند، دولت تحت کنترل آنان درخواهد 
آمد که استثمار افراد داخلی و استعمار خارجی نتیجه اش خواهد بود. 
در سال 1979 اصحاب نظر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
و چند اصل دیگر این قانون را گرایش پاپیولیستی تفسیر کرده بودند.

     اصحاب تفکر پاپیولیسم از منافع مردم معمولی، راي اکثریت با 
مشارکت عمومی در تصمیم گیری و قدرت ناشي از آن )رفراندم ها( 
پشتیباني مي کنند. بنابراین هوادار حل مسائل از طریق رفراندمـ  
سراسری و یا محدودـ  هستند و بهترین وسیله رسانیدن پیام خود 
را به مخاطبان؛ برپاداشتن اجتماعات و انتشار اظهار نظرها و بیانات 
و سخنراني ها و مصاحبه ها مي دانند. به زعم آنان، اجتماعات باید 
داراي قطعنامه حاوي هدفها و خواستها باشدکه به تصویب جمع 
برسد که برگي است قاطع . به این سبب پاپیولیست ها طرفدار تماس 
مستقیم با مردم و تبلیغ مستقیم برنامه هاي خود هستند. در نظر 

آنان »مردم« یعني »قدرت، حکومت و ...«.
     بیشتر »پاپیولیستها « همانند انجمن »نارودنیکي« معتقدند 
که دمکراسي برپایه الگوي دیگران »اصطالحا: وارداتي« براي یک 

جامعه فاجعه به بار مي آورد؛ لذا هر جامعه باتوجه به فرهنگ و درک 
ملی باید دمکراسي خاص خودرا داشته باشد.

الکساندر ایوانوویچ هرزن A. I. Herzen یکی ازپاپیولیست های 
معروف گفته است که کاپیتالیسم مردود است و سوسیالیسم خالص 
هم در شکل کامل در یک جامعه عقب مانده و مردمی کم سواد نمی 
تواند پیاده شود. هر جامعه اگر بخواهد سوسیالیستی شود؛ برای 
توفیق در آن باید براي خود سوسیالیسمي مطابق شرایط و ذهنیت 
مردم بسازد. به باور هرزن، سوسیالیسم اگر توام با دمکراسی و برپایه 
سنتهاي ملي نباشد )سوسیال دمکراسی و ناسیونال سوسیالیسم 
توام( موفق نخواهد شد. مفسران متاخر افکار هرزن را به این صورت 
شرح داده اند که اگر سوسیالیسم در جامعه اي که آمادگي هضم آن را 
ندارد پیاده شود به نوع دیگري از کاپیتالیسم و احیانا هرج و مرج منجر 
مي شود. براي تکمیل بناي سوسیالیسم باید گام به گام پیش رفت و 
در برداشتن گامها دقت کرد. نمي شود پاره اي از پله ها را استثناء کرد 
و از روي آنها جهید.     این صاحبنظران می گویند: تعاریف پاپیولیسم 
همانند سوسیال دمکراسي در هر جامعه اي متفاوت است و نمي 
توان گفت که این تفکر در قاره آمریکا همان است که در آفریقا وجود 
دارد. در بعضي کشورها مخصوصا در کشورهاي آسیایي مفهوم »راه 
سوم« از آن استنباط مي شود. ایرادي که کارشناسان علوم سیاسي بر 
»پاپیولیسم« وارد مي آورند این است که توجه صرف به راي و خواست 
اکثریت دارد یعنی بي اعتنایي به حقوق اقلیت که منطقا نمي شود 

آنان را کنار گذارد و نادیده گرفت.

Herzen
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»ویلیام جیمز اشلي William James Ashley « مورخ تاریخ اقتصاد که 25 فوریه 1860 به دنیا آمد و 23 ژوئیه 1927 درگذشت صاحب 
تحقیقات فراوان در تاریخ اقتصاد و تحوالت ناشی از آن و در این زمینه دارای چند فرضیه، گفته است که برخی از موّرخان به عامل اقتصاد در ایحاد 

تحوالت و وقوع رویدادها توجه کافی نکرده و آن را در جایگاه خود قرار نداده و از این بابت کوتاهی کرده اند.

»اشلی« ریشه جنگها، ناآرامی ها و انقالبات را اقتصادی می بیند. به باور او، »عامل اقتصاد« باعث تقریبا همه جنگها در سراسر تاریخ بشر بوده است 
و این جنگها موجب دگرگوني ها شده اند.

     وی بیش از هراندیشمند دیگر نقش قیمت ها، دستمزدها و درآمدها را در ثبات و یا بی ثباتی یک جامعه به دست داده است. تألیف او »مروري بر 
تاریخ اقتصادي« اثری است مهم و در زمان خود کتاب درسی در دانشگاهها.

     از »اشلی« 9 کتاب برجای مانده است از این قرار: مقدمه تاریخ اقتصاد و فرضیه های مربوط در دو جلد، اقتصاد سیاسی، طال و قیمت ها، جایگاه 
اقتصاد در تاریخ، اهمیت هماهنگی دستمزدها، ... و مسئله تعرفه ها.

     »اشلی« رساله ای هم درباره چگونگی )راه و روش( انتشار مجله اقتصادی و نقش چنین مجالت در حیات اقتصادی یک جامعه و روشن ساختن 
دولتمردان، سیاستمداران و افراد دارد. وی از پادشاه انگلستان لقب » Sir  « گرفته است.

فرضیه پرداز و موّرخ تاريخ اقتصاد: همه جنگها، ناآرامی ها و انقالبات ريشه اقتصادی دارد

William James Ashley
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دانستنی ها

اسفندگان و روز مهربانی و محبت کردن ايرانیان از هزاران سال پیش
در ایران باستان روزهای هر ماه دارای نام اختصاصی بود و برای مثال؛ دوم هر ماه، بهمن و پنجم هر ماه، اسفند )اسَپند و در لهجه 
پهلوی؛ سپندارَمت(. از هزاران سال پیش در ایران زمین، روز اسفند از ماه اسفندـ  پنجمین روز از ماه اسفند، روز »ِمهرورزی« و 
محبت کردن و همچنین روز »زن و زمین« بوده، اسفندگان و قبال »سپندارمذگان« خوانده شده و برگزار، و در این روز؛ تحکیم 
ِمهرورزی تشویق و ازجمله در خانواده، و باور براین بوده است که خداوند حامی و رستگارکننده بانوان شوهردوست و درستکار 
است. رسم بوده که در این روز، نامزدی ها و ازدواج ها صورت گیرد. در این روز، اگر جنگی در جریان بود، نظامیان ایران آرام می 

گرفتند و بزرگان ایران، مردمـ  داخلی و خارجی را تشویق به دوستی و رفتار برادارانه و انسانی با یکدیگر می کردند.
    از زمانی که ُعَمر خّیام نیشابوری تقویم تازه ایرانی را طّراحی کرد و شش ماه اول سال خورشیدی را 31 روزه نوشت، بخشی 
از مراسم »اسفندگان« از پنجم اسفندماه به 29 بهمن ماِه هر سال منتقل شده است. »اسفندگان« ربطی به »ِمهرگان« که در 
مهرماه هرسال برگزار می شود ندارد. بخش بزرگداشت »زن و زمین« همچنان در پنجم اسفندماه باقی مانده و برگزار می شود.

چهارشنبه سوری
مراسم شب چهار شنبه سوري یکي دیگر از جشن هاي باستاني ایرانیان است. در نوشته هاي برجاي مانده از آن عهد، از این 
جشن ملِّي بوته سوزي و پایکوبي در اطراف آن، به عنوان جشن سوري یاد شده است. مراسم بوته سوزي و پریدن از روي آن و 
خوردن آجیل و شادي و آرزوي تندرستي کردن، امروز به همان گونه که هزاران سال پیش برپا داشته مي شد برگزار مي گردد.

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

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

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

مناسب است از آنها اجتناب شود".

مجله روزنامک شماره 59 )اسفندماه1397(



    اثبات تمدن پیشرفته بیش از 3هزار ساله ايرانیان
طبق دستاوردهاي باستانشناسان از منطقه »حسنلو« که جزئیات آن 14اسفند 1342 )پنجم مارس 1964( در تهران اعالم شد جهانیان 
متوجه شدند که ایرانیان از 770 سال پیش از میالد با ساختن دژ نظامي و فلزکارِي پیشرفته آشنا بودند. این کشفیات همچنین نظرات 

پیشین را تایید کرد که ایرانیان  از 3 هزار سال پیش، در جنگها از اسب استفاده مي کردند و تمدن پیشرفته اي داشتند.

تپه  حسنلو که بیشتر آثار تمدن باستانی و طبق اظهار باستانشناسان؛ 7 هزار ساله 
ایرانیان در آنجا بدست آمده است در 12 کیلومتری جنوب غربی دریاچه ارومیه و 9 
کیلومتری شمال شرقی نقدهـ  میان آبادی های امین لو و حسنلو واقع شده است. این 
تپه به خاطر نام دهکده مجاورش »حسنلو« خوانده می شود. معروف ترین اثر باستانی 
یافت شده در این محل، »جام طالی حسنلو« است که در موزه ایران باستان نگهداری 
می شود.  آثار بدست آمده در این محل، رشد تمدن و فرهنگ ایرانیان دوران وقت را 
نشان می دهد. کاوش های باستان شناسی در منطقه حسنلو از سال 1313 )1934( 
آغاز شده است. اشیاء به دست آمده آغاز سکونت در این محل را 8 هزار سال پیش )6 
هزار سال پیش از میالد مسیح( نشان می دهد. باستان شناسان درکاوش های خود 
در دهه های 1340 و 1350 در این تپه موفق شدند تاالر و اطاق متعدد و دژ نظامی و 
دیوار دفاعی از دل خاک بیرون آورند و حتی سه معبد بزرگ ستوندار است که در آنجا 
مراسم اجرا می شد. ارتفاع دیوارهای دژ نظامی 7 متر و عرض دیوار ها سه متر بوده و 
دژ، برج های متعدد داشته است و به نظر می رسد که ساکنان وقت، دژ را در تپه ساخته 
بودند تا کار دفاع آسان تر باشد و هنگام احساس خطر، بتوانند سریعا به آنجا پناه ببرند.

پیدايش سیگار و گسترش جهانی توتون و اعتیاد به دخانیات که قاتل شماره يک بشر 
اعالم شده است

»فرانسیسکو فرناندز« توتوني را که از کوبا به اروپا آورده شده بود در مارس 1558 ]طبق برخی نوشته ها؛ پنجم مارس آن سال[ به صورت 
سیگار به اروپاییان معرفي کرد. برگ خشک شده توتون در آغاز کار در چپق مصرف مي شد و یا در گوشه دهان ]طرف بیرونی دندان[ قرار 

می گرفت و به تدریج مکیده می شد که بعدا سیگار برگ و پس از آن سیگار کاغذی تهیه شد.
     توتون )تباکو( از گیاهان بومي قاره آمریکاست که کریستف کلمب )کریستوفر کلمبوس( در سفر اول و اتفاقی خود به این قاره غربي 
در سال 1492 در کوبا متوجه آن شد و دید که بومیان دود برگهاي خشک شده آن را استنشاق مي کنند و پس از آن نوعي حالت انبساط به 
آنان دست مي دهد. این گیاه نخست به اروپا و سپس به سایر نقاط منتقل شد که سازمان جهاني بهداشت اخیرا آن را قاتل شماره یک انسان 
و عامل بیماري هاي صعب العالج از جمله سرطان، عروق و قلب اعالم کرده است و در پی آن، بیشتر دولت ها ازجمله شماری از استیت های 
فدراسیون آمریکا مالیات سنگین بر آن بسته اند. ایرانیان توسط پرتغالي ها با توتون و چگونگي مصرف آن آشنا شدند و آن را تنباکو )به جاي 
تباکو( تلفظ کردند. به رغم بستن مالیات سنگین بر سیگار در بسیاری از کشورها، در الیحه بودجه سال 1398 جمهوری اسالمی، بر سیگار 

مالیات پیشنهاد نشد و سیگار در ایران همچنان ارزان است و بخشی از سیگار مصرفی نیز به صورت قاچاق وارد می شود.

یکی از اشیاء یافت شده در تپه حسنلو که 
قدمت آن به 3 هزار سال پیش می رسد و 
در موزه ایران باستان )موزه ملی ایران( 

نگهداری می شود
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رسمیت يافتن تاريخ هجري خورشیدي
ـ مقرر شد که در ایران، تاریخ اسناد به هر دو تقویم هجري  ـ ملکشاه سلجوقيـ  از 16 مارس سال 1079 میالدي به دستور شاه وقتـ 

قمري و هجري شمسي نوشته شود. 
    این روال از چهار قرن بعد به تدریج فراموش شد که در دوران معاصر ازسرگرفته شده است. 

    تقویم هجري شمسي را ُعَمر خّیام نیشابوري تنظیم کرده بود.

 

مردي که نام اورا بر قاره آمريکا گذاردندـ  ماجراي شنیدني اين نامگذاري
  نهم مارس، زادروز »امریکو وسپوسیو Americo Vespuccio « است که قاره غربي به نام او »قاره امریکا« نامیده مي شود. وي 
بسال 1454 در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد و 22 فوریه سال 1512 درگذشت و چهار بار از نیمکره غربي )آمریکا( دیدار داشت و نقاطي را که 

در این مسافرتهاي دریایي مشاهده کرد بیش از نقاط مورد بازدید کریستوفر کلمبوس )کلمب( بود. 
    کلمب سفر دریایي به سوي غرب را در سال 1492 آغاز کرده بود و نخستین سفر آمریکو ]در بعضي زبانها؛ امریگو[ در سال 1497 آغاز 

شده بود. هردو براي دولت اسپانیا کار مي کردند و هزینه سفرهاي آنان را آن دولت پرداخت مي کرد.
    هیچ مقامي براي نیمکره غربي که پیش از سفر اروپائیان، مسکون و در پاره اي نقاط داراي تمدني درخشان بود نام »آمریکو وسپوسیو« 
را پیشنهاد نکرده بود. این نام را »مارتین والدسیمولر« آلماني برقاره غربي نهاد که کار او ترسیم نقشه هاي جغرافیایي بر پایه اطالعاتي بود 
که دریانوردان مي دادند. از آنجا که بیشتر اطالعات واصله به این آلماني که بعدا چاپگر نقشه هاي جفرافیایي شد توسط کارکنان کشتي ها 
و همراهان آمریکو و خود او داده شده بود براي مشخص ساختن نقشه ها، آنها را به نام رئیس گروه؛ »آمریکو« نوشت که سر زبانها افتاد و به 

تدریج قاره غربي »آمریکا« خوانده شد و نام دائمي آن قرار گرفته است.

تصویري از »وسپوسیو« پشت جلد کتاب شرح 
کارهای او تالیف میگوئل بتانزوس
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