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سرمقاله

نظامي گنجوي، شاعري كه َمدح نگفتـ  او يک ايراندوست بود گفت:
ـ خرابی َمیاَور در ايرانزمین     َمیَنگیز فتنه َمیَفروز كینـ 

نظامي گنجوي )ابو محمد الياس( كه در مارس 1209 ميالدي 
)به نوشته بسياري از موخان 12 مارس برابر 21 اسفند( ديده 
ازجهان فروبست شاعري داستانسرا و متخصص مثنوي داستاني 
بود. ليلي و مجنون، خسرو و شيرين، خمسه، هفت پيكر و 
اسكندرنامه از جمله آثار اين شاعر نامدار ايرانی هستند . وي كه 
شهرت از شهر گنجِه قفقاز برده مردي گوشه گير بود كه اميران 
زمان خود را مدح نگفت. نظامي َمدح شاهان، اميران و مقامات 
وقت را گفتن؛ دروغ و چاپلوسي و نوعي گناه مي دانست. وی در 

اين زمينه گفته است:
    

چو نتوان راستي را درج كردن 
دروغي را چه )چرا( بايد خرج كردن

    اين شعر گنجوی كه به انگليسی و زبانهای اروپايی ديگر 
ترجمه شده در مقدمه كتاب های درسی »خبرنويسی« درج 
شده و با استناد به آن به كسانی كه بعدا »خبرنويس« می شوند 
گوشزد می شود كه اگر نتوانند حقيقت يک رويداد را بنويسند 
بهتر است كه از آن بگذرند تا مطلب نادرست و ناقص بنويسند و 
بخورد مخاطب دهند. مخاطب خريدار خبر است و نبايد به او كم 

فروشی و بُنُجل فروشی كرد.
     نظامي كه به گفته خودش از يک پدر پارسي و يک مادر ُكرد 
به دنيا آمده بود از زادگاه خود شهر گنجه، جز يک سفر و گويا به 
تبريز خارج نشد. داستانهاي دوران ساسانيان و تمدن و فرهنگ 
ايرانيان زمينه ساز نظامي در تنظيم خسرو و شيرين و هفت پيكر 
)بهرام نامه(، مخزن االسرار، و ... بوده اند. ديوان رباعيات، غزليات 
و قصايد نظامي در ادبيات فارسي جايگاه ويژه دارد . وي بمانند 

فردوسي در اعتالي ايران و فرهنگ ايراني تالش بسيار كرد كه 
از اين بيت او پيداست:

        همه عالم تَن است و ايران؛ دل
 نيست گوينده زين قياس؛ خجل

    
    چونكه »ايران« دل زمين باشد 

 دل ز تَن بِه بَود، يقين باشد
    

    َمَينگيز فتنه َمَيفروز كين 
خرابی َمياَور در ايرانزمين

 براي اين كه بعدا به نظامی ايراد گرفته نشود كه چرا درباره 
اسكندر كه ميهنش را اشغال نظامي كرد سخن گفته است، وی 
او را در كتاب خود به عنوان يک حكيم و مردي دانا توصيف كرده، 

نه يک فاتح و نظامی )جنگجو(.

)فرودین، اردیبهشت وخردادماه1398( مجله روزنامک شماره 62-61-60 
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

چرا جماهیریه شوروی فروپاشید و پیش بینی آینده آن 

آغاز پاورق نویسی مجالت از اپریل 1854

)فرودین، اردیبهشت وخردادماه1398( مجله روزنامک شماره 62-61-60 

پرسش مخاطب دیگر این مجله از لس آنجلس:
چرا اتحاد شوروی فروپاشید و آینده اش چه خواهد بود؟.

پاسخ:
زمستان 1991 شوراي عالي شوروی )مجلس نمايندگان جمهوري 
هاي 15 گانه اتحاد شوروي وقت( اساسنامه اين اتحاديه را اصالح كرد تا 
اين جمهوري ها مخصوصا در زمينه روابط خارجي اختيارات بيشتري 
داشته باشند. اين شورا در عين حال و همان وقت به گورباچف اختيارات 
تازه اي داد كه آنها را درخواست كرده بود. چهار روز پيش از آن، شورای 
عالی شوروي راي داده بود كه حكومت اين كشور پس از 72 سال از 
انحصار حزب كمونيست خارج شودـ  حزبي كه اعضای همان شورای 

عالی  را تعيين كرده بود! و همان افراد!.
     با وجود تجديد نظر شورای عالی شوروی )مجمعی در حد 
پارلمان فدرالـ  پارلمان جماهيريه( در اساسنامه اتحاديه )جماهيريه 
شوروی(، يلتسين و سران جمهوري هاي اوكراين و بالروس در دسامبر 
همين سال در يک استراحتگاه زمستاني در بالروس، در يک جلسه 
خصوصي، اتحاد جماهير شوروي را منحل كردند بدون حضور شورای 
عالی )پارلمان جماهيريه( و كسب نظر آن و بويژه برگزاري رفراندم 
عمومي در سراسر اتحاديه، كه اين تصميم آن سه تَن كه پشتيباني 

خارجي )غرب به رهبری آمريكا( را داشت سريعا به اجرا در آمد.
     چندي بعد دوماي روسيه )مجلس نمايندگان روسيه( انحالل 
جماهيريه شوروي )جانشين امپراتوري روسيه( به آن صورت را 
غيرقانوني اعالم كرد و مصّوبه خود را در اين زمينه به كاخ كرملين 
فرستاد كه هنوز در آنجا خاک مي خوَرد. يلتسين )رئيس جمهوري 
وقت( اين مصّوبِه دوما را امضا نكرد زيرا كه خودش يكي از سه منحل 
كننده شوروي بود و اگر امضاء می كرد، مدرک و دليل تعقيب قضايي 

او قرار مي گرفت. »دوما« استدالل كرده بود كه پارلمان هر جمهوري 
هم به طور جداگانه قانونا نمي تواند يک اتحاديه )جماهيريه( را منحل 
كند، مجموعه پارلمان ها و نيز مردم در يک رفراندم مي توانند اين 

كار را انجام دهند.
     به رغم اينكه پوتين هم بارها انحالل جماهيريه )تجزيه روسيه 
تزاري پيشين( را يک مصيبت خوانده است هنوز جز بازگردانيدن 

كريمه به قلمرو روسيه كار بيشتري انجام نداده است.

 برخی از اصحاب نظر پيش بيني كرده اند كه وي )پوتين( سرانجام 
و در فرصت مناسب اقدام به احياء روسيه بزرگتر خواهد كرد و شايد 
كه رئيس جمهوري شدن پي در پي او با همين هدف )احياء روسيه 
بزرگتر( باشد و برخی ديگر گفته اند كه  نَه، پوتين دستچين يلتسين 
بوده و همان راه او را كه مردی الكلی و كم معلومات بود خواهد رفت 
ولی، سرانجام، يک ناسيوناليست روس زمام كرملين را به دست 
خواهد گرفت و روسيه تزاری در همان مرزها دوباره احياء خواهد شد. 
اين اصحاب نظر گفته اند كه نسبت به پوتين ترديد دارند زيرا او كه 
بزرگترين انبار سالح های اتمی و موشكی را در اختيار دارد و از وجود 
هزاران پناهگاه ضد حمله اتمی در خاک روسيه كه بزرگترين سرزمين 
جهان است باخبر است تاكنون حاضر نشده است در برابر تحريم های 
اقتصادی اين كشور دست به تهديد اتمی و ... بزند و گردن كُلفتی كند، 
چه رسد به احياء روسيه تزاری. برای مثال؛ آلمان كه شرق آن )زادگاه 
بانو مركل صدر اعظم( دهها سال در اشغال نظامی دولت مسكو بود، 
دارد برايش ُكرُكری می خوانَد!، لهستان كه دو قرن در كنترل و از اقمار 
دولت مسكو بود يک پايگاه نظامی عليه آن شده، »ناتو« در بالتيک 
شوروی استقرار نظامی يافته، اوكراينـ  300 سال پاره ای از تَن روسيه 

معارض آن شده و ....

مخاطب اين مجله از لس آنجلس:
از چه زمانی، پاورق نويسی در مجالت پديد آمده است؟.

پاسخ:
از اپريل 1854 داستان »اوقات سخت« نوشته چارلز ديكنز به 

صورت پاورق )سريال( در مجله آغاز شد و الگو قرار گرفت. 
     پاورق كردن داستان در مجله ها از آن پس به صورت امري عادي 
در آمده است. اين پاورق نويسِي مجله ها يک قرن بعد محدود شد )نَه 
متوقف( و مجله ها به جاي چند پاورق، به انتشار داستان هاي كوتاه 

)بدون دنباله( و يكیـ  دو پاورق پرداخته اند كه ادامه دارد. مجالت 
عمومی )نَه تخّصصی( از دهه نخست قرن 21 برخی از صفحات خودرا 
به انتشار مطالب آموزشی با سبک ژورناليستی با هدف باال بردن سطح 
آگاهی ها و معلومات عمومی مخاطبان اختصاص داده اند و آگهی ها 

)اعالنـ  اَدِورتايز( را در قالب 
مطالب ژورناليستی قرارداده اند كه هم برای صاحب آگهی فايده 
بخش تر است و هم برای مخاطب كه دشوار است بتواند پولی بودن 

مطلب را تشخيص دهد.
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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:
 

خبرگزاری فارس زير عنواِن »ايوان مدائنـ  طاق كسری امانت است« فيلمی را منتشر كرده است كه نشان می دهد بخش هايی از 
ايوان مداين ]كاخ 1468 ساله خسروانوشيروان[ فروريخته است. 

اين خبرگزاری نوشته است: ايوان مداين تنها يک بنای تاريخی نيست؛ فرهنگ ايرانی است؛ ياد آور كارهای پدر اندر پدر اندر پدر است. 
تا فرصت از كف نرفته بايد برايش حفظ آن كاری كردـ  ايوان مدائن به هزار و يک دليل بايد بماند. دولت ايران بايد از دولت عراق بخواهد 
با ايوان مداين مسئوالنه و دوستانه رفتار شود. دولت ايران بايد تدبيری بيانديشد كه كارشناسان مربوط، به هزينۀ ايران، ايوان را مرّمت 
كنند. آقای روحانی! شما به عنوان رئيس جمهور در برابر سرنوشت ايوان كسری مسئول هستيد. با دلسوزی اين قضيه را پيگيری كنيد. 

به فرهنگ و تاريخ ايران كمک بدهيد.
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نخستین اقدام  متقابل جمهوری اسالمی در برابر خروج آمریکا از برجام
چهارشنبه هشتم اپريل 2019 و در سالگرد خروج آمريكا از برجام و در واكنش به خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم های سخت و نيز عدم 
تحقق وعده های مكرر اروپاييان مبنی بر راه اندازی كانال مالی با ايران و حفظ كامل برجام، نامه ای از سوی حسن روحانی رئيس جمهور خطاب 
به سران انگلستان، فرانسه، آلمان، چين و روسيه )5 عضو از 6 عضو امضاء كننده تواقف نام معروف به برجام( از طريق عباس عراقچی معاون وزارت 

امورخارجه به سفيران اين كشورها در تهران داده شد. اين سفيران به ساختمان وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی دعوت شده بودند. 
به گزارش رسانه ها، اين نامه نخستين اقدام  متقابل جمهوری اسالمی در برابر خروج آمريكا از برجام بوده است و در اين نامه، كاهش انجام تعهدات 
ايران بر اساس بندهای 36 و 37 توافق نامِه برجام اعالم شده است. بنابراين فعال موضوع خروج از برجام مطرح نيست. به نوشته خبرگزاری ايسنا، 
اين اقدام؛ نخستين واكنش جمهوری اسالمی به خروج آمريكا از برجام و همچنين بدعهدی كشورهای اروپايی در اجرای تعهداتشان بوده است.

در بند 36 برجام آمده است: چنانچه ايران باور كرده باشد كه يک يا همه اعضای گروه 5+1 تعهدات خود را طبق توافق نامه برجام رعايت نكرده 
اند، می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به كميسيون مشترک ارجاع كند و به همين ترتيب، چنانچه هر يک از اعضای گروه 5+1 گمان داشته 
باشد كه جمهوری اسالمی ايران تعهدات خود را طبق برجام رعايت نكرده است، هر يک از دولت های گروه 5+1 می تواند اقدام مشابه به عمل آورد 

)قضيه را به كميسيون مشترک ارجاع كند.(.
بند 37 درباره رسيدگی های متعاقب دريافت نامه طرف شاكی است.

قیمت دالر بانکی در ایران به مرز 15 هزار تومان رسید
 و سکه طال پنج میلیون و 250 هزار تومان

طبق گزارس رسانه های تهران، پنجم اپريل 2019 نرخ فروش هر دالر آمريكا در بانک ها و صرافی های مجاز بارديگر باال رفت و به 14 هزار 900 
تومان رسيد.

اين نرخ يكشنبه 15 ارديبهشت )پنجم اپريل( در سامانه نظارت ارز )سنا( وابسته به بانک مركزی جمهوری اسالمی ثبت شد. اين باالترين نرخ 
برابری است كه تا كنون برای دالر آمريكا در اين سامانه ثبت شده بود.

در همين روز و در ساعاتی دالر آمريكا در بازار آزاد از مرز 15 هزار تومان گذشته بود.
در همين روز، بهای سكه تمام بهار آزادی طرح جديد به پنج ميليون و 250 هزار تومان رسيده بود. سكه طرح قديم چهار ميليون و 800 هزار 

تومان و هر گرم طالی 18 عيار نيز 454 هزار و 543 تومان.
در سال انقالب، دالر آمريكا 7 تومان و سكه طال 340 تومان بود.
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خروج دالر آمریکا از استاندارد طال و متعاقب آن ریال ایران و پیامدهای زیانبار آن
18 مارس 1968 )اسفندماه( كنگره آمريكا به خواست رئيس اين فدراسيون )پرزيدنت نيكسون(، »دالر« را از استاندارد طال خارج كرد كه اين 
قانون چندي بعد به اجرا درآمد و متعاقب آن چندين كشور ديگر پول ملّي خودرا از استاندارد طال خارج كردند ازجمله ايران )گويا به اشاره دولت 

وقت آمريكا( و توّرم پول در اين كشورها چهره نشان داد كه ادامه دارد.
     با خروج پول ملّي هر كشور از استاندارد طال، دست دولت آن كشور باز خواهد بود كه به محض رو به رو شدن با كسري بودجه و نياز داشتن به 
پول، به جاي استقراض به صورت فروش اوراق بهادار، از بانک مركزي خود كه انبار آن، هميشه پُر از اسكناس )پول كاغذي( است استقراض كند 
و با اين كار، سطح نقدينگي در جامعه باال مي رود و همچنين قيمت كاال و خدمات )به علت كاهش قدرت خريد پول ملّي( و به نسبت آن، فشار بر 

طبقه تهي دست و كم درآمد.
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سیل و زیانهای ناشی از آن به برخی از روزنامه های تهران فرصت داد تا مشکالت را 
تیتر صفحه اول خود کنندـ  اظهارات دادستان کل

در همين زمينه، خبرگزاری ِمهر به نقل از اظهارات دادستان كل جمهوری اسالمی نوشته است: دادستان كل كشور گفت؛ حوادث تلخی كه در 
روزهای اخير رخ  داد برای مسئوالن و مديران، هشداری است كه به هيچ وجه اجازه ندهند در حريم رودخانه ها و مسيل هاـ  گرچه مسيل ها سالها 

خشک باشند، »ساخت و ساز« انجام شود و فضای سبز )كشاورزی( به وجود آيد.
به گزارش ِمهر، دادستان كل درباره لزوم حفظ منابع طبيعی و جلوگيری از ساخت و سازهای غيرمجاز در حريم منابع ملّی گفته است: متأسفانه 
در ساليان اخير تعدادی از افراد سودجو و منفعت طلب در حريم رودخانه ها و مسيل ها ساخت و ساز كرده اند و اين در حالی است كه ادارات منابع 

طبيعی و ديگر سازمان های متولّی نبايد اجازه چنين اقداماتی را به اين سودجويان می دادند.
منتظری دادستان كل گفت: تجاوز به مسيل ها و بستر و حريم رودخانه ها، اليروبی نكردن آنها و عدم رعايت اصول شهرسازی و ساختمان مسكونی 

را از جمله عوامل مؤثر در تلفات انسانی و زيانهای مالی سيل های اخير بايد دانست.
طبق گزارش های رسانه به نقل از مقامات دولتی، تلفات سيل های اخير بيش از 70 كشته بوده است. اين سيل ها جز در استان های كرمان و 

هرمزگان، سيستان و بلوچستان و برخی از نواحی مركزی و خراسان در ساير مناطق كشور جاری شده بود.
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بررسی انتقال پایتخت ایران از تهران و پایتخت اندونزی از جاکارتا
به اقتباس از برزيل، در اپريل 2019 گزارش های رسانه ای حكايت از بررسی طرح تغيير پايتخت دو كشور ديگر می كرد؛ جمهوری اسالمی ايران 

و جمهوری اندونزی كه اندونزی بزرگترين كشور اسالمی به لحاظ جمعيت است.
بمانند برزيل، راه حِل مسئلِه بزرگ شدن پايتخت ها كه مشكالت متعدد و بزرگ به وجود می آورد، انتقال پايتخت )ادارات و دفاتر دولتی و 
كارمندان آنها با اعضای خانواده( به شهری تازه ساخت و يا شهری كوچكتر است با تعيين محدوده قانونی به دست آمده است. تهران 3 ميليونی 40 
سال پيش با داشتن ضوابط  به اصطالح »محدوده«، اينک بيش از 12 ميليون جمعيت دارد بدون ضابطه محدوده. اين شهر واقع در دامنه كوه و 

خطر تگرک و سيل روی كمربند زلزله هم قرار گرفته است.
رئيس جمهوری اندونزی گفته است كه انتقال پايتخت از شهر 10 ميليونی جاكارتا قطعی است و در جستجوی شهری كوچک و متناسب است. 

رييس جمهوری اندونزی انتقال پايتخت را  از جاكارتا يک اقدام مهم اعالم كرده است.

دومین رئیس جمهوری یهودی جهان
با انتخاب والديمير زلنسكی V. Zelensky به رياست جمهوری اوكراين، اينک دو كشور در جهان 
دارای رئيس يهودی شده اند؛ اسرائيل و اوكراين و اگر در انتخابات  سال 2020 آمريكا هم سناتور 77 

سالهـ  برنی ساندرز برنده شود، جهان دارای سه رئيس جمهوری يهودی خواهد داشت.
زلنسكی يک كمديَن 41 ساله است كه اوكراينی های خسته از بازی های سياسی، او را بر پوليتيشن 
ها ترجيح داده و با بيش از 73 در صد آراء انتخاب كرده اند. وی كه در دانشگاه درس حقوق خوانده 
ترجيح داده است كه بكار ساخت برنامه و فيلم كمدی تلويزيونی بپردازد و  در يكی از برنامه هايش  
نقش رئيس جمهوری را از ديدگاه كمدی و طنز ايفاء كرده و باعث جلب توجه اوكراينی ها شده است.

پادشاه مسیحی سوازیلند 15 زن دارد!
25 اپريل  Mswati 1986  در 18 سالگی بر جای پدر نشست و پادشاه كشور 17 هزار كيلومترِی 
»سوازيلند« با يک ميليون و 400 هزار جمعيت شد. اين كشور ميان فدراسيون آفريقای جنوبی و موزامبيک 

واقع شده است. 
    شهرت جهانی اين پادشاه متولد 1968 
)51 ساله(، شمار زنهای اوست. وی با اينكه 
مسيحی است و در اين مذهبـ  جز فرقه 
مورمونـ  تعّدد زوجات نهی شده است 
دارای 15 زوجه است و می گويد كه تعدد 
زوجات، گناه و نقض آزادی نيست و اين زنان 
به اراده و تمايل خود و در ميان آزادی كامل 
حاضر به ازدواج با او و زندگی با هووهای 

متعدد شده اند.

زلنسکی

 Mswati شماری از بانوان سلطان »سوازیلند«
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احمد سخاورز 40 سال پیش، تَرک کشور با پول بیت المال را پیش بینی  و به 
صورت کاریکاتور منعکس کرده بود

»احمد سخاَورز« ژورناليست و هنرمند بنام كه در طول سال ها، نظرات خودرا در قالب كاريكاتور و عمدتا در روزنامه اطالعات منعكس 
می كرد، سوء استفاده از بيت المال )ثروت های كشور كه متعلق به همه ايرانيان است( و تَرک كشور با چنين پول هايی را پيش بينی كرده 
و از باب هشدار به مقامات مربوط و ملت )صاحبان پول(، اين كاريكاتور را ترسيم كه در صفحه 4 روزنامه اطالعات )صفحه نظرات و انديشه 
ها(ـ  شماره 16 فروردين 1358 )54 روز پس از پايان داده شدن به نظام سلطنتی( درج و انتشار يافته بود. سخاورز كه همزمان، مترجم 
اخبار بين الملل از رسانه ها و خبرگزاری های خارجی از زبان انگليسی برای خبرگزاری سازمان راديوتلويزيونی ملّی نيز بود كه برای 
پخش آماده می شدند از چهار دهه پيش در كنفدراسيون كانادا زندگی می كند و به كار هنر ادامه می دهد. كانادا تنها كشور جهان است 
  Alan Sakhavarz  كه روزنامه نگار، نويسنده و هنرمند بودن را در رديف شرايط مهاجرت قرار داده است. سخاورز در اين سرزمين به
معروف است. او كه در دانشگاه، رشته ادبيات انگليسی را به اتمام رسانيده بود از دهه 1340 برای مطبوعات و بويژه نشريات مؤسسه 
مطبوعاتی اطالعات كاريكاتور ژورناليستی می كشيد )ابراز نظر و انديشه با قلِم ترسيم و نوعی تفسير ديد ها و شنيده ها به اين طريق(. 
گروهی از ايرانياِن كانادا پيشرو در مبارزه با كسانی شده اند كه متهم به فساد مالی در ايران و تَرک وطن با اين پول ها هستند و خواستار 

مجازات آنان و استرداد پول.

9

خاطرات ناشر روزنامک
)فرودین، اردیبهشت وخردادماه1398( مجله روزنامک شماره 62-61-60 



نهم اپريل سالروز سقوط حكومت حزب بعث )به رياست صدام 
حسين( بر عراق و اشغال نظامي اين كشور توسط آمريكا است. 
نيروهای نظامی آمريكا هفتم اپريل 2003 وارد شهر بغداد شده 
بودند. در آن سال اين نيروها ظرف 31 روز عراق را اشغال كرده 

بودند. 
    اشغال نظامي عراق، اين كشور را ناآرام و وارد يک جدال داخلي 
ـ گاهي شديد و زماني خفيفـ  ساخت و موازنه قدرت در آسيای 
غربی را برهم زد و تغييرات سياسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی 
متعدد به وجود آورده است. طبق آمارهاي منتشره، از آغاز حمله 
نظامي )19 مارس 2003( تا نهم اپريل 2007 )در طول چهار سال( 
بيش از ششصد هزار عراقي جان خودرا از دست داده بودند. آمريكا 
نيز تا اپريل 2007 حدود سه هزار و سيصد نظامي، كشته داده بود 
كه اين رقم در اپريل 2008 از چهارهزار تن تجاوز كرد و در اپريل 

2009 افزون بر چهارهزار و 260 تن بود.
     مسئله عراق و عمدتا به سبب تفاوت مذهب و نژاد و برخي 
مداخالت منطقه اي همچنان بالقوه باقی است. اصحاب نظر نتيجه 
مثبت رفراندم استقالل ُكردستان عراق را كه به داليلی مسكوت 
گذارده شده يک »كارت بازی در دست آمريكا« خوانده اندـ  كارتی 
كه می تواند نقشه آسيای غربی را بمانند بازی  های دولت لندن در 
سال های 1917 تا 1919 دگرگون سازد. عراق تا دهه سوم قرن 

بيستم يک كشور واحد نبود. 
    در اپريل 2008 شمار نيروهاي نظامي آمريكا در عراق حدود 
يكصد و شصت هزار تَن بود. آمريكا در آن زمان به همين شمار هم 

پيمانكارِ غير نظامي در عراق داشت. شمار نيروهاي رزمي آمريكا در 
عراق در اپريل 2009 تقريبا 20 هزار تن كمتر از اپريل 2008 بود و 
اعالم شده بود كه واحدهاي رزمي آمريكاـ  نَه مستشاران نظامیـ  تا 
آخرين روز سال 2011 و پس از تصويب قرارداد استراتژيِک امنيت 
مشترک از عراق خارج خواهند شد )كه شدند(. دولت واشنگتن 
كه با عراق پيمان استراتژيِک امنيت مشترک امضا كرده است هم 
اكنون نيز در عراق چند واحد نظامی دارد كه هر آن می تواند شمار 
آنان را به هر ميزان كه بخواهد افزايش دهد. به نظر می رسد  كه 
دولت سعودی نيز در ميان ُسّنی های عراق دارای نفوذ است. دولت 
سعودی در سال های اخير در منطقه فعال تر شده است و سالح 
آن پول و كمک های مالی است. تقسيم سران قدرت در عراق ميان 
ُكرد، شيعه و ُسّنی توجه دولت ها و اصحاب منافع را به خود جلب 
كرده است زيراكه با كنار رفتن يكی از آنها، بحران پديد خواهد آمد.

در مارس و اپريل 2008 به مناسبت وضعيت عراق وقت، بازار 
كاريكاتور در رسانه هاي چاپي گرم بود زيراكه تفسيرنگاران پی در 
پی و پس از هر رويداد در عراق می نوشتند كه لشكركشی آمريكا به 
عراق و حذف صدام حسين تنها به سود جمهوری اسالمی ايران تمام 
شده است كه صدام بزرگترين دشمن آن و سّد راه گسترش انقالب 
اسالمی ايران به سراسر منطقه بود. در آن زمان محمود احمدی 
نژاد رئيس جمهور ايران بود. يكی از اين كاريكاتورهای وقت كه 
نشان می دهد »جورج بوش« عراق را در يک قاب نقره ای گذاشته 
و تقديم احمدی نژاد كرده است و يک نفر از بوش می خواهد كه 

دست كم سينی نقره ای خالی را پس بگيرد: 

نهم اپریل2003، روزي كه امور دولتي عراق به دست آمریکا افتاد و نظمی نوین و وضعیتی 
تازه در آسیای غربی پدید آمدـ  ُكردستان كارت بازی آمریکا در منطقهـ  نگاهی به حساس 

بودن وضعیت در عراق
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اعتراض به ازدواج فاطمه پهلوي خواهر شاه با يک مرد تبعه 
امريكا، از 15 اپريل 1950 در ايران شدت گرفته بود )26 فروردين 
1329ـ  سال بپاخيزی ايرانيان برای ملی كردن نفت خود(. 
اين ازدواج در ايتاليا انجام شده بود. »وينسنت لی هيلر« شوهر 

پرينسس فاطمه يک روزنامه نگار بود. 
اعتراض و مخالفت به اين لحاظ بود كه ازدواج يک زن مسلمان 
با مرد غير مسلمان ممنوع و به عالوه ازدواج يک زن تبعه ايران با 
يک مرد تبعه كشور ديگر منوط به كسب اجازه قبلي از دولت ايران 
)وزارت امورخارجه( است كه فاطمه پهلوي هر دو مورد را ناديده 

گرفته بود. 
    فاطمه پهلوي با اين كه بعدا شوهرش را وادار به مسلمان شدن 
»صوري« كرد براثر فشار مردم ايران و اعتراض روحانيون، از همه 
مزاياي خود محروم و از بازگشت به ايران كه موجب دستگيري 
و محاكمه او مي شد ممنوع شد. ولی چندی پس از براندازی 28 
اَُمرداد، با بازگشت او و شوهرش كه نام »علی« بر خود نهاده بود به 

ايران موافقت شد و 18 بهمن 1332 به تهران بازگشت.
 فاطمه در آگوست 1948 از شوهر آمريكايی اش جدا شد و چهار 
ماه بعد با محمد خاتمی افسر نيروی هوايی و زمانی خلبان هواپيمای 
شاه و بعدا ارتشبد و فرمانده نيروی هوايی ايران ازدواج كرد. اين 
ازدواج 16 سال طول كشيد و با مرگ شوهر در يک تمرين هوايي با 

»كيت« در منطقه سد ِدز در شمال خوزستان پايان يافت.
 فاطمه كه هشتم آبان 1307 در تهران به دنيا آمده بود در 12 
خرداد 1366 از بيماری سرطان در لندن درگذشت. مهمترين كار 
سياسی او رفتن به چين در اوايل دهه 1970 و ديدار با مائو تسه 
دونگ رهبر اين كشور بود كه سرآغاز برقراری مناسبات ايران و چين 
كمونيست شد. تفسيرنگاران اين ديدار را با پينگ پنگ ديپلماتيک 
آمريكا و چين كه به ابتكار ريچارد نيكسون با هدف گشودن راه به 
رسميت شناختن دولت پكن صورت گرفته بود تطبيق داده و نوشته 
بودند كه شاه از فرصت تمايل دولت واشنگتن به برقراری روابط 
ديپلماتيک با پكن استفاده كرد و خواهر خودـ  فاطمه را با هيئتی 
و عمدتا روزنامه نگار به چين فرستاد و راه برقراری مناسبات باز 
شد. تا آن زمان آمريكا و چند كشور از متحدان آمريكا ازجمله ايراِن 
وقت، تايوان را به نام جمهوری ملی چين به عنوان نماينده همه 
چين به رسميت می شناختند و اين دولت در شورای امنيت هم 
حق »وتو« داشت. طرح آمريكا از برقراری مناسبات ديپلماتيک با 
چين، كاپيتاليست كردن چينيان بود زيراكه می دانست گرايش و 
َمِنش چينيان از عهد باستان به بازرگانی و فروشندگی بوده است 
و با كمک كمپانی های آمريكايی ظرف دو دهه به اين هدف رسيد، 
ولی سران پكن به رغم وجود صدها بيليونر و هزاران ميليونر در آن 

كشور همچنان مدعی كمونيست بودن هستند!.

جنجال ازدواج فاطمه پهلوي با یك روزنامه نگار آمریکایي در 1950 و دنباله قضایا

پرینسس فاطمه با شوهر آمریکایی اش وینسنت لی هیلر
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از آنجا كه در دوران نخست وزيري دكتر علي اميني بمانند 
ماههايي از دوران دولت دكتر مصدق واردات اتومبيل ممنوع شده 
بود زيراكه درآمد ارزي كشور محدود و قليل بود، در فروردين 
1343 )1964 ميالدي( شوراي وزيران دولت وقت ايران به منظور 
جلوگيري از افزايش بهاي اتومبيل كه بازار سياه پيدا كرده بود و 
خريد »اتومبيل نو« نوبتي شده بود با تصويب آيين نامه اي كه مورد 
موافقت شوراي عالي اقتصاد قرار گرفته بود ورود اتومبيل دست 
دوم را آزاد اعالم كرد. در مورد واردات اتومبيل دست دوم تاكيد 
شده بود كه اين نوع اتومبيل بايد با مسافر وارد شود و شرط شماره 
گذاري آن در ايران منوط بر اين است كه اتومبيل از نوعي باشد 
كه وسائل يدكي آن در ايران يافت شود و تعميرگاه و ميكانيسَين 

)نمايندگي فروش( داشته باشد. اين تبصره بعدا چند بار لغو و ابقاء 
شد كه داستاني است شنيدني. نخستين لغو آن در پي انتقاد روزنامه 
ها بود كه نوشته بودند به دولت مربوط نيست كه در آزادي عمِل 
اتباع نسبت به اموالشان مداخله كند؛ يک شهروند شايد بخواهد 
بدون انتقال ارز اتومبيل كميابي را به كشور بياورد و يا اين كه پس 

از نياز به تعمير، آن را آتش بزند!.
     پس از مدتي تبصره دوباره ابقاء شد زيرا در مجلس، نمايندگان 
گفته بودند كه ايران به قبرستان اتومبيل هاي كهنه وارداتي تبديل 
شده است و هر اتومبيل مستعمل وارداتي در طول ُعمر تا دو برابر 
ارزش خود نياز به وسائل يدكي دارد كه بايد بابت آن »ارز« داده شود. 
بعدا معلوم شد نمايندگاني كه اين حرف را زده بودند در شركتهاي 

داستان شنیدني وارد كردن خودرو نیمدار )دست دوم( به ایران از سال 1343 تا ... 
سال ها بازي با یك تبصره!

شعبه يكم دادگاه جنايي تهران كه دكتر مظفر بقايي كرماني را 
بنا به شكايت ارتش محاكمه مي كرد دوم ارديبهشت 1329 )22 
اپريل 1950( با صدور حكمي جالب و ماندنی، وي را از اتهام منتسبه 
تبرئه كرد. سه قاضي اين دادگاه در حكم خود نوشته بودند: »مقالِه 
مظفر بقايي در روزنامه شاهد كه در آن به ارتش اشاره رفته بود، 
اهانت به نيروهاي مسلح نبود بلكه يک انتقاد بود و چون راه حل 
نشان داده بود، پس ]بنابراين[؛ اين مقاله يک »انتقاِد سازنده« بود 
و تكليف روزنامه نگار گفتن مسائل و ارائه راه حل استـ  از زبان خود 
و يا به صورت نقل قول از ديگران و .... اين نوشته، يک مقاله ]نظر[ 
بود و نه خبر كه حتي بشود ناشررا به تكذيب آن و يا دادن توضيح 

]در همان صفحه و همان ستون از روزنامه[ وادار كرد.«.
     ارتش در دادخواست خود، مقاله نگار )بقايي( را متهم به اهانت 
به نيروهاي مسلح و درنتيجه متزلزل ساختن صميميت افراد آن 
نسبت به فرماندهان ارشد ارتش كرده بود و خواستار مجازات او 
شده بود. ]در آن زمان هنوز اختيارات محاكم نظامی گسترش 

نيافته بود و آن قبيل شكايات به اين محاكم ارجاع نمی شد.[.
    ده سال بعد از آن محاكمه، رئيس شهرباني وقت )سپهبد نعمت 
اهلل نصيري( و اين بار از دستگاه قضايي ارتش خواست كه دكتر 
مظفر بقايي را به اتهام اهانت به شهرباني ]پليس[ و سلب صميمت 
]اعتماد[ اتباع كشور نسبت به افراد آن مجازات كند. اين بار، دستگاه 
قضايي ارتش بقايي را در زندان دژبانی بازداشت و محكمه نظامي 

اورا به مجازات زندان محكوم كرد. 
    بقايي در سال 1339 هجری در نطقي مطالبي درباره شهرباني 
گفته بود و ازجمله به تراشيدن غيرقانوني سر يک روزنامه نگار 
كرماني ]نوشيروان كيهاني زاده مولف اين تاريخ آنالين[ به دستور 

شخص سپهبد نصيري اشاره كرده بود.
     نصيري در بهمن ماه سال 1357 و اندكي پس از پيروزي 
انقالب اعدام شد و بقايی هم چندی پس از او در زندان جمهوری 

اسالمی درگذشت.

زمانی كه ایران چنین دادگاهی داشت: »انتقاد كردن، تکلیف روزنامه نگار است«
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وارد كننده اتومبيل نو و يا مونتاژ )مثال فيات و ...( سهيم بودند و 
دوباره تبصره لغو شد!. 

    موضوع واردات خودرو نيمدار به كشور پس از تغيير نظام 
حكومتي هم ادامه يافت. براي مثال: پس از پايان جنگ عراق با 
ايران، مجلس قانوني وضع كرد كه به موجب آن هر دارنده مدرک 
باالتر از ليسانس از دانشگاههاي خارج كه بخواهد به وطن بازگردد 
ـ كه بدون انتقال ارز  ـ اتومبيل خودش راـ  بتواند يک خودروـ 
خريداري شده باشد به كشور وارد كند، ولي اجراي اين قانون هم 
كه هنوز ظاهرا به قوت خود باقي است و پروانه ها در دست برخي 
از فارغ التحصيالن مانده است پس از مدتي كوتاه متوقف شد!، كه 
پس از يک دهه اعتراض و شكايت به كميسيون اصل 90، با شرايطي 

برقرار شد و بعد از مدتي بارديگر به دست انداز افتاد و ....

    31 فروردين 1391 روزنامه كيهان گزارش از موافقت دولت با 
واردات اتومبيل دست دوم داد و نوشت:

    رئيس مجمع عالي واردات از مصّوب شدن قانوني براي واردات 
خودروهاي خارجي دست دوم! خبر داد. وی )رئيس مجمع( 
اظهارداشت كه دولت مصّوب كرده است تا خودروهاي دست دوم 
كه بيش از 3 سال از تاريخ توليد و مصرف آنها نگذشته باشد مي 

توانند وارد كشور شوند.
    او در پاسخ به اين سوال كه تعرفه واردات خودروهاي دست دوم 
به چه صورتي خواهد بود گفت: به ازاي هر يک سال عمر، 3 درصد 

از تعرفه آنها كاهش مي يابد.
    رئيس مجمع عالي واردات اضافه كرد: دستورالعمل اجرايي اين 

مصّوبِه دولت به گمركات كشور ابالغ شده است.

گزارش های رسانه ای پيرامون راز ميلياردر شدن كارلوس سليم 
حلو  Carlos Slim Helu ، مكزيكي عرب تبار)لبنانی االصِل متولّد 
ژانويه 1940(، يكی از ميلياردرهای رديف باالی جهان و سهامدار 
عمده نيويورک تايمز كه از دو دهه پيش آغاز شده بسياری را در 
كشورهای مختلف بر آن داشته كه راه وی را برای ثروتمند شدن 
در پيش گيرندـ  ثروتمند شدن از راه خريد تأسيسات دولتی 
)اصطالحا؛ خصوصی سازی(. ثروت سليم ِهلو تنها در طول سال 
2006 نوزده ميليارد افزايش يافته بود. طبق گزارش رسانه ها، 
خصوصي سازي شركتهاي مخابراتي دولتي در آمريكاي التين 
باعث ميلياردر شدن سليم شده است. در روسيه و اروپاي شرقي، 
دهها  زرنگ و اهل ساخت و پاخت از پرتو غيردولتي كردن بنگاهها 

و كارخانه ها، يكشبه ميلياردر شده اند. 
سليم با خريد شركتهاي خصوصي شده تلفن )به طريق نقد و 
اقساط و گرفتن وام از بانكها( و ... يک امپراتوري سلفون )موبايل( و 

مخابرات در آمريكاي التين و متمركر در دو كمپاني 
America Movil و Telmex

به وجود آورده و دارای درآمدی هنگفت شده است. درآمدهای 
ناشی از خصوصی سازی بويژه در كشورهای سوسياليستی و شبه 
سوسياليستی سابق واكنش مردم به غيردولتي سازي ها را به دنبال 
داشته است. اين ميلياردرها برای حمله و دفاع دست به خريد سهام 
و يا كل يک روزنامه بزرگ و يا يک مجموعه رسانه ای )نشريه + 

راديوتلويزيون + استويو فيلمسازی( زده اند. 

        در پي فروپاشي شوروي »درصد« سود حاصل از كسب 
)بيزينس( كه قبال در بيشتر كشورها به استثناي آمريكا معّين، و از 
دهـ  پانزده درصد بيشتر نبود از قيد محدوديت رها شده و بيش از 
90 درصد مصرف كنندگان را به خشم آورده است. در پي غيردولتي 
كردن منابع توليد و كمپاني هاي بزرگ در چندين كشور از جمله 
روسيه از آغاز دهه 1990 به اين سوي، در اين كشورهای قبال بدون 
ثروتمند چند نفري انگشت شمار »يكشبه« ميلياردر شده و خشم 
توده هاي مردم راـ  كه 80 برابر گذشته آگاهتر شده اندـ  برانگيخته 

اند، و اين وضعيت آنان را دچار ترديدهاي متعدد كرده است و ....

ثروتمند شدن از راه خرید تأسیسات دولتی و اصطالحا خصوصی سازی 
روش میلیاردر شدن سلیم هلو سهامدار نیویورک تایمز 
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14

از زبان تصویر

تلفات بمباران 12 مارس 1945 توکیو با بیش از صد هزار کشته و نظر یک 
سوم ژاپنی: گذشته گذشت، باید در اندیشه آینده بود

12 مارس 1945 امپراتوری ژاپن اعالم داشت كه در بمباران شهر توكيو و حومه آن توسط بمب افكن های سنگين »بیـ  29« 
آمريكا كه نهم و دهم مارس ]آن سال[ صورت گرفته بود بيش از يكصد هزار تَن غير نظامی كشته شدند. اين بمباران با بمب های آتشزا 
صورت گرفته بود. اين سنگين ترين تلفات يک بمباران متعارفی ]غير اتمی[ در طول تاريخ بشمار آورده شده است. كاليسـ  ژنرال 

آمريكايی فرماندهی اين حمالت را برعهده داشت.
 پنج ماه بعد، آمريكا دو شهر ديگر ژاپن را بمباران اتمی كرد كه دو برابر بمباران توكيو تلفات داشت و امپراتوری ژاپن مجبور به تسليم 
شد. با وجود اين، يک سوم ژاپنی ها در يک نظر سنجی كه چند سال انجام شد گفته بودند كه از آمريكا به خاطر آن بمبارانها دلخوری 
ندارند!، گذشته گذشت و بايد در انديشه آينده بود، ويتنامی ها و آلمانی ها هم تلفات سنگين دادند كه اينک دوستان بسيار نزديک 

آمريكا هستند.

تصاویري از بمباران 12 مارس 1945 توکیو

)فرودین، اردیبهشت وخردادماه1398( مجله روزنامک شماره 62-61-60 



روزگاري که پوتین یک افسر اطالعاتي )کا. گ. ب.( شوروي بود
پيت سوزا  Pete Souza كه زمانی عكاس رسمي »باراک اوباما« رئيس جمهوری وقت آمريكا بود و اين عكس )عكس باال( را در سال 1988 در 
ميدان سرخ مسكو گرفته بود، در آخرين هفته فوريه 2009 ضمن دادن اين عكس به روزنامه نگاران جهت انتشار به شرح آن پرداخته و گفته بود: 
    »مرد نسبتا جوان دوربين به گردن كه قيافه توريست به خود گرفته، كسي جز والديمير پوتين نيست كه تا فروپاشي شوروي يک افسر 

اطالعاتي اين اتحاديه سوسياليستي بود و در آن روز ماموريت ميدان سرخ به او داده شده بود تا از لحاظ امنيتي مراقب اوضاع باشد.«.
     سوزا در آن زمان از ديدار رونالد ريگن رئيس جمهوری وقت آمريكا از شوروي و ديدارهای او در مسكو براي رسانه هاي آمريكا عكس مي گرفت. 
     وی گفته بود: »در آن روز ريگن پس از مذاكره با گورباچف در كاخ كرملين، به اتفاق او به ميدان سرخ رفته بود تا در اين ميدان تاريخي كه 
ناپلئون بر آن گام گذارد و هيتلر آرزوي رسيدن به آن را به گور بُرد قدم بزند و عوام الناس روس را از نزديک ببيند كه به ريگن گفته بودند از گوشه 
و كنار روسيه براي ديدن ميدان سرخ، تابوت لنين و ديوار كرملين به آنجا مي روند.«.  ]عكس، ريگن را در اين ميدان سرخ و درحال دست دادن 

به يک نوجوان نشان مي دهد.[. 
    پيت سوزا به روزنامه نگاران گفته بود: »پرسش هايي كه در آن روز در ميدان سرخ از ريگن مي شد، من ]سوزا[ را دچار اين ترديد كرده بود 
كه بيشتر سئوال كنندگان از ميان مأموران امنيتي انتخاب و فرستاده شده بودند زيرا كه پرسش ها درباره نابرابري ها )ظلم كاپيتاليسم( و ... در 

آمريكا و از قبيل بود.«.
     پوتين در طول عضويت در كا.گ. ب. كه تا سرهنگي در اين سازمان باال رفته بود عمدتا در آلمان شرقی فعاليت داشت. وي كه در آن زمان 
عضو حزب كمونيست شوروي بود بر زبان آلماني مسلط است و قاعدتا بايد ازوضعيت اجتماعی، اقتصادیـ  سياسی اروپا، روحيه و مِنش مردم 
و اهرم »ناتو« و سياست هاي كلي آمريكا در قبال ملل اروپايی و نظر اروپاييان نسبت به آمريكا و پيشينه مقامات اروپايی بويژه اروپای مركزی 

آگاهی داشته باشد.
    رسانه هايي كه اين عكس و اظهارات »پيت سوزا« را در اواخر فوريه و اوايل مارس 2009 منتشر ساخته بودند نوشته بودند كه آماده اند هرگونه 
توضيح رسمي كرملين دراين باره را منتشر كنند تا عكس، سند تاريخ شود. ولي، تا يک ماه پس از انتشار عكس )31 مارس 2009(، توضيحي 

مالحظه نشد.
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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.

16

این ماه در گذر تاریخ
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این ماه در گذر تاریخ

نوروز و آيين هاي باشكوه آن، مسيري سه هزار ساله را 
پيموده تا به ما رسيده است. »نوروز« كهنسالترين آيين ملي 
در جهان است كه جاودانه مانده و يكي از عوامل تداوم فرهنگ 
ايرانيان و مردمی است كه در محدوده امپراتوری پيشين 
پارسيان زندگی می كنند. چند دهه است كه مورخان معاصر، 
كشورهايی را كه نوروزـ  جشن ملی آنان است »منطقه نوروز« 
نوشته اند؛ از آناتولی تا دره ِسند، بخشی از هند و كوههای پامير 
و از آسيای ميانه و قفقاز تا خليج فارس. اصحاب نظر بعيد نمی 
دانند كه با ايجاد اتحاد ميان اين كشورها يک بلوک سياسی 

تازه به وجود آيد و وزنه ای سنگين در سياست جهان شود. 

برگزاري آيين های نوروز در عصر حاضر با سه هزار سال 
پيش تفاوت چشمگير نكرده و به همين دليل، عامل وحدت 
فرهنگي ساكنان »منطقه نوروز« به شمار مي رود كه آن را در 
هرگوشه از جهان كه باشند، يكسان برگزار مي كنند و بزرگ 

مي دارند. 

انديشمندان، »نوروز« را مظهر پايدار هويت و ناسيوناليسم 
ايراني خوانده اند كه مورخان در قوه محركه اين ناسيوناليسم 
ترديد ندارند؛ زيرا كه در طول تاريخ نيروي عظيم و كارآيي 

هاي فراوان آن را مشاهده كرده اند.

نوروز

)فرودین، اردیبهشت وخردادماه1398( مجله روزنامک شماره 62-61-60 



با تصويب متمم قانون انحصار تجارت خارجي، از 22 اسفندماه 
1309 بازرگاني خارجي ايران در دست دولت قرار گرفت. قانون 
مربوط با عنوان »انحصار تجارت خارجي« در نهم اسفند و متمم 
آن در بيستم اين ماه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود. 
رضاشاه پهلوي بي درنگ آن را امضاء و 22 اسفند دستور به اجرا 

آمدنش را داده بود. 
    دولت وقت از ديرزمان درصدد به دست گرفتن امور واردات و 
صادرات به منظور تنظيم اقتصاد كشور و حمايت از كارخانه هاي 
روزافزون نوپا بود كه انتقاد روزنامه ها از ورود كاالي بُنُجل و غير 
ضروري و نيز صدور اجناس داخلي مورد نياز مردم و ناياب شدن 
آنها در داخل كشور؛ بهانه تسريع تسليم اليحه مربوط به مجلس 
قرارگرفت كه شايد هم به اشاره دولت دست به انتقاد زده بودند تا 

زمينه آماده شود.
    اين اليحه كه در افواه به تعديل 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 كه برپايه سياست خود آن 
را تنظيم و هر سال در اسفندماه مورد تجديد نظر قرار دهد. از آن 
زمان رسم شد كه دولت هرسال پيش از پايان اسفند ماه فهرست 
كاالهاي مجاز و غيرمجاز )ممنوع الورود( و شرايط واردات و صادرات 
در سال بعد را اعالم دارد و بازرگانان تنها برپايه اين فهرست، مجاز 
به دريافت پروانه واردات و صادرات شدند. به استناد همين قانون 

بود كه سازمان معامالت خارجي به وجود آمد.
    در اسفندماه سال 1308 )يک سال پيش از تصويب قانون 
انحصار تجارت خارجي(، قانون ايجاد كميسيون ارز و كنترل 
دولت بر معامالت ارزي و وارد كردن و خارج كردن طال و نقره 
به تصويب مجلس شورا رسيده بود و اين كميسيون اندكي بعد 

تشكيل شده بود.
    از سال 1390 و تشديد بحران ارزی و مشكالت  تجارت خارجی 
)واردات و صادرات( به اين سوي، »كارشناسان اقتصادی« بارها 
رعايت چنين موازيني را در جمهوري اسالمي ايران متذكر شده اند.

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

21 مارس 1991 راجيو گاندي 47 ساله پسر بزرگ بانو گاندي و 
نوه نهرو كه پس از قتل مادرش در سال 1984 نخست وزير هند شده 
و 5 سال حكومت كرده بود در جريان مبارزات انتخاباتي در يک انفجار 
انتحاري كه يک زن »تاميل نادو« آن را به وجود آورده بود كشته شد. 

پدر »راجيو« از پارسيان هند بود. 

ترور نوهِ پارسیـ  هندی نهرو
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ششم فروردين زادروز زرتشت، تنها پيامبري 
است كه از ميان آرين ها برخاست و »كردار نيک، 
پندار نيک، و گفتار نيک« را ندا داد و ترويج كرد تا 
پيروان آموزش های او بويژه ايرانيان با اين منش 
پرورش يابند و بارآيند. زرتشتـ  آموزگار خوبي ها 
و برحذرداشتن بشر از گراييدن به بدي ها مي گفت 
كه گريز از بدي ها و پليدي هاست كه در بشر ايجاد 
احساس شادي و نيكبختي مي كند و اين احساس 

تا ابديت در او ماندنی خواهد بود.
     تا وفات زرتشت، تقريبا همه ايرانيان كه غالبا 

ميترائيست بودند به َمكَتب او گرويدند و آيين زرتشت در زمان 
ساسانيان، دين رسمی ايران اعالم شد. آرين ها و ازجمله ايرانيان تنها 

مردم جهان باستان بودند كه بُت پرست نبودند.
     اَِوستاـ  كتاب زرتشتـ  در عين حال از قديمي ترين نوشته هاي 
جهان و سند تمدِن پيشرفته ايرانيان عهد باستان است. قطعات 
اوستا كه در دوران هخامنشيان در كتابخانه های كاخهای سلطنتی 
نگهداری می شد به دست نظاميان اسكندر مقدونی نابود شدند. از آن 
پس اين مطالبـ  از شعر و نثر در ذهن موبدان، از نسلی به نسل ديگر 
منتقل می شد. بالش يكمـ  شاه اشكانی ايران در نوروز 76 ميالدی از 
موبدان كه به ديدار او رفته بودند با تاكيد خواست كه تا سال بعد )سال 
77 ميالدی(، ششم فروردينـ  زادروز زرتشتـ  اوستا بايد جمع آوری، 
تكميل و به او داده شود زيرا كه پير شده و ُعمری از او باقی نمانده و می 

خواهد كه اين كار در دوران وي انجام شده باشد. 
    موبدان تا ششم فروردين سال 77 ميالدی آنچه را كه جمع آوری 
كرده بودند به صورت َمكتوب به بالش دادند كه ازسال 51 تا سال 78 
ميالدی سلطنت كرد  و گفتند كه كار تكميل مجموعه ادامه خواهد 
داشت. اوستا نزديک به دو قرن بعد در دوران اردشير پاپكان و به هّمت 

»تنسر Tansar -Tonsar  « روحانی ارشد وقت 
)موبِد موبدان( تكميل شد شامل348 فصل )بيش 
از ميليون كلمه( در 21 كتاب. در دوران شاپور دوم 
)ذوالكتاف( چند قطعه گمشده قبلی بر آن اضافه 
شد و چون به پارسی باستان )زبان اوستايی( بود 
بعدا بر آن تفسير و راهنمايی نوشته شد كه َزند )زند 
اوستا( ناميده می شود. با هدف تسهيل رجوع به 
مطالب، خالصه اوستا تحت عنوان »ُخرده اوستا« 
تدوين شده است. شرح اين تحوالت )تاريخچه 
اوستا( در كتاب »دين كرد« آورده شده است. 

زرتشت در عين حال يک شاعر و فيلسوف بزرگ بود.
     زادروز زرتشت از دوران ساسانيان يک روز ملّي اعالم شد و بر ايام 
رسمي نوروز اضافه گرديد. 9 دهه پيش )سال 1922( شوراي عالي 
معارف )شوراي عالي فرهنگ( به رياست دهخدا، زادروز زرتشت را 
بر تعطيالت مدارس ايران افزود كه بعدا دولت هم تعطيالت نوروزي 
ادارات را از سه روز به هفت روز افزايش داد زيرا كه روز هفتم فروردين 
ماه، از عهد باستان روزي خوش يُمن و ويژه امضاي قراردادها ازجمله 
عقد ازدواج، رسيدن به توافق ها و سازش و تحكيم همبستگي ها بوده 

است.
    بسياری از انديشمندان و شرق شناسان معاصر، آموزشهای 
اخالقی زرتشت را راه حل مسائل بشر امروز به دست داده اند زيرا كه 
همه اين مسائل به علت زوال و انحطاط اخالقيات به وجود آمده است. 
آموزش های زرتشت از قرن هفدهم ميالدی مورد توجه خاص و تفسير 
موّرخان، فالسفه و جامعه شناسان بويژه انديشمندان آلمانی بوده 
است كه با افتخار از او يادكرده اند. طبق آمارهای منتشره، توجه به 
آموزش های زرتشت از نيمه دوم قرن 20 در گوشه و كنار جهان رو به 

افزايش بوده است.

زادروز زرتشت پیامبری كه »كردار نیك، پندار نیك و گفتار نیك« را ندا داد

تصویر زرتشت

دكتریِن نیکسون
ريچارد نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا كه با تظاهرات بدون وقفه مخالفان آمريكايي ِ ادامه جنگ ويتنام و نيز هزينه هاي سنگين 
اين جنگ و بُن بَست نبرد رو به رو شده بود 18 فوريه 1970 اعالم داشت كه از اين پس هنگامي آمريكا به يک متحد خود كه در معرض 
تهاجم و خطر است كمک خواهد كرد كه اين متحد، خود نيز قادر به اقدام باشد. به عبارت ديگر كمک كردن به دولتي كه خود نتواند براي 

باقي ماندن كاري انجام دهد بيهوده است.
     نيكسون اعالم كرد كه كمكهاي آمريكا از آن پس »غير مستقيم« خواهد بود و نظاميان آمريكايي مگر در شرايط خاص به كمک اعزام 

نخواهند شد.   اين اعالميه به »دكترين نيكسون« معروف شده است.
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مصريان يوناني تبار و موّرخان يهوِد عهد باستان روايات حبشي 
ها را درباره گفت و شنود نخستين سفير ايران با امپراتور حبشه 
)اتيوپي بزرگتر( كه در سال 524 پيش از ميالد و نزديک به نوروز 
ايرانيان )طبق محاسبات تقويمي تازه، مارس 524 پيش از ميالد( 
صورت گرفته بود اين چنين نقل كرده اند كه بعدا در برخی كتاب 

های روميان آمده است:
     امپراتور حبشه كه برگزيده بزرگان اين كشور بود از سفير كامبيز 
)كامبوزيا، كمبوجيه، كبوجيه Cabudjia ( شاه وقت ايران كه از 
مصر به حبشه )اتيوپي( فرستاده شده بود مي پرسد كه ايرانيان در 
چه سني مي ميَرند، غذاي اصلي آنان چيست و آدابشان كدام است؟. 
     سفير پاسخ مي دهد كه عمدتا تا هشتاد سالگي ُعمر مي كنند و 
غذاي اصلي ايشان عبارتست از: نان گندم، گوشت و ميوه. آب، زمين 
و آتش را هم آلوده نمي سازند. اهورامزدا را كه خداي دانا، توانا و يگانه 
است پرستش مي كنند؛ دروغ نمي گويند، كار بد نمي كنند و نّيت بد 
داشتن را گناه مي دانند و با پوشش كامل و پاپوش )كفش( از خانه 

خارج مي شوند، اسپ را دوست دارند و مانند ملل ديگر در مزرعه 
و باركشي مورد استفاده قرار نمي دهند و نسبت به سالخوردگان 
خود نهايت احترام را رعايت مي كنند و از آنان به خاطر خدماتشان 
سپاسگزارند و هنگام ديدار، با بوسيدن دستشان اداي احترام مي 
كنند.      امپراتور حبشه )اتيوپي( كه هداياي كامبيز پسر كوروش 
بزرگ را مقابل خود گذارده بود تا حاضران در مجلس مشاهده كنند 
سپس از سفير ايران علت تصرف مصر را مي پرسد كه سفير پاسخ مي 
دهد:     به اين علت كه فراعنه )سران پيشين مصر( به غير ِمصريان 
]به نوشته مورخان يهود؛ نسبت به يهوديان ساكن مصر[ ظلم مي 
كردند.     امپراتور حبشه سئوال مي كند كه چرا بايد در كشور شما 
)ايران( سلطنت موروثي باشد، اگر پسر شاه ديوانه و يا افليج باشد 

بازهم بايد جانشين پدر شود؟، آيا اين كار خطرناک نيست؟.
    سفير پاسخ مي دهد كه در چنين وضعيتي، بزرگان پارس ) 
Persia ( حق دارند كه بيشتر وظايف چنين شاهي را به دست 

گيرند.

گفت و شنود نخستین سفیر ایران در حبشه با امپراتور این كشور در سال 524 پیش از 
میالد درباره ایرانیان

آن دسته از »كشورـ  شهر« هاي يوناني كه از سوي فيليپ دوم 
پادشاه مقدونيه تهديد مي شدند در مارس 342 پيش از ميالد 
)اسفندماه( براي رفع خطر از خود به اردشير سوم شاه ايرانزمين ار 
دودمان هخامنشي متوسل شدند و اردشير در اين زمينه به پادشاه 
مقدونيه اخطار داد و ضمن آن تهديد كرد كه اگر به اين شهرهاي 
كوچک كه خطري براي او ندارند و حاكمّيت و استقالل دارند تعّرض 
نظامي بََرد، در اين جنگ نابرابر، ايران به دفاع از اين شهرها كه حق 
دارند راه خود را بروند خواهد پرداخت و معتّرض را تنبيه خواهد كرد.

     اين تهديد موثر واقع شد و فيليپ دوم تا اردشير سوم در قيد 
حيات بود از تصّرف بقيه اين »كشورـ  شهرها« خودداري كرد. فيليپ 

دوم )پدر اسكندر( قبل از مارس 342 پيش از ميالد چند شهر يوناني 
را متصرف شده بود.

    به باور موّرخان، اين اخطار اردشير سوم، در قرون جديد و معاصر 
از سوی اَبَرقدرت ها اقتباس و اُلگو شده است. »تاريخ« نشان داده 
است كه اَبَرقدرت ها پی در پی جای خودرا به ديگری داده اند. برای 
مثال؛ در قرون جديد يک دوره را زمان برتری اسپانيا، دوره ديگر 
را زمان برتری انگلستان و ... نوشته اند. فساد داخلی، بوروكراسی 
و ضعف مديريّت ها عامل عقب رفتن و در مواردی اضمحالل يک 
قدرت شده است و وضعيت و رفتار رئيس دولت در اين پيشرفت و 

پَسرفت، نقش اساسی داشته است.

اخطار تاریخي اردشیر سوم به پادشاه مقدونیه مبني بر »دفاع ایران از كشورهاي ضعیف« 
كه الگوی َاَبرقدرت ها شده است

keihanizadeh@gmail.com.
www.rooznamak.com
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درپی پيروزی ارتش ايران به فرماندهی نادر بر عثمانی در بين 
النهرين ]نبرد آق دربند و نبرد َكركوک[ و كشته شدن »توپال عثمان« 
ژنرال ارشد ارتش عثمانی ]معروف به َسرَعسكر = سردار[ و پس گرفتن 
نجف، كربال، ِحلّه و سامره )سامرا( و در محاصره قراردادن بغداد، نادر 
عازم قفقاز جنوب غربی شد تا َعساكر )سپاهيان( عثمانی را از آنجا 
هم براند. عثمانی ها درجريان جنگ داخلی ايرانيان و افتادن اصفهان 
به دست اميرمحمود قندهاری ]هوتكی[، از فرصت استفاده كرده و 
چند شهررا در بين النهرين )عراق امروز(، ارمنستان و قفقاز از دست 
فرمانداران ايران خارج ساخته بودند. همزمان، روسيه نيز در دربند 
]داغستان[ و باكو نيروی نظامی مستقر ساخته بود. دولت روسيه كه 
از پيروزی نادر بر عثمانی خرسند شده بود و اميدوار بود جنگ و ستيز 
ايران و عثمانی ادامه يابد و درنتيجه، عثمانی از تعّرض به قلمرو آن 
دولت در منطقه دريای سياه منصرف شود نماينده خود »سرگی 
دميتريوويچ گوليتسين  Sergei D. Golitsyn « را روانه اردوی نادر 
كردـ  كه نادر تا اين زمان شيروان و شماخی را پس گرفته و داوطلبان 
اَرمنی ارتش ايران و يكان های سه لشكر را مأمور پس گرفتن ايروان 

و قارص كرده بود. 

    گوليتسين ]اميرزاده روس[ كه قبال هم با نادر مالقات كرده بود 
برای فرونشاندن خشم نادر از استقرار نظامي روسيه در دربند و باكو، 
به او اطمينان داده بود كه روسيه قصد تصرف اين دو شهر را نداشته 
بلكه برای جلوگيری از افتادن اين دو منطقه به دست عثمانی در آنجا 
نيرو مستقر ساخته و اين يگانها ظرف 15 روز باكو و تا دو ماه ديگر دربند 
را تخليه و به آن سوی كوههای شمالی داغستان بازخواهندگشت. 
پس از تحّقق اين وعده ]خروج روس ها از باكو و دربند[، گوليتسين 
از جانب تزار وقت به نادر پيشنهاد كرد كه ميان دو دولت يک معاهده 
اتحاد بسته شود و طبق اين معاهده، ايران و روسيه تعّرض خارجی به 
خاک طرف ديگررا حمله نظامی به قلمرو خود تلقی كنند. همچنين 
دو دولت بدون اطالع يكديگر با عثمانی صلح نكنند و دژ »سوالق« مرز 
دو كشور باشد. به اين ترتيب، دولت روسيه حاكمّيت ايران بر تمامی 

قفقاز ازجمله داغستان را به رسميت شناخت.
    متن معاهده كه موّرخان آن را نوعی »پيمان دفاع مشترک« 
خوانده اند آماده شد و مطابق تقويم ميالدی يورنيورسال )گريگوری( 
دهم مارس 1735 ]يک سال پيش از انتخاب شدن نادر به شاهی 

ايران[ در شهر َگنجه )قفقاز جنوبی( به امضاء رسيد.
     از آن زمان تا 60 سال، تعرضی چشمگير از جانب روسيه برای 
تصرف قفقاز مشاهده نشد. سركوبی خشونت آميز شهر تفليس در 
سال 1795 توسط آغامحمدخان قاجار كه حكمران آن متوجه دولت 
روسيه شده و خودرا مطيع اين دولت اعالم كرده بود، به الكساندر يكم 
تزار وقت روسيه كه تحقق آرزوی پتر بزرگ ]توسعه روسيه در جنوب[ 
را در سر داشت فرصت و بهانه داد تا به چند شهر قفقاِز ايران ازجمله 
باكو نيرو بفرستد. بعدا در باكو ژنرال »پاول تسی تسی يانوف« فرمانده 
روس به دست حسينقلی خان فرماندار شهر كشته شد. تصرف باكو 
]بادكوبه واقع در منطقه آبشوران[ از سوی روس ها باعث دو جنگ 
طوالني ايران و روسيه در سه دهه نخست قرن نوزدهم شد كه آتش 
بيار آن انگليسی ها بودند. اين دو جنگ به ازدست رفتن قفقاز انجاميد 

كه روس ها هم 160 سال بعد آن را از دست دادند.
    ميان ايران و روسيه قراردادهای متعدد نظامی بسته شده است 
ازجمله قرارداد 1921 كه دولت موقت انقالب )به نخست وزيری 
مهدی بازرگان( به اشاره واشنگتن و كارگردانی دو وزير او كه نزديک 
به دولت آمريكا بودند، اين قرارداد را كه در دوران حكومت مصدق، 
ايران را از خطر تعّرض دولت لندن مصون ساخته بود، يكجانبه لغو 
كرد. طبق همان قراردادها، درياي مازندران متساويا ميان روسيه و 
ايران تقسيم شده است. قانون اساسي، تغيير در قلمرو كشور را )تجزيه 

تلقی( و ممنوع كرده است. 

معاهده مارس سال 1735 ایران و روسیهـ  پیمان اتحاد

تصویر مجسمه نادر )خراسان( 
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ناوگان ايران كه با كمک ايتالياي عهد موسوليني به طور محرمانه 
ايجاد شده بود در نخستين نوروز پس از ورود به خليج فارس، به پايگاه 
نظامي انگلستان در »باسعيدو« حمله بُرد و آن را به خاک وطن باز 
گردانيد. انتخاب نوروز براي حمله به اين سبب بود كه انگليسي ها 
انتظار نداشتند ايرانيان در روز ملي بزرگ خود دست به جنگ بزنند. 
انگلستان كه از قرن شانزدهم نمي خواست ايران نيروي دريايي موثر 

داشته باشد در ماجراي شهريور 1320، و با توسل به نيرنگ، ناوگان 
ايران را نابود كرد.

 دولت لندن هيچگاه مايل نبوده است كه كشورهاي حوزه خليج 
فارس داراي قدرت دريايي شوند. سياست اين دولت بود كه باعث شد 
در اين منطقه كشورهاي كوچک متعدد به وجود آيد تا اجبارا مطيع 

قدرت هاي خارج از منطقه باشند.

بيست و پنجم مارس 1975 فيصل بن عبدالعزيز آل سعود پادشاه 
وقت كشور سعودي در كاخ سلطنتي رياض در دفتر ويژه مالقات ها 
به دست برادر زاده اش »فيصل ابو مساعد« با شليک گلوله كشته شد. 
ضارب كه در بيروت تحصيل مي كرد به منظور اعتراض به كاهش 
مقرري كه هر ماه به او پرداخت مي شد به رياض بازگشته بود. كاهش 

مقرري به دليل تنبلي در تحصيل و ولخرجي بود.
     قاتل پس از محاكمه، سه ماه بعد )در ماه ژوئن( در يک ميدان شهر 

رياض گردن زده شد. 

ایجاد كشورهای كوچك و مطیع؛ سیاست دولت لندن

روزی كه فیصل پادشاه كشور سعودي
 در كاخ سلطنتي به دست برادر زاده اش كشته شد

ملک فیصل

رسمیت یافتن تاریخ 
هجري خورشیدي

از 16 مارس سال 1079 ميالدي 
ه  ه وقت ــ ملكشا به دستور شا
ـ مقّرر شد كه در ايران،  سلجوقيـ 
تاريخ اسناد به هر دو تقويم هجري 
قمري و هجري شمسي نوشته شود. 
    اين روال از چهار قرن بعد به 
تدريج فراموش شد كه در دوران 
دودمان پهلوی ازسرگرفته شده 

است. 
    تقويم هجري شمسي را ُعَمر 

خّيام نيشابوري تنظيم كرده بود.

... و به این ترتیب انگلیسی ها وارد خلیج فارس و مسلط بر 
منطقه شدند

22 اپريل 1622 و هفت سال پيش از درگذشت شاه عباس يكم، دژ پرتغالی ها در جزيره 
ُهرُمز سقوط كرد و استقرار دهها ساله آنان در اين جزيره و كنترل آمد و رفت ها به خليج فارس 
پايان يافت. در اين عمليات 9 كشتی نظامی انگلستانـ  اسما وابسته به كمپانی هند شرقی 
انگليسـ  به واحد نظامی ايران كمک كردند. كشتی های انگليسی دژ پرتغالی ها را گلوله باران 
و نظاميان ايران در زير اين آتش، دژ را تصرف كردند. كشتی های انگليسی قبال، ناوهای پرتغالی 

را از اطراف جزيره فرار داده بودند.
    پيش از اخراج پرتغالی ها از هرمز، نيروهای نظامی ايران و باز هم با كمک انگليسی ها جزيره 
قِشم را آزاد كرده بودند و قبل از قِشم، نيروهای ايران به فرماندهی امامقلی خان، پرتغالی ها را 

از بحرين بيرون رانده بودند.
    مذاكرات برادران ِشرلی با شاه عباس، مقدمات اين همكاری نظامی ايران و انگليس را فراهم 
كرده بود.   با اخراج پرتغالی ها، انگليسی ها راههای تجاری خليج فارس را به دست گرفتند و 
به تدريج بر منطقه تسلط يافتند و ....  در پی اخراج پرتغالی ها، شاه عباس دست به توسعه بندر 
ُگمبرون زد كه نام او بر آن نهاده شد و به بندر عباس تغيير نام داده است. بندرعباس تا زمان 

افزايش شمار استانهای ايران از َده استان، جزئی از استان كرمان بود.
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نيروهاي انگليسي كه با هدف بيرون آوردن بين النهرين از دست 
عثماني وارد اين سرزمين شده بودند از سوم مارس 1917 )12اسفند 
102 سال پيش( حمله به شهر بغداد را آغاز كردند و اين شهر هشت 

روز بعد )11 مارس( به تصرف آنان درآمد.
     از نظر انگليسي ها »بغداد« كليد تصاحب نفت عراق و سلطه بر 
سرزمين هاي عربي و كليد آسيای غربی بشمار مي رود. منطقه بغداد 
از زمان تأسيس شهر تيسفون )مدائن( و استقرار پايتخت ايران در 
آنجا در سال 135 پيش از ميالد مركز قدرت در شرق بوده است. پس 
از اشكانيان و ساسانيان، عباسيان آنجا را پايتخت خود قرار دادند و 
دولت عثماني با دادن امتيازات فراوان به ايران، بغداد را از آن خود 
كرده بود. همه تالش سالطين عثمانیـ  از آغاز كار اين دودمان كه 
خودرا خليفه مسلمين سّنی اعالم كرده بودند، تصرف بغداد بود و می 
خواستند كه با در دست داشتن بغداد جانشين عباسيان شناخته 
شوند. عثمانی ها، عمال از بغداد بود كه بر مناطق عربي شرق مصر 

ُحكم فرمايی مي كردند. 
    در جريان جنگ انگلستان با عثمانی برسر عراق، نيروهای عثمانی 
بسختی مقاومت كردند و در چند نبرد ازجمله زد و خورد مدائن 
)نه چندان به دور از طاق َكسری( واحدهای انگليسی را به عقب 

رانده بودند. حكومت انگليسي ها بر بغداد آسان نبود و دائما گرفتار 
بپاخيزی، شورش و زد و خورد بودند.

     انگليسی ها بودند كه 9 دهه پيش عراق را از سه ايالت مختلف 
المذهب و نژاد امپراتوری منحله عثمانی به وجود آوردند، مرزهايش را 
طبق سياست خودـ  استخوان گذاردن الی زخمـ  ترسيم و نام قديمی 
ايرانی آن )اِراک = ايراک( را برآن نهادند. در دوران ساسانيان، ايالتی 
كه تيسفون )پايتخت( در آن واقع شده بود و تمامی كويت را در بر می 
گرفت »اراک، به كسر الف« خوانده می شد. تعيين مرزهای مسئله دار 
عراق و ايران بويژه در اروند رود )شط العرب( كار انگليسی ها است كه 
در مارس 1970 نزديک بود كار به يک جنگ تمام عيار ميان ايران و 
عراق بكشد زيراكه ايران قرارداد 1316 هجری را كه در آن خط القعر 
)تالو ِگـ  وسط المياه( اروند رود تعيين نشده بود و كشتی ها بايد با 
اجازه بصره وارد اين رود می شدند و راهنمای عراقی می داشتند لغو 
كرده بود. منطقه بصره و نواحی شيعه نشين شرق دجله تا اواخر عهد 
زنديه و منطقه سليمانيه تا زمان سلطنت محمدشاه قاجار وابسته 
به ايران بودند. مسائل امروز از آسيای جنوبی تا آفريقا نتيجه همان 
مرزبندی ها و كشورساختی های استعمار اروپايی بويژه انگليسی 

است.

نبرد ديرالعاقول )شهركي در َخِم رود دجله و منطقه كانال 
نَهروان كه اين كانال با هدف گسترش كشاورزي و باغداري در عهد 
ساسانيان ساخته شد( ميان سپاه آزاديبخش يعقوب ليث صفاري 
و ارتش خليفه عباسي )المعتمد( هشتم اپريل 876 آغاز شد. در 
جريان نبرد ارتش عباسيان با شكستن ديواره دجله و سرازير كردن 
آب به زير پاي سپاهيان يعقوب مانع تاكتيک هاي نظامي يعقوب 

و پيروزي او شدند. 
    يعقوب كه كمر به تجديد استقالل و حاكميت ايران بسته بود 
و براي تصرف بغداد عازم اين شهر بود پس از نبرد ديرالعاقول به 
خوزستان بازگشت، چندي بعد بيمار شد و پنجم ژوئن 879 در 
منطقه ُگندی شاپور )خوزستان( درگذشت و همانجا مدفون شد. 
يعقوب در نبرد ديرالعاقول دچار مختصر جراحتي شده بود. وي قبال 

سيستان بزرگتر، خراسان بزرگتر، كرمان، فارس و چند منطقه ديگر 
ايران را آزاد كرده بود و پس از آزاد كردن رامهرمزـ  شهري كه هرمزد 
يكم شاه ساساني ايران آن را در خوزستان ساختـ  عازم جنگ با 
عباسيان شد. وي پيشنهاد صلح با خليفه و نيز پيشنهاد اتحاد با 
زنگيان را كه بر جنوب بين النهرين مسلط بودند نپذيرفته بود. به رغم 
يعقوب، َعمرو برادر و جانشين او با خليفه صلح كرد. در آن زمان مركز 
خالفت عباسيان شهر سامرا )سامره( بود. دستگاه خالفت عباسي 
بر اثر مداخالت فرماندهان نظامي شان و عمدتا از تُركان و نيز قيام 
زنگيان )غالمان پيشين( در حالت ضعف بود ولي فرماندهان تُرک 
كه مي دانستند يعقوب در قبال آنان انعطاف نخواهد داشت دفعتا 
با خليفه يكپارچه شده و با همه امكانات به جلوگيري از پيشروي 

يعقوب كه به 80 كيلومتري بغداد رسيده بود شتافتند و ....

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

نبرد دیرالعاقول میان نیروهای آزادیبخش ایرانیان و سپاهیان خلیفه عباسی
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شاه طهماسب صفوی دومين شاه از دودمان صفوی )درويشان 
ـ صوفيان( به حساب تقويم ميالدی جديد، چهاردهم ماه ميالدی 
1576 پس از 52 سال سلطنت و 62 سال ُعمر، در قزوين پايتخت 
خود درگذشت و در مشهد مدفون شد. وی ده ساله بود كه او را بر جای 

پدرش شاه اسماعيل يكم نشانده بودند.
خردسال بودن اين پادشاه سبب مداخله هرچه بيشتر قزلباش 
)نيروی مسلح دولت وقت( در امور كشور شد و اين مداخله تا كودتای 
شاه عباس يكم و ايجاد يک ارتش ملّی ادامه داشت. قزلباش ها حتی 
مادر شاه عباس )بانوی شاه وقتـ  پدر شاه عباس( را كه از مخالفان 
مداخالت سران آنان در امور دولتی بود كشتند و جسدش را به بيابان 
انداختند.     شاه طهماسب يكم برای كاهش مداخالت قزلباش و دور 

ساختن آنان كه از مردان ايالت مشّخصی بودند، هزاران و طبق برخی 
نوشته ها، صدها هزار تنـ  مرد وزن را از قفقاز بويژه از گرجستان به 
قزوين آورد و از آن پس تا پايان عهد صفويان، همين ُگرجی ها از 
درباريان بودند و ضعف عمل آنان به فروپاشی دودمان صفويان ازجمله 
بپاخيزی قندهاری ها و تصرف اصفهان انجاميد. ايجاد حرمسرا از بانوان 
گرجستانی از زمان شاه طهماسب يكم كه در حرمسرای خود هشت 

بانو داشت آغاز شد و تا پايان قاجارها ادامه داشت.
    شاه طهماسب در برابر عثمانی كوتاه آمد و طبق قرارداد اماسيه 
Amasya نيمی از قفقاز )قفقاز غربی( را در كنترل عثمانی قرارداد و 

شهر بغداد را هم به عثمانی داد و در عوض عثمانی اجازه زيارت مّكه در 
ايام حج را به ايرانيان شيعه داد. اين قرارداد تنها 30 سال رعايت شد.

حزب كنگره هند )پس از استقالل، دهها سال حزب حاكم هند( در 
ماه می 1885 تأسيس شد و »دينشاه پارسی« از مؤسسان ارشد آنـ  
يک ايرانی تبار ِ زرتشتی بود. فيروزشاه مهتاـ  پارسی ديگرـ  به تاسيس 
اين حزب كه بعدا پرچم جنبش استقالل هند را برافراشت وسيعا 
كمک كرد، ازجمله كمک مالی. از دهه 1940 لَعل جواهر نِهرو، مرد 
شماره يک اين حزب شد كه حزبی پاپيوليستی و سوسيال دمكرات 
بشمار آمده است. اينديرا گاندی دختر نهرو كه سالها نخست وزير هند 
بود بانوی يک ايرانی تبار به نام پيروز گاندي بود. شوهر اينديراـ  فيروز 
= پيروز گاندي، يک پارسي بود كه نياكان او در سده پس از افتادن 

ايران به دست عرب، چون نمی توانستند سلطه اينان را تحمل كنند، 
از ايران به هند مهاجرت كردند.

    سونيا گاندی )متولد 1946، ايتاليا( عروس بانو اينديرا )و پس از 
درگذشت شوهرش؛ راجيوـ  پسر بانو اينديراـ  در انفجار بمب( رئيس 

اين حزب و گروه پارلمانی آن شد. 
    تاريخ نگاران از بازماندگان نهرو كه از نيمه ماه می 2004 به قدرت 
بازگشته بودند به عنوان »پارسيـ  هندي« ياد كرده و نوشته اند كه 
نام خانوادگی اينديرا ارتباط به مهاتما گاندی ندارد و از نام خانوادگی 

شوهرش فيروز )پيروز( گرفته شده است.

19 اپريل 1632 »شاهجهان« امپراتور تيموري ]مغول تبار[ 
هند دستور تخريب معابد هندوها را صادر كرد و با اين دستور، آتش 
دشمني هندوها با مسلمانان شبه قاره را روشن ساختـ  آتشي كه 

هنوز خاموش نشده است. 
    در پي اين دستور، در مدتي كمتر از يک هفته تنها در »بنارس« 

76 معبد هندوها ويران شد.

     انگليسی ها پس از سلطه بر هند، از دشمنی هندو و مسلمان برای 
تثبيت سلطه خود استفاده بردند. تجزيه اين شبه قاره و جدا شدن 
مسلمانان هندوستان و ايجاد پاكستان در 1947 و بعدا بنگالدش از 
تجزيه پاكستان در سال 1971 تا حّدی زياد ريشه در همان دستور 
»شاهجهان« دارد. پس از ايجاد پاكستان، دشمنی سنی و شيعه 
در پاكستان آغازشد كه اين درگيریـ  بعضا خونين ادامه دارد. در 

پاكستان، شيعيان به »جعفری« معروف هستند

روزی كه شاه طهماسب صفوی درگذشتـ  انتقال هزاران ُگرجستانی به داخله ایرانـ  ایجاد 
حرمسراـ  ازدست دادن بغداد

دینشاه پارسی و تأسیس حزب كنگره هند

1(ریشه تنش هندو و مسلمان در شبه قاره هندوستان
39
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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 تاریخ روزنامه نگاریـ  
انتشار »كارنامك« اردشیر پاپکان در سال 233 میالدی در پایتخت ایران

 بانو اليزابت مالت Elizabett Mallet  روزنامه خود
 » The Daily Courant  « را در مارس 1702 به توزيع داد. 
نخستين شماره آن تاريخ 11 مارس را دارد. صفحه اول اين 
روزنامه يک ورقی، دو ستون داشت و اخبار و مقاالت آن عمدتا 
درباره رويدادهای بين الملل بود. بانو مالت در روزنامه اش می 
نوشت كه مسئول هرمقاله فردی است كه آن را نوشته و نامش 
در باال و يا پايين مقاله ذكر شده است و او فقط مسئول نوشته 
های بدون ذكر نام نويسنده )اخبار( است. اين روزنامه منظما 
 Theبه مدت 33 سال منتشر و در سال 1735 با » سپكتيتور
Spectator  « ادغام شد. دفتر انتشار »ديلی كورنت« در 
خيابان فليت استريت لندن ) Fleet Street ( واقع بود كه 
بعدا و تا اوايل دهه يكم قرن 21 رسم و عادت شده بود كه مقّر 
روزنامه نگاری انگلستان )دفاتر جرايد و خبرگزاری( در اين 
 The Nowich خيابان باشد. برخی از مورخان »نويچ پست
Post  «را نخستين روزنامه انگليسی معرفي كرده اند كه در 
سال 1701 منتشر شده بود، ولی انتشار اين نشريه منظم نبود 
و چند شماره بيشتر منتشر نكرد و جريده نامنظمـ  در عرف 

ژورناليسم، روزنامه محسوب نمی شود.
    تاريخچه روزنامه نگاری به قرن يكم پيش از ميالد بازمی 
گردد كه ژوليوس سزار امپراتور روم » Acta Diuma  « را در 

شهر رم منتشر می كرد و آن را كه مطالبش بر پوست و تخته 
چوب نوشته می شد در ميدانهای شهر آويزان می كردند تا 
مردِم باسواد بخوانند. اردشير پاپكان )نخستين شاه ساسانی 
ايران و َسردودمان ساسانيان( در نيمه اول قرن سوم ميالدی 
)طبق برخی نوشته ها؛ از سال 233 ميالدی( كارهای دولت 
ايران را در »كارناَمک« می نوشت تا بزرگان، مديران و موبدان 
كشور آگاه شوند و جارچيان كارها و تصميماتی را كه بايد مردم 
)عوام الناس( از آنها آگاه می شدند در ميدان ها و معابر پُررفت 

و آمد )چهار راهها( با صدای بلند بيان می داشتند.
نسخه های اين كارنامک بعدا كتاب شد. كار جمع آوري 
كارهای روزمره اردشير ساسانی )كارنامک( به صورت يک 
مجموعه در آوردن آنها تحت عنوان »كارنامک اردشير 
پاپكان« مارس سال 300 ميالدي )اسفندماه و پنجـ  شش 
دهه پس از وفات او( پايان يافت و چند روز بعد، نسخه اصلي 
اين مجموعه به مناسبت نوروز در تاالر پذيرايي كاخ سلطنتي 
تيسفون ]جنوب بغداد و نه چندان دور از اين شهر[ قرار گرفت. 
اردشير پاپكان )متولد شهر استخرـ شيراز( پيروزی های 
نظامی خود را در سه نقطه كشور ازجمله در فيروزآباِد فارس 
)اردشيرخوره( »سنگ نگاره« كرده است تا برای هميشه 

باقی بماند.

کپی بخشی از صفحه اول شماره 12 مارس 1702 دیلي کورنت

)فرودین، اردیبهشت وخردادماه1398( مجله روزنامک شماره 62-61-60 



 Paul Johann Ludwig  15 مارس زادروز »پل لودويگ ُفن هيس
von Heyse « داستان نويس شهير آلمان است كه در 1830 در 

برلين به دنيا آمد و در دوم اپريل 1914 درگذشت. وي نخستين 
نويسنده آلمان است كه برنده جايزه نوبل در ادبيات شد ]برنده 
جايزه ادبی نوبِل سال 1910[. اين جايزه به خاطر اهميت و نقش 
اجتماعی داستانهاي كوتاهش به او داده شد. ابتكار تاسيس انجمن 
نويسندگان آلمان را به نام او در تاريخ ادبيات ثبت كرده اند كه به 
رياست دوره اول آن انتخاب شده بود. از او كه در عين حال شاعر و 
مترجم بود 177 داستان كوتاه و 60 درام باقی مانده است. نام او در 
برخی از شهرهای آلمان ازجمله مونيخ و هامبورگ بر روی خيابان 

و تاالر گذارده شده است.
    »ُفن هيس« در نوشتن داستان كوتاه روشي بكار بُرد كه هنوز 
دنبال مي شود. به نقل از او در كتاب راهنماي نگارش داستان كوتاه 
چنين آمده است: داستان كوتاه لزوما خيالي نيست. تاكيد بر اين 
است كه داستانهاي كوتاه زمينه واقعي داشته باشند. در اين زمينه، 

داستان نويس دنبال تالش روزنامه نگار را مي گيرد كه طبيعت كار 
او عجله كردن و به موقع رسانيدن مطلب به چاپگر است. روزنامه 
نگار به اين دو مورد؛ »شخصيت فرِد به وجود آورنده ماجرا و چرا آن 
را به وجود آورده است« با همان چشم مي نگرد كه به موارد ديگر، 
بنابراين توضيحات او در باره اين دو مورد )دو عنصر خبر به زبان 
امروزِ روزنامه نگاري( كوتاه و مختصر است و نويسنده داستاِن كوتاه 
)داستان واقعی( همين دو مورد را بايد مشروحا كشف كند و بشكافد 

كه اساس كار در همين دو مورد است و ....
    ديده شده است كه در دهه های اخير، اخبار حوادث شهری 
روزنامه ها )اخبار پليسی و قضايی( سوژه داستانهای كوتاه 
)داستانهای واقعی، نَه خيالی( شده اند و بسياری از حادثه نگاران 
روزنامه ها )خبرنگاران ميزهای حوادث شهری و لوكال( بعدا 
داستاِن كوتاه نويس و يا اينكه خاطره نگار شده اند و در اين تأليفات، 
ماجراهايی را كه از زندگانی مردم و اشتباهات ايشان ديده اند 

برنگاشته اند كه جالب و آموزنده توصيف شده اند.

 16 مارس 2004 گروه بين المللی مامور بررسی وضعيت »مطالعه« 
اعالم داشت كه گسترش آنالين ها  توجه بسياری را  به خود جلب كرده 
است. روانشناسان عضو اين گروه، سهولت مطالعه مطالب آنالين ها را 

دليل آن بدست داده بودند.
     چهار سال بعد و در مارس 2008، همين گروه ضمن تاييد نتيجه 
گيری سابق در عين حال اخطار كرد كه كار ماشين های جست و جو 
)گوگل، ياهو و ...( بازرگانی تر و سوداگرانه شده و اگر اين روند به همين 
صورت ادامه يابد در آينده ای نه چندان دور، مطالب تبليغی و حمايت 
هاي سياسي در تقّدم قرار خواهند گرفت كه گزينشي هستند و با 

هدف كنترل عالئق و عقايد داشت. 
    اين گروه برای اثبات اين نظر خود مثال های متعدد آورده و گفته 
بود: مثال، برای يافتن يک موضوع و رويداد؛ ماشين جستجو، نخست 
روزنامه معّين و يا منابع مشخصی را به دست می دهد و رديف بندی 
منابع؛ »بازرگانی« و »طبق قرارداد« خواهد بود تا بر حسب تقّدم تاريخ 
انتشار و يا نام منبع برحسب حروف الفبا و ... و برخی از منابع كه نظرات 

ديگری دارند ارائه نخواهند شد.
     گروه همچنين توصيه كرده بود كه برای رفع اين نقيصه بزرگ، 
يک ميثاق بين المللی تدوين شود و دست كم يک ماشين جستجو 

از نوع غير انتفاعی و سراسری آن بدون محدوديت )جهانی و استفاده 
از همه زبانها و الفبا ها( به وجود آيد و هزينه آن را دولت ها مشتركا و 
برحسب ميزان استفاده كنندگان خود از اينترنت بپردازند تا عرضه 
اطالعات )اطالع رسانی( بی طرفانه و با هدف ارتقاء سطح معلومات 
و اطالعات صورت گيرد كه از وظايف دولت ها و سازمانهای جهانی 

مربوطـ  نه برحسب دريافت پول و يا تحت فشار سياست و ....
به اين اندرز و توصيه های بعدی توجه نشد و توجه مردم جلب 
»سوشل ميديا« شده است و هركس درصدد روزنامه نگار شدن، خبر 
و نظر رسانی و افشاگری برآمده است و همچنانكه ديده می شود، 
رسانه ها نيز به نقل گزارش ها، عكس ها و فيلم های همين »مردِمِ  
روزنامه نگار شده« دست زده اند و بنابراين، ژورناليسم از مسير خود 
خارج شده و بايد تعريف تازه ای بر آن نوشت. درگيری رسانه های 
آمريكا با دونالد ترامپ رئيس اين فدراسيون بر بی اعتمادی مردم به 
رسانه های عمومی افزوده و متمايل به كسب خبر و نظر از يكديگر، از 
طريق »سوشل ميديا« شده اند و مقامات كشورها كه چنين ديده اند 
مخصوصا تحريف اظهاراتشان را در َمس ميديا )رسانه های همگانی(، 
آنان نيز به درج كارها و برنامه های خود در سوشل ميديا متوسل شده 
اند و در نتيجه جهان دارد وارد يک نظام ژورناليستی بی قاعده می شود.

نخستین نویسنده آلماني برنده جایزه ادبي نوبل و مبتکر داستان كوتاه غیرخیاليـ  حادثه 
نگاران روزنامه ها بعدا نویسنده داستان كوتاه

گسترش یك نظام ژورنالیستی بی قاعده در جهان
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فوميو نيوا  Fumio Niwa داستان نگار ژاپنی كه 80 داستان و 
چند مجموعه مركب از 100 داستان كوتاه و ده كتاب غير داستانی 
نوشت 20 اپريل 2005 از بيماری ذات الريه درگذشت. وی كه 
نوامبر 2004 به دنيا آمده بود يكصد سال و پنج ماه ُعمر كرده بود. 
نيوا در طول جنگ جهانی دوم در كسوت خبرنگار به جبهه های 
جنگ در چين و گينه نو رفت و در نبرد دريايی آگوست 1942 ساوو 
 Choka بر اثر گلوله ای كه به ناو چوكای Savo Island  آيلند
اصابت كرد مجروح شده بود. وی در اين ناو بر جريان اين نبرد 
دريايی نظاره می كرد. دو داستان او درباره جنگ معروف هستند؛ 

داستان گروهان از دست رفته و داستان جنگ دريايی.
    نيوا كه در دهه های 1960 و 1970 به مدت شش سال رئيس 
انجمن نويسندگان ژاپن بود و تالش كرد كه نويسندگان، پس از 
فوت دارای يک گورستان ويژه باشند تا مخاطبان و عالقه مندان 

بتوانند بدون مشكل در يافتن، با ديدار از گور آنان يادشان را زنده 
كنند و در اين تالش موفق شد، و اينک ژاپن و بسياری از كشورها 
دارای چنين گورستانی شده اند. نيوا بمانند بسياری از انديشمندان 
باور داشت كه نويسندگان كه آرزويی جز سعادت بشر و تالش برای 
تحقق اين آرزو ندارند و در پی مال و منال نيستند در زمره نامداران 
ملی و جهانی هستند و بر دولت ها است كه جايگاه آنان را محفوظ 

بدارند.
    داستانهای نيوا كه برخی از آنها به زبانهای ديگر ازجمله انگليسی 
و اسپانيايی ترجمه شده اند احساس، عواطف و ديدگاه اورا درباره هر 
موضوع منعكس و روشنگری می كنند. وی كه از هواداران نه بيش 
از دو فرزند بود دارای يک دختر و پسر از دو ازدواج است. داستانهای 
پُرخواننده نيوا كه به انگليسی و اسپانيايی ترجمه شده اند عبارتند 

از: »درخت بودا«، »ماهی شيرين« ، »سنين پُراز نفرت« و ....

 16 مارس 2004 گروه بين المللی مامور بررسی وضعيت »مطالعه« 
اعالم داشت كه گسترش آنالين ها  توجه بسياری را  به خود جلب كرده 
است. روانشناسان عضو اين گروه، سهولت مطالعه مطالب آنالين ها را 

دليل آن بدست داده بودند.
     چهار سال بعد و در مارس 2008، همين گروه ضمن تاييد نتيجه 
گيری سابق در عين حال اخطار كرد كه كار ماشين های جست و جو 
)گوگل، ياهو و ...( بازرگانی تر و سوداگرانه شده و اگر اين روند به همين 
صورت ادامه يابد در آينده ای نه چندان دور، مطالب تبليغی و حمايت هاي 
سياسي در تقّدم قرار خواهند گرفت كه گزينشي هستند و با هدف كنترل 

عالئق و عقايد داشت. 
    اين گروه برای اثبات اين نظر خود مثال های متعدد آورده و گفته بود: 
مثال، برای يافتن يک موضوع و رويداد؛ ماشين جستجو، نخست روزنامه 
معّين و يا منابع مشخصی را به دست می دهد و رديف بندی منابع؛ 
»بازرگانی« و »طبق قرارداد« خواهد بود تا بر حسب تقّدم تاريخ انتشار 
و يا نام منبع برحسب حروف الفبا و ... و برخی از منابع كه نظرات ديگری 

دارند ارائه نخواهند شد.

     گروه همچنين توصيه كرده بود كه برای رفع اين نقيصه بزرگ، يک 
ميثاق بين المللی تدوين شود و دست كم يک ماشين جستجو از نوع غير 
انتفاعی و سراسری آن بدون محدوديت )جهانی و استفاده از همه زبانها 
و الفبا ها( به وجود آيد و هزينه آن را دولت ها مشتركا و برحسب ميزان 
استفاده كنندگان خود از اينترنت بپردازند تا عرضه اطالعات )اطالع 
رسانی( بی طرفانه و با هدف ارتقاء سطح معلومات و اطالعات صورت گيرد 
كه از وظايف دولت ها و سازمانهای جهانی مربوطـ  نه برحسب دريافت 

پول و يا تحت فشار سياست و ....
به اين اندرز و توصيه های بعدی توجه نشد و توجه مردم جلب »سوشل 
ميديا« شده است و هركس درصدد روزنامه نگار شدن، خبر و نظر رسانی 
و افشاگری برآمده است و همچنانكه ديده می شود، رسانه ها نيز به نقل 
گزارش ها، عكس ها و فيلم های همين »مردِم ِ روزنامه نگار شده« دست 
زده اند و بنابراين، ژورناليسم از مسير خود خارج شده و بايد تعريف تازه 
ای بر آن نوشت. درگيری رسانه های آمريكا با دونالد ترامپ رئيس اين 
فدراسيون بر بی اعتمادی مردم به رسانه های عمومی افزوده و متمايل به 
كسب خبر و نظر از يكديگر، از طريق »سوشل ميديا« شده اند و مقامات 

داستان نگار ژاپنی كه 80 داستان نوشت و برای اعتالی جایگاه نویسندگان تالش كرد

گسترش یك نظام ژورنالیستی بی قاعده در جهان
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لنين   يا  پسكا و كر لين » ستا ا  1 9 3 1 س  ر 1 ما 7 
Nadya Krupskaya « بيوه لنين را از كميته مركزي حزب 
كمونيست شوروي بيرون كرد. كروپسكايا )1869 - 1839( 
در 30 سالگي با لنين ازدواج كرده بود. وي كه دختر يک افسر 
ارتش تزار روسيه وقت بود از جواني بر ضد طبقه خواص در اين 

امپراتوري بود كه از امتيازات ويژه برخوردار بودند.
 »ناديا« با اين تفكر به صف سوسياليست هاي روسيه پيوست 
و پس از ازدواج با لنين دوبار مجبور به ترک وطن و اقامت در 
فرانسه شد. ناديا كه قبال يک معلم بود سالها از كارشناسان 
وزارت آموزش و پرورش روسيه شوروي و ده سال معاون 
اين وزارت بود. وي در عين حال عضو كميته مركزي حزب 

كمونيست و عضو شوراي عالي روسيه شوروي بود.
 لنين پيش از مرگ، وصيت نامه خودرا به »ناديا« ديكته 
كرده بود. ناديا از مخالفان صدور كمونيسم از سوي مسكو به 
كشورهاي ديگر و نيز انقالب دائمي )فرضيه تروتسكي( بود. 
او عقيده داشت كه اگر از طريق مدارسـ  آموزش و پرورش، 
نسل نو و از طريق رسانه ها )مطبوعات، كتاب و هنر نمايش(، 
نسل جاري را سوسياليست واقعي نكنيم نمي توان به آينده 
نظام شوروي اطمينان داشت. او اصرار فراوان به ضميمه شدن 
رسانه های روسيه شوروی به وزارت آموزش و پرورش داشت 

و مي گفت كه اين دو عامل، يک وظيفه مشترک دارند. او مي 
گفت كه بيشتر اعضاي حزب و مقامات حزبي و دولتي تظاهر 
به سوسياليست بودن مي كنند. اختالف او با استالين بر سر 
انتخاب مديريت ها بود. استالين مديريت ها را به »بله قربان 
گويان« خود مي داد و »ناديا« مي گفت كه بايد به شايسته ها 

داد تا نظام سوسياليستي از درون ويران نشود.
    »خاطرات ناديا« كه مي توانست راه اصالح امور شوروي قرار 
گيرد پس از نخستين چاپ، به اشكال مختلف دچار سانسور 
شد و به همين سبب متون ترجمه هاي آن به زبانهاي ديگر با 
هم متفاوت است و معلوم نيست كه كدام يک از آنها به اصل 

خاطرات نزديكتر باشد.

روزی که استالین بیوه لنین را از عضویت در کمیته حزب کمونیست بیرون کرد!
27

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

Nadya Krupskaya

سوسیالیسم 1518 سال پیش از ایران برخاست
 1349 سال پیش از انتشار مانیفست ماركس

در نوروز سال 489 ميالدي )1359 سال پيش از انتشار 
مانيفيست كمونيست به قلم كارل ماركس( عقايد مزدِک 

بامدادـ  روحاني زرتشتيـ  به مراسم نوروزی
در كاخ سلطنتی چهره ديگری داده بود زيراكه بسياری از 
فئودال ها و اصحاب منافع در آن شركت نكرده بودند زيرا كه 
قبادـ  شاه تازه، ناخرسند از مداخله اصحاب منافع در امور 
دولتی و استثمارگری هرچه بيشتر فئودال ها به مزدک چراغ 
سبز زده بود. فردوسی درباره گرايش قباد به عقايد مزدک 

گفته است:
ــ  سخن گوِی با دانش و  بيامد يكی َمرد؛ َمزَدک به نام  ـ 

رای و كام
ــ  قباِد دالور به او داد، گوش گرانمايه مردی و دانش فروشـ 

  مزدک جنبش سوسياليستي خود را برپايه مالكّيت عمومي 
دارايي ها، استفاده از توليدات و ثروت بر حسب نياز فرد و 
برابري اجتماعيـ  اقتصادي همه مردم  در 21 نوامبر 488 
علني ساخته بود كه مورد توجه توده ها كه گرفتار جامعه اي 
طبقاتي و وجود شكاف عظيم ميان فقير و غني بودند، قرار 
گرفت و حتي شاه وقت ايرانـ  قبادـ  متمايل به افكار او شد. اين 

عقايد در برخی موارد با عقايد »مانی« نزديک بود.
مزدک پسر بامداد كه يک روحاني زرتشتي در شهر استخر 

)فرودین، اردیبهشت وخردادماه1398( مجله روزنامک شماره 62-61-60 



فارس )شيراز( بود مدعي شده بود كه اين عقايد تفسير درست 
آموزشهاي زرتشت است كه هدفي جز نيكبختي بشر نداشته 
و زماني اين نيكبختي تحقق خواهد يافت كه برابري و برادری 
انسانها تامين شود. درباره زادگاه مزدک، گزارش ها مختلف است. 
برخی حكايت از تولد او در شهر فسا، پاره ای شهر استخر )شيراز(، 
شماری تبريز و يک نوشته شهر نيشابور دارد. وی در سال 528 
كشته شد. مزدک نخستين فرضيه پرداز سوسياليسم خوانده اند. 
قباد كه متمايل به عقايد او شده بود هشت سال بعد از سوی فئودال 
ها و اصحاب منافع كه بسياری از ژنرال های ارتش در ميان آنان 
بودند بركنار و زندانی شد كه از زندان گريخت و با ياری گرفتن از 
سران ايران خاوری و كشمير سه سال بعد )سال 499 ميالدی( تاج 
و تخت خودرا بازگرفت ولی اين بار بر ضد مزدک شد، اما كاووس 
يكی از پسرانش همچنان از هواداران عقايد سوسياليستی مزدک 
بود. مبارزه فئودال ها و ژنرالهای صاحب ملک و منافع با مزدک و 
پيروانش و كشتار ايشان تا سال 528 ميالدی ادامه يافت. با وجود 
اين، خسروانوشيروان پسر و جانشين قباد راه ديگری برای رهايی 
توده ها از ظلم اربابان و خزانه كشور از غارت اصحاب منافع و فساد 

دولتی انتخاب كرد و موفق شد.
    از اوايل قرن 19 كه عقايد مزدک مورد تحليل و تفسير 
انديشمندان و مورخان بزرگ قرارگرفت »21 نوامبر« به نام روز 
اعالم فرضيه سوسياليسم براي روشنفكران چپ، روزي گرامي 

بوده است.
     مزدک كه معتقد به خدا بود مي گفت كه براي تامين برابري 
انسانها، بايد مالكيت ها عمومي )ملّي( باشد و هركس در حد نياز 
خود از محصول و توليدات استفاده كند. خدا انسان ها را هنگام 
تولد برابر مي آفريند و بايد اين برابري در طول حيات آنان حفظ 
ـ  شود. آزادي موهبت بزرگي است، ولي بدون برابري اجتماعيـ 
اقتصادي )سوسياليسم( آزادي احساس نخواهد شد. انسان دائما 
نياز به اندرز دارد تا از راه صواب خارج نشود. برتري جويي و حرص 
مال زدن )آزمندي( ريشه همه مسائل و مفاسد است )كه از طريق 
آموزش و پرورش - تدريس( نبايد امكان داده شود در افراد پديد 
آيد، زيرا كه ذاتي نيست، اكتسابی است. مزدک انسان را مستحق 
زندگي در آرامش و شادي اعالم داشت كه تبعيض ها، بي عدالتي و 
عدم برابري؛ اين آرامش و شادي را از انسان كه عمري محدود دارد 
سلب مي كند و خالف اراده خدا از آفريدن انسان است و به عبارت 
ديگر انسان براي زجر كشيدن به دنيا نيامده است و تا منابع توليد 
مشترک نباشد )ملّي نباشند( زجر كشيدن هم از ميان نخواهد رفت. 
مزدک در عين حال با استثمار زنان به صورتي كه بود مخالفت كرد 
و نسبت به اين روش ثروتمندان كه به خود اجازه ازدواج با طبقات 
ديگر را نمي دادند و كنيزداری ابراز انزجار كرد و اين عمل را تقسيم 

انسان به درجه اول و دوم كه خالف اراده خداست خواند. مزدک 
روش ازدواج مرسوم را غير انساني خواند و خواهان لغو آن شده بود.

     جامعه ايران در آن زمان تشنه شنيدن چنين مطالبي بود. عوام 
الناس با شنيدن عقايد مزدک پيرو اوشدند و هر روز بر شمار آنان 
افزوده مي شد. پيشرفت عقايد مزدک حدود 11 سال بود و عقايد 
او كه نويد بزرگي براي عوام الناس بود در اين مدت جهانگير شده 
بود و كاووس و »زم« دو پسر از سه پسر قباد هم پيرو عقيده مزدک 

شده بودند. 
     هنگامي كه پيروان مزدک وارد عمل شدند و به مصادره و 
اشتراكي كردن )ملي كردن( ابزار و منابع توليد، اموال ثروتمندان 
و تحريک كشاورزان به عدم تاديه سهم مالكانه دست زدند كار به 

جدال كشيد.
     ثروتمندان و فئودالها كه منافع خود را شديدا در مخاطره ديدند 

دست بكار توطئه شدند و ....    

     مورخان تاريخ عقايد، فرضيه سوسياليستی مزدک را بررسي و 
باز تاب داده اند و تفسير هاي متعدد از آن كرده اند. به نوشته آنان، 
ميان عقايد ماركس و مزدک مشابهت فراوان وجود دارد. براي 
مثال: هر دو عامل اقتصاد را به وجود آورنده تاريخ مي دانند. مزدک 
مي گويد ما نمي توانيم انسان كامل بدون تامين برابري ميان آنان 
داشته باشيم و تا به اين آرزو دست نيابيم، دشمني ميان فقير و غني 
از صحنه گيتي رخت بر نخواهد بست و ... و ماركس اين قسمت را 
به جنگ طبقاتي پايان ناپذير تعبير كرده است. مزدک مي گويد كه 
اگر دارايي ها همچنان در دست افراد باشد و در دست جامعه نباشد 
يعني مشترک ميان همه مردم نباشد )ملّي نباشد( شادي عمومي 
و آرامش به وجود نخواهد آمد و ماركس سرمايه داري )ثروت و 
منابع و ابزرار توليد در دست فرد( را علت العلل جنگها و عصيان ها 
و استثمار انسان از انسان و رنج و تعب مي داند و ... و باالخره هر دو 
ـ اقتصادي مردم را پيش  پيروزي سوسياليسم و برابري اجتماعيـ 
بيني كرده اند. تفاوت بزرگ ميان ماركس و مزدک در اين بود كه 

مزدک عقايد خود را برگرفته از دين و خواست خدا مي دانست.
     مورخان و انديشمندان دراين كه مزدک پايه گذار سوسياليسم 
و از بزرگترين انديشمندان ايران و مصلحان جهان بوده است متفق 
القولند. بسياري از آنان از جمله »گاس هال« رهبر متوفاي حزب 
كمونيست آمريكا موضوع اشتراک زناشوئي را كه به مزدک نسبت 
مي دهند رد كرده اند و اين را كار دشمنان عقايد او مي دانند. گاس 
هال نوشته است كه پس از انهدام مزدكيان از سال 524 تا سال 
528 ميالدی، قلم به دست دشمن او افتاد و مي دانيم كه تاريخ 
را عمدتا فاتحان نوشته اند كه در اين يک مورد هم بايد بررسي و 

دوباره نويسي شود.
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ماركو ِدنِوی  Marco Denevi داستان نويس و روزنامه نگار 
بنام آرژانتينی 12 ماه می 1922 به دنيا آمد و به موازات روزنامه 
نگاری دهها كتاب داستان نوشت. وی در داستانهای خود تالش 
كرده است كه ضعف های انسانی را منعكس كند تا از تكرار آنها 
جلوگيری شود. ماركو كوتاهی پدر و مادر و جامعه )دولت( را در 
پرورش كودک و نوجوان عامل فقر وجدان و ضعف رفتار و در نتيجه 
داشتن تمايل به فساد در سنين باال می دانست و در قالب داستان 

راه اصالح نشان می داد.
     چند داستان از نوشته هاي ماركو به صورت فيلم سينمايی 
درآمده اند. در فيلم سينمايی توليد شده بر پايه داستان او؛ »مراسم 
پنهانی« كه شرح انحرافات يک زن و دختر خوانده او است، اليزابت 
تايلور، ميافارو و رابرت ميچم معروف ترين بازيگران وقت ايفای 

نقش كرده بودند. 
    وی در مقاالت ژورناليستی خود نيز به جای انتقاد صريح و ِصرف، 
با اشاره به ضعف و اشتباه راه اصالح نشان می داد و دلسوزی می 

كرد و بنابراين، مخالف و دشمن نداشت. او تأكيد بر نوشتن مقاله 
آموزنده و سازنده كرده است.

    كتاب های دنِوی به 15 زبان ترجمه شده اند و برخی از داستان 
های او تا يک ميليون نسخه فروش داشته اند. وی 12 دسامبر سال 

1998 درگذشت.

سوم ماه مي 2007 اتحاديه جهاني ناشران مطبوعات به مناسبت 
»روز جهاني آزادي مطبوعات« اشاره كرده بود كه جهان دچار 
كمبود سردبير ماهر و واجد شرايط شده است. اين كمبود تنها 
در روزنامه ها احساس نمي شود، بلكه در راديو تلويزيونها )كه در 
آنجا، سردبير؛ مدير تهيه و توليد خبر، عنوان دارد( اين كمبود به 

چشم مي خورد.
 كمبود سردبير چيزي نيست كه بشود با پيشنهاد دستمزد باال 
آن را جبران كرد. براي توليد يک سردبيِر اجرايي خوب به زمان و 
استعداد نياز است، از هر 21 دبير كه ده سال خبرنگاري و دست كم 
6 سال دبيري كرده باشند يک نفرشان ممكن است براي سردبيري 
آمادگي و شرايط الزم را داشته باشد. به عالوه، به علت سختي كار 
سردبير، دبيران ماهر و واجد شرايط هم در اين برهه حاضر به قبول 
آن شغل نيستند زيرا كه امروزه براي مردم، زندگي راحت و بدون 
دغدغه َمِد نظر است. سردبير خوب فردي است كه زندگي مي كند 
تا »روزنامه نگار« باشد و چنين فردي در دنياي امروز كمياب است؛ 

زيرا تقريبا همه، »روزنامه نگاري كردن« را براي زندگي كردن مي 
خواهند، نه زندگي كردن را »براي روزنامه نگاري«.

    اتحاديه ناشران در اعالميه خود تاكيد كرده بود كه مايل است 
كه هنگام بررسي، جهت دادن جايزه »كانو«، سردبيران نيز منظور 

شوند. تاكنون اين جايزه به مقاله نگار و خبرنگار داده شده است. 
  

  در چارچوب يونسكو، از سال 1997 جايزه اي براي مدافعان 
آزادي مطبوعات و روزنامه نگاران نترس و وفادار به اصول ژورناليسم 
منظور گرديده كه تعيين برنده و يا برندگان آن به يک هيات حرفه 
اي 14 نفره واگذار شده است. اين جايزه مهم به نام گييرمو كانو 
عيسازا  Guillermo Cano Isaza روزنامه نگار كلمبيايي اسم 
گذاري شده است و معروف به جايزه »كانو« است زيرا كه »كانو« 
كه يک گزارش تحقيقي )اينوستيگيتيو( و دنباله دار درباره كارتل 
هاي مواد مخدر مي نوشت در سال 1986 به دست عوامل آنان 

كشته شد.

»روزنامه نگارـ  داستان نویس« آرژانتینی كه ضعف های انسانی را منعکس و راه حل و 
اصالح نشان می داد

كمبود جهاني سردبیر، مسئله اي كه در كوتاه مدت راه حل ندارد
ـ سردبیر خوب زندگي مي كند تا »روزنامه نگار« باشد

Marco Denevi
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يكم ماه مي، پيش از آن كه به عنوان »روز جهاني كارگر« تعيين 
شود »روز آزادي مطبوعات« اعالم شده بود. اين تصميم در سال 
1819 در فرانسه اتخاذ گرديد كه به تدريج جهاني شده است و در 
اين روز از سوي اتحاديه ها، سنديكاها و انجمن هاي روزنامه نگاران 
جشن و جلسات سخنراني برگزار مي شده است. مجمع عمومي 
سازمان ملل در دسامبر 1993 به خواست روزنامه نگاران قاره 
آفريقا و با توجه به قطعنامه اي كه اين روزنامه نگاران در نشست 
خود در سال 1991 در پايتخت ناميبيا تصويب كرده بودند و نيز 
استناد به سابقه تاريخي »روز آزادي مطبوعات« كه در سال 1819 
در فرانسه اعالم شده بود؛ روز سوم ماه مي )ماه مه( هر سال را  
World Press Freedom Day اعالم كرد. علت تغيير اين روز 
از اول به سوم ماه مي اين بود كه مراسم اين روز با روزجهاني كارگر 
با هم تداخل نكنند. اتحاديه هاي مطبوعات تصميم گرفتند كه به 
احترام اقدام تاريخي فرانسه و مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل، 
كشورها را آزاد بگذارند كه در طول نخستين هفته اول ماه مي، در 
فرصت مناسب مراسم روز آزادي مطبوعات را برگزار كنند و اصل 

19 اعالميه حقوق بشر يادآور شوند.
اصل 19: »هر انسان حق آزادي عقيده، بيان و ابراز نظر دارد، و اين 

»حق« شامل داشتن و نگهداشتن عقايدـ  بدون هرگونه مداخله )از 
سوي ديگران(، و نيز جستجو كردن، دريافت، بهره گيري و بهره 
رساني )انتشار( اطالعات و عقايد از طريق رسانه ها، صرفنظر از 

مرزهاي جغرافيايي است.«.
    آزادي مطبوعات در چارچوب وظايف »يونسكو« قرارگرفته 
و از سال 1997 جايزه اي براي مدافعان آزادي مطبوعات منظور 
گرديده كه تعيين برنده و يا برندگان آن به يک هيات حرفه اي 14 
نفره واگذار شده است. اين جايزه مهم به نام »كانو  Cano « روزنامه 
نگار كلمبيايي اسمگذاري شده است زيرا كه »كانو« كه يک گزارش 
تحقيقي و دنباله دار درباره كارتلهاي مواد مخدر مي نوشت در سال 

1986 به دست عوامل آنها كشته شد.
آزادي مطبوعات تنها شامل انتشار »بدون سانسور« خبر و نظر 
نيست، بلكه آزادي انتشار نشريه توسط هر فردي است كه مايل به 
آن باشد. بر همين اساس در برخي از كشورها براي انتشار روزنامه، 

نياز به داشتن پروانه نيست، ازجمله اياالت متحده آمريكا.
     در دهه نخست قرن 21، پوشش ندادن عمدي برخي از رويدادها 
و نفرستادن خبرنگار به برخي صحنه ها و ناديده گرفتن وضعيت 

برخي از افراد نيز سانسور تلقي شده است و ....

»ياسوناري كاواباتا Yasunari Kawabata « داستان نويس 
بلندآوازه ژاپني كه بيش از يكصد داستان نوشته است در 16 اپريل 

1972 و در 83 سالگي درگذشت.
     وي دو سال پس از نوشتن داستان يک خودكشي، بدون اين 

كه يادداشتي بر جاي گذارد انتحار كرد.
    كاواباتا كه برنده جايزه نوبل ادبيات سال 1968 شده بود، 
نخستين ژاپني است كه چنين جايزه اي را به دست آورده بود. به 
سبب يتيم شدنش در كودكي و از دست دادن والدين، تاثير تنهايي 

و متكي به خود بودن در همه آثار كاواباتا آشكار است.
    سبک داستان نويسي او شباهت فراوان به نوشتن خبر حادثه 
براي رسانه ها دارد: ساده، بدون لفاظي و بازي با قلم، و قرار دادن 

سريع خواننده در نتيجه داستان.

روز جهاني» آزادي مطبوعات«، اصل 91 اعالمیه حقوق بشر، جایزه كانو

نویسنده داستان »خودكشي« انتحار كرد!

Yasunari Kawabata
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رابرت والپول  Robert Walpole نخست وزير انگلستان از 
1721 تا 1742، در اپريل 1739 و 15 روز پس از ورود نادرشاه به 
شهر دهلی در پی پيروزی بر ارتش هند، طرح بسط نفوذ و استقرار 
در سراسر هندوستان را برای مدتی نامشّخص )كه دهها سال طول 
كشيد( به تعويق انداخت. وی )متولد 1676 و متوفی در 1745( 
در دهه دوم نخست وزيری خود اجرای دو طرح گسترش خارجی 
)سلطه( را مّد نظر داشت؛ استقرار در سراسر هندوستان و حذف 
رقيبان اروپايی از جمله پرتغال و هلند از آن شبه قاره و كسب برتری 

بر اسپانيا در آمريكای التين.
 با افتادن هندوستان به دست شاه ايران در 1739 و شكست 
انگلستان در جنگ كارتاِجنا )شمال غربی كلمبيای امروز و نزديک 
به پاناما در كارائيب كه اين مناطق به اضافه ونزوئال در آن زمان 
»گراناداي اسپانيا« ناميده مي شدند. اجرای طرح نخست به تعويق 
افتاد و طرح دوم شكست كامل خورد. در جنگ دريايی كارتاجنا، 
انگلستان 50 كشتی جنگی و 18 هزار تفنگدار از دست داد و اسپانيا 
تا زمان شكست در جنگ با اياالت متحده بر سر كوبا در دهه آخر 
سده نوزدهم برتری خودرا در آمريكا التين حفظ كرد. در جريان 
جنگ كارتاجنا، اسپانيايي ها از افراد يک قبيله از بوميان منطقه 
كه امروزه عمدتا در ونزوئال و كلمبيا زندگي مي كنند استفاده 
كردند، به آنان گفته بودند كه اگر انگليسي ها پيروز شوند با بوميان 
همان خواهند كرد كه با بوميان آمريكاي شمالي كردند )انهدام( و 

بوميان كارائيب در زير پرچم اسپانيا تفنگداران انگليسي را به زانو 
درآوردند. ]نام كارتاجنا Cartagena  از كارتاِژ باستان واقع در 
جنوب مديترانه و امروزه خرابه هاي آن واقع در تونس گرفته شده 
است[    اندرز سياسی والپول پس از شكست ارتش امپراتور مغول 
تبار هندوستان در دشت َكرنال از ارتش ايران و تسليم امپراتور و 
ورود نادر به دهلي اين بوده است كه نبايد امكان داده شود كه ايرانی 
تبارها )از فرات تا ِسند و از سيحون تا قفقاز شمالی( گردهم آيند و 
ژنرال نادر ديگری به وجود آورند. همين اندرز كه موردي از سياست 
خارجي دولت لندن شده است سبب شد كه انگليسی ها در سده بعد 
افغانستان و بلوچستان شرقي را از ايران جدا كنند و مناطق جنوبی 
و غربی خليج فارس را از نفوذ دولت ايران بيرون آورند و دست روس 
ها را برای تصرف قفقاز و منطقه فرارود باز بگذارند و شاه قاجاريه 
را وادار به دادن سليمانيه ]واقع در ُكردستان عراق[ به عثمانی و 

گذشتن از دعاوی ايران بر بصره و شرق دجله كنند و .... 
والپول بيش از هر نخست وزير ديگر بر انگلستان حكومت كرد.

 نادر پس از اطمينان از ادامه وفاداري مقامات هندی، چندي 
پس از ورود به دهلي و پس از اينكه شنيد برادرش ابراهيم خان در 
داغستان )جنوب روسيه( كشته شده است، درهمان سال 1739 
از دهلی عازم داغستان )قفقاز شمالی( شد تا لِزگی ها كه برادر اوـ  
ابراهيم خانـ  فرماندار قفقاز شمالی را كشته بودند گوشمالی دهد. 
وی در همين زمان، چند گردنكش را در بخارا و سمرقند از ميان بُرد.

اندرز والپول نخست وزیر قرن هجدهم انگلستان: 
ایرانیان نباید نادرشاه دیگری به وجود آورند

Robert Walpole
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واژه مرّكب »جنگ سرد« 16 اپريل 2019 هفتاد و دو ساله 
شد كه برای نخستين بار در 16 اپريل1947 »برنارد باروکـ  
باروخ Bernard M. Baruch « مشاور هری ترومن رئيس 
جمهوري وقت آمريكا آن را در يک سخنرانی رسمی به زبان آورد 
و »والتر ليپمن« مقاله نگار مطبوعات آمريكا آن را عنوان تأليف 
اكتبر سال 1947 خود قرارداد كه به مفهوم درگيری، دشمني، 
ايجاد تشّنج ممتد و خصومت ميان دو دولت و يا اتحاديه ]در 
ابعاد سياسیـ  اقتصادی و فرهنگی[ عمومّيت يافته است.  برنارد 
باروک كه پيش از ترومن به وودرو ويلسون و فرانكلين دی 
روزولت نظر مشورتی می داد در سال 1946 به خواست ترومن، 
نماينده آمريكا در كميسيون انرژی اتمی سازمان ملل شده بود. 
 »    G. Orwell  پيش از باروک و ليپمن، »جورج اورول
روزنامه نگار انگليسی در مقاله ای كه در 19 اكتبر 1945 انتشار 
يافت بدون بكار بردن واژه مرّكب »جنگ سرد«، نوشته بود: 
بكاررفتن بمب اتمی از سوی آمريكا در جنگ با ژاپن ساير دولت 
ها را به انديشه داشتن آن فرو برده و با توجه به قدرت تخريبی 
اين جنگ افزار، بكاربردنش آخرين گزينه خواهد بود و بنابراين؛ 
در آينده، درگيری ها قدرت ها به صورت اقتصادی و انواع ديگر و 

بدون بكار بردن نيروی نظامی خواهد بود. 
Orwell اشاره كرده بود كه سالح اتمي براي مدتي طوالتي 
در انحصار آمريكا باقي نخواهد ماند. گذشت زمان و رويدادها 

نشان داد كه پيش بينی »اورول« درست بود.
     جنگ سرد قرن بيستم اندكی پس از پايان جنگ جهانی 
دوم، ميان دو قدرت بزرگتر وقتـ  مسكو و واشنگتنـ  آغاز شد و 
تا پايان سال يكم دهه 1990 ميان اين دو دولت ادامه يافت. اين 
دو قدرت در طول جنگ سرد دو بار در آستانه تبديل آن به جنگ 
 Berlin( اتمی قرارگرفتند: بحران ژوئنـ  نوامبر 1961 بر سر برلين
Crisis June 4th - nov. 9th 1961( كه مسكو به آمريكا، انگلستان 
و فرانسه اولتيماتوم داده بود از غرب برلين خارج شوند و بحران 
موشكی كوبا در اكتبر 1962 كه هر دو مورد ]از ترس بكار رفتن 
سالح اتمی[ به سازش منتهی شد. جنگ سرد واشنگتن و مسكو 

سرانجام به شكست مسكو منجر شد زيراكه از شعارهاي انقالب 
1917 خود و سوسياليسم واقعي دور شده بود، گرفتار نوعي فساد 
فرهنگي و ضعف انتخاب مديريت ها به سبب عدم رعايت شرايط 
الزم شده بود و به عالوه ضعِف انگيزه و ميهن دوستي در مردم. 
ضعف ژورناليسم شوروي عاملي موثر در فروپاشي آن از درون 

)بدون جنگ و فشار خارجي( بود.
    دولت شوروي از زمان حكومت برژنف تالش كرد تا در رسانه 
هاي اين كشور سيستم »اصطالحا؛ ضد خبر« به وجود آورد و 
اخبار منفي كشورهاي رقيب بويژه قتل و جنايات و ... را براي 
مخاطبان داخلي بزرگ و دنبال كند تا اين مخاطبان تصور نكنند 
كه مرغ همسايه غاز است، ولي موفق نشد زيراكه شوروي روزنامه 

نگار ماهر نداشت. 
    جنگ سرد مسكو و واشنگتن از 1946 و از زمانی علنی شد 
كه شوروی كه هنوز نيروهای خودرا از ايران بيرون نبرده بود 
مانع از ادامه حركت يگانهاي سه لشكر ايران به سوی آذربايجان 
و پايان دادن به تجزيه طلبی پيشه وری شده بود. »جورج ِكنان« 
ديپلمات و انديشمند آمريكايی همان وقت يک تلگرام طوالنی 
از مسكو به واشنگتن مخابره كرد و با انتشار مفاد آن در رسانه 
های آمريكا جنگ سرد علنی شد و شدت يافت و .... شوروی با 
قطع حركت نيروهای نظامی ايران به سوی آذربايجان در نيمه 
راه، اعالميه سال 1943 سران سه دولت متفق در تهران را نقض 

كرده بود.
    جنگ سرد كه همچنين استفاده دو دولت و يا دو گروه از نفوذ 
و بكارگيری قدرت سياسی در سطح جهان و يا منطقه )از نوع 
جئوپوليتيک( عليه طرف ديگر استـ  در حقيقت از درگيری 
سياسي انگلستان و روسيه در قرن 19 بر سر افغانستان آغاز شد 
كه بازنده آن ايران! بود كه در سال 1857 هرات، فراه و غرب 
افغانستان را از دست داد زيرا كه در جريان آن جنگ سرد، 
دربار ايران به ساز مسكو بيش از لندن می رقصيد. اصطالح 
جئوپوليتيک از سال 1897 و از تاليف »فردريک راتسل« استاد 
آلمانی گرفته شده و عموميت يافته كه در اين تأليف به تشريح 

جنگ سرد و ابزارهاي آن ازجمله تحریم اقتصادی و اتهام تروریستیـ  سالح اتمي بازدارنده 
درگیري نظامي با دارنده آن و وقوع یك جنگ جهانی دیگرـ  نقش نطق و نوشته در یك 

جنگ سردـ  مسئله ونزوئال باعث ابتکار حربه تازه ای در جنگ سرد از سوی آمریکا شده 
استـ  اشاره ای به ابتکار واژه جنگ سرد
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تاثير وضعيت جغرافيايی بر سياست پرداخته بود. 
    استادان علم سياست، جنگ سرد را جدا از جنگ گرم نمی 
دانند زيرا كه هدف از اين دو نوع جنگ يكسان است و همانا به 

زانو درآوردن طرف مقابل و .... 
    در آغاز كار، ابزارهای اصلی جنگ سرد عبارت بودند از: وارد 
آوردن اتهام، تهديد و اخطار، اِعمال محدوديت ها و محاصره غير 
نظامی با ايجاد اتحاديه زنجيره ای و يا متحد ساختن همسايگان 
عليه دولت مورد نظر. رسانه ها )اصطالحا؛ نطق و نوشته( وسيله 
)حربه( جنگ سرد بودند كه هنوز هم هستند كه به تدريج 
با تكامل تكنولوژي تلويزيون هاي ماهواره اي، آناليني شدن 
نشريات، ايجاد وبالگ، انتقال از طريق ايميل و باالخره سوشل 
ميديا و پيدايش »شهروند ژورناليست« رو به تكامل گذارده اند 
و دروغ پراكنی و تحريک، سپس تضعيف وحدت ملی و ايجاد 
نارضايی داخلی، حمالت ايدئولوژيک و تضعيف فرهنگی و ... بر 
آنها اضافه شده اند. تكامل تكنولوژی مخابرات به جنگ سرد 
دولت هاي مخالف يكديگر چهره تازه ای داده است و در آن 
بمباران كشور مورد هدف با راديوـ  تلويزيونهای ماهواره ای، 
ِسلفون ها، وبسايت ها، سوِشل نِت ُورک ها و نيز ايميل مطالب 
منفي و تحريک كننده بوده است. هدف اصلی آن است كه توجه 
اتباع كشوِر مورد حمله از حرف های مقامات و تالش دولت 
مربوط برگرفته شود. راديو تلويزيون هاي مورد استفاده در جنگ 
سرد كار خودرا با انتشار مطالب معمولی آغاز می كنند و پس 
از جلب مخاطب به راه اصلی )انجام ماموريتـ  ماموريتی كه با 
بودجه سنگين برای انجام آن به وجود آمده اند( گام مي گذارند.

    در يک جنگ سرد، نيروهای دو كشور متخاصم روزنامه 
نگاران و سخنرانان آنها هستند و طرف ماهرتر برنده جنگ است. 
ديديم كه ضعف ژورناليسم شوروی و مدارس )آموزش و پرورش( 
آن از عوامل شكست آن امپراتورِی تا دندان مسلح به كالهک 
اتمی و زيردريايی شد. جبهه هاي جنگ سرد؛ داخلي و خارجي 
هستند. درگيري هاي احزاب و برجستگان يک كشور با يكديگر 

بر سر كسب قدرت و منافع را هم جنگ سرد داخلي خوانده اند. 
تاكنون تحريم های اقتصادی و ديپلماتيک و محاصره دريايی و 

... برنده ترين انواع جنگ سرد بشمار آمده اند.
    پيش بينی شده بود كه اين نوع جنگ و ستيز در صحنه 
هاي داخلي و خارجي گسترش بيشتري يابد با ابزارهاي تازه 
كه تحقق يافته است. براي مثال؛ در دهه دوم قرن 21 در جبهه 
هاي داخلي آمريكا و چند كشور ديگر ديده شده است كه براي 
مخالفت با يک فرد كه در حال مطرح شدن بوده، مخالفانش از 
حربه حركات و دست درازي جنسي او حتي اگر مربوط به نيم 
قرن پيش و زماني كه دانش آموز و يا دانشجو بوده استفاده كرده 
اند و يا اتهام فساد مالي و سوء استفاده ها گرچه به مقدار جزئي 
و اين نوع از ميدان به در كردن ممكن است كه جهاني شود و 
تقلّب در امتحان در دوران جواني و ... بر آن اضافه گردد. در جبهه 
خارجي؛ اتهامات تروريستي و ... نيز وسيله جنگ سرد شده و 

عمومّيت يافتن تحريم ها و ....
 يک ابزار اين جنگ )جنگ سرد( كه در ژانويه 2019 وارد 
ميدان شده است، اعالم به رسميت شناختن فرد مخالف رئيس 
يک دولت غير دوست به عنوان رئيس كشور است بدون اينكه 
انتخابات صورت گرفته باشد )انتخاب خارجي(. نخستين نمونه 
آن؛ در ونزوئال، كه دولت آمريكا و متعاقب آن دهها دولت ديگر، 
Juan Guaido  رئيس 36 ساله مجلس ونزوئال را كه بناي مخالفت 
با  Nicolas Maduro رئيس جمهوري اين كشور نفتدار گذاشته 
است به عنوان رئيس جمهوري به رسميت شناخته اند زيراكه 
با مادورِو سوسيالیست مخالف هستند!. برخی از اصحاب نظر 
بعيد نمی دانند كه بكاربردن اين ابزار كه ابتكار دولت آمريكا است 
عمومّيت يابد و برخی از كشورها كه مشكالت داخلی دارند و يا 
مسئله با قدرت ها، دارای دو رئيس شوند و يكی از آنان رهبر يک 
گروه مخالف و يا گروهها مخالف. به گفته يک صاحب نظر، در 
اين صورت، مخالفان مجبور به يكی شدن می شوند و زير يک 

پرچم قرار می گيرند و ....

keihanizadeh@gmail.com.
www.rooznamak.com



ايوو مورالس )متولد اكتبر 1959( سوسياليست و از بوميان قاره 
آمريكا )سرخپوستان( رئيس جمهور كشور معدن دار بوليوي كه 
نام سيمون بوليوارـ انقالبي بزرگ آمريكاي التين بر اين كشور 
نهاده شده است، در مارس 2007 در جريان ديدار از ژاپن كه به 
دعوت رسمي اين دولت صورت گرفته بود در »اَمپاس« عجيبي 
قرار گرفت و مجبور شد كه شب را در اطاق هشت هزار دالري يک 
هتل مجلل به صبح برساند. وي در بامداد آن روز، نخست به مالقات 
روزنامه نگاران رفت و گفت كه شب را در اطاقي بسربُرد كه كرايه 
اش 8 هزار دالر است و دولت ژاپن اين پول را پرداخت كرده بود، نه 
او. ولي عذاب وجدان نگذاشت كه در اين اطاق، خوابي راحت داشته 
باشد. او عادت ندارد كه در چنين اطاق هايي كه به دور از دسترس 
همگان است بخوابد. همه مي دانند كه در همان كلبه قديمي اش و 
بركف اطاق مي خوابد، درست بمانند اكثريت مردم بوليوي. زماني 
هم كه در كاخ رياست جمهوري است و مجبور است شب را در آنجا 
بخوابد، باز، بر كف اطاقي معمولي دراز مي كشد. مورالس گفت: 
برگزيده مردم بايد همانند آنان زندگي كند تا دشواري ها و دردها 

را لمس كند.

    وي افزود: )ديشب(، من ميان لطف ميزبان و وجدان خود قرار 
گرفته بودم )در اَمپاس( و آسايش نداشتم. ما و ژاپن رو به روي هم، در 
طرفين اقيانوس آرام قرار گرفته ايم و مجبور به همكاري و مشاركت 
هستيم، اما اطمينان مي دهم كه اين پذيرايي مجلل ژاپني ها سبب 
نخواهد شد كه منافع ملت خود را از ياد ببرم و در هرگونه معامله، 
كوچكترين امتيازي بدهم، و اين مطلب را در اين بامداد و پيش 

از خوردن ناشتايی به شما گفتم تا وجدانم را آسوده ساخته باشم.

ايمانوئل كانت  Immanuel Kant انديشمند آلماني 22 اپريل 
1724 در كالينينگراد به دنيا آمد و هشتاد سال عمر كرد. در آن 
زمان، كالينينگراد جزيي از پروس )آلمان( بود كه اينک متعلق 
به روسيه فدراتيو است. »كانت« در ژوئن 1795 اثر خود »صلح 

پايدار« را منتشر كرد.
     كانت در زماني از ضرورت دمكراسي )دمكراسي واقعي و مطابق 
تعاريف آن، نه حكومت طبقه خواصـ  اليت ها و نمايندگان اصحاب 
منافع و كمپانی ها( براي تأمين و تضمين حقوق اساسي مردم و 
پيشرفت كشورها و استفاده از همه مغزها براي خدمت به جامعه 
سخن به ميان آورد كه كشورهاي اروپای قاره ای ازجمله آلمان 

)پروس( نظام فئودالي و شبه استبدادی داشتند. 
    كانت در كتاب »صلح پايدار« نوشته است كه اگر دمكراسي در 
يک جامعه تحقق يابد پديدآورنده افرادي خواهد بود كه در نهايت 
دّقت، و رعايت منطق و منافع جامعه به تصميم گيري خواهند 
پرداخت. تصميمات دولتیـ  جز در مورد عمليات نظامیـ  بايد علنی 
باشد و انتشار يابد تا انديشمندان و كارشناسان به موقع اظهار نظر 

كنند و پيشنهاد اصالحی دهند.
     كانت مي گويد: پنهان كاري دولت است كه مآال باعث نفاق 
و حتی نزاع می شود. به باور كانت، مبارزه برسر كسب قدرت 
بزرگترين آفت يک جامعه است. دولت های معاند خارجي ممكن 
است از فرصتي كه چنين مبارزه داخلی به دست داده استفاده كنند، 
آن را دامن بزنند كه جنگـ  داخلي يا خارجيـ  در جهت منافع 
توده مردم نيست.     »كانت« همانند كوروش بنيادگذار ايران كه 
دو هزار و سيصد و اندي سال پيش از او مي زيست عقيده داشت كه 
براي پايان يافتن برخورد ملل با هم و قطع توطئه بر ضد يكديگر و 
استفاده بهينه ملل از امكانات اقتصادي كره زمين بايد كشورها با 
حفظ حاكميت ملي و آزادي عمل، يک اتحاديه و سازمان جهانی 
]طبق برخی تفسيرهای نظرات كانت، نوعي جامعه مشترک 
المنافع جهاني[ به وجود آورند كه در اين صورت، دمكراسي در 
هريک از اعضاي اتحاديه كه ديگر نگران منازعه و جنگ و دغدغه 
سياست خارجي و تجارت خارجی نخواهد بود به كمال خواهد 

رسيد و نيكبختي بشر تأمين خواهد شد.

وجدان »ایوو مورالس« كه الزم است و باید در همه دولتمردان و سیاستمدران وجود داشته 
باشدـ  اعترافي كه قبال شنیده نشده بود و در تاریخ ثبت شده است

نظرات »كانت« برای ایجاد جامعه ای بهتر

Evo Morales
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دانستنی ها

پیدایش سیگار و گسترش جهانی توتون و اعتیاد به دخانیات كه قاتل شماره یك 
بشر اعالم شده است

»فرانسيسكو فرناندز« توتوني را كه از كوبا به اروپا آورده شده بود در مارس 1558 ]طبق برخی نوشته ها؛ پنجم مارس آن سال[ 
به صورت سيگار به اروپاييان معرفي كرد. برگ خشک شده توتون در آغاز كار در چپق مصرف مي شد و يا در گوشه دهان ]طرف 

بيرونی دندان[ قرار می گرفت و به تدريج مكيده می شد كه بعدا سيگار برگ و پس از آن سيگار كاغذی تهيه شد.
     توتون )تباكو( از گياهان بومي قاره آمريكاست كه كريستف كلمب )كريستوفر كلمبوس( در سفر اول و اتفاقی خود به اين 
قاره غربي در سال 1492 در كوبا متوجه آن شد و ديد كه بوميان دود برگهاي خشک شده آن را استنشاق مي كنند و پس از آن 
نوعي حالت انبساط به آنان دست مي دهد. اين گياه نخست به اروپا و سپس به ساير نقاط منتقل شد كه سازمان جهاني بهداشت 
اخيرا آن را قاتل شماره يک انسان و عامل بيماري هاي صعب العالج از جمله سرطان، عروق و قلب اعالم كرده است و در پی آن، 
بيشتر دولت ها ازجمله شماری از استيت های فدراسيون آمريكا ماليات سنگين بر آن بسته اند. ايرانيان توسط پرتغالي ها با 
توتون و چگونگي مصرف آن آشنا شدند و آن را تنباكو )به جاي تباكو( تلفظ كردند. به رغم بستن ماليات سنگين بر سيگار در 
بسياری از كشورها، در اليحه بودجه سال 1398 جمهوری اسالمی، بر سيگار ماليات پيشنهاد نشد و سيگار در ايران همچنان 

ارزان است و بخشی از سيگار مصرفی نيز به صورت قاچاق وارد می شود.

پلیس تهران 106 ساله شدـ  پرداخت حقوق ماهانه با كاال ازجمله آُجر 
براي پايان يافتن ناامني در تهران كه در سه ماه آخر سال 1291 هجري خورشيدي به چشم مي خورد و از واحد كمكي 380 
نفري نيروی ژاندارم هم كاري بر نيامده بود، دولت وقت با هدف رفع نگراني ساكنان پايتخت و برگزاري آيين هاي نوروزي بدون 
دلواپسي، 27 اسفندماه اعالم كرده بود كه از 29 اسفند )دو روز بعد( نظميه تهران )پليس تهران( به سبک اروپا با هشت كالنتري 
)ُكِميسري( آغاز بكار خواهد كرد و 29 اسفند مقامات دولت در مراسم گشايش كالنتري هاي بهارستان و بازار حضور يافتند. 

]كالنتری بهارستان در همانجا همچنان باقی است و تا سال 1358، كالنتری 2 تهران ناميده می شد[. 
    سازمان پليس تهران توسط يک افسر سابق پليس شهر استكهلمِ  سوئد تنظيم و كار پياده كردن اين سازمان هم به او واگذار 

شده بود. 
    پليس تهران در نخستين روز گشايش، داراي 479 پاسبان بود كه در آن زمان »آژان« خوانده مي شدند و مقرر شده بود كه 
مواجب ماهانه آنان به صورت پول نقد باشد. در آن زمان رسم بود كه اگر در خزانه دولت براي پرداخت مستمري كارمندان پول 
كافي موجود نبود معادل آن حواله جنس از جمله آجر داده مي شد. اين اجناس به عنوان ماليات بردرآمد از صاحبانشان وصول مي 
شد. در آن زمان، ايران درآمِد »بادآورده« نفت و بانک مركزی نداشت تا از اين بانک پول كاغذی )اسكناس( قرض كند و بر ميزان 
نقدينگی و گرانیـ  به علت كاهش ارزش پولی ملی و قدرت خريد با آنـ  بيافزايد. در آن زمان پول ايران بمانند همه كشورهای 

ديگر در استاندارد طال بود. بانک انگليسی ايران ناشر اسكناس رايج كشور بود!.

)فرودین، اردیبهشت وخردادماه1398( مجله روزنامک شماره 62-61-60 



قواعد سخنرانی عمومی و لزوم وجود نطق نویس در كنار مقامات باال
11 اپريل سال 60 پيش از ميالد )2 هزار و 79 سال پيش( سيسرو Cicero  انديشمند، خطيب، 
 Public Speech - )نويسنده و سياستمدار رومي )ايتاليايي( كتاب فن سخنراني عمومي )خطابه

Public Speaking – Oration را به پايان رسانيد.
    وي در مقدمه اين كتاب كه قواعد آن هنوز تدريس مي شود ياد آور شده است: هركس كه بخواهد 
مقام عمومي داشته باشد بايد در ايراد نطق و دست كم نوشتن مطالبي كه مي خواهد عرضه بدارد 
مهارت داشته باشد تا موفق شود و اگر احساس كند كه در نوشتن گزارش و نطق نمي تواند به مهارت 
برسد بايد فردي اَمين و وفادار را در كنار خود داشته باشد كه گزارش و نطق او را برايش بنويسد. اين 

فرد بايد از وضعيت حال و گذشته و خير و صالح جامعه اطالع كامل داشته باشد.
    سيسرو در اين كتاب ساختار يک نطق، انتخاب كلمات و تنظيم جمالت و حتي طرز ايستادن و 

اشاره كردن و حركت دست و گردن و صورت را هنگام ايراد نطق عمومي تشريح كرده است. 
    اندرز سيسرو اينک مورد توجه سران بسياري از كشورها است كه دارای تحصيالت كامل هستند، 
مسئولّيت می شناسند و هركدام براي نوشتن سخنراني هاي رسمي خود يک و يا چند نطق نويس 

دارند.

نخستین بانو، 741 سال پیش نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد
نامزد شدن بانوان برای انتخابات رياست جمهوری آمريكا كه اين روزها در اخبار رسانه ها به 
چشم می خورد تازگی ندارد. نخستين بانو در همين ماه و 147 پيش خودرا نامزد برای انتخابات 
اين مقام كرده بود. نامزدی برای چنين مقام هايی در عين حال گام به شهرت گذاردن با كمترين 

هزينه و بدون پيش شرط )دانش، هنر و ...( و وارد تاريخ شدن است.
بانو ويكتوريا وودهال  Victoria Woodhull روزنامه نگار آمريكايي و ناشر هفته نامه 
»وودهال « با اين كه در آن زمان هنوز قانون اساسي اياالت متحده )آمريكا( اجازه شركت در 
انتخابات را به زنان نداده بود دهم ماه مي 1872 خود را نامزد انتخابات رياست اين فدراسيون 
كرد. وي همزمان با تبليغ براي خود، از حق بانوان به راي دادن و راي گرفتن نيز دفاع مي كرد 
ولي در روز راي گيري، وي و ساير بانوان را به محل صندوق ها راه ندادند و چون او در برابر پليس 

مقاومت كرد موقتا بازداشت و »خبر روز« شد و بر شهرت خود افزود.
    بانو ويكتوريا از يک مكتب سياسي خاص پيروي نمي كرد، ولي چون معتقد به آزادي مطبوعات بود، هفته نامه او نخستين نشريه 
آمريكايي بود كه متن مانيفست كمونيست نوشته كارل ماركس را منتشر كرد و همچنين اعالميه پُر سر و صداي حزب پاپيوليست آمريكا را. 
ويكتوريا در هفته نامه اش اخبار اتحاديه هاي كارگري را در كنار گزارش هاي بورس نيويورک كه مظهر كاپيتاليسم بوده است چاپ مي 

كرد تا نشريه اش چند صدايي باشد. وي در نهم ژوئن سال 1927 فوت شد.

تصویر مجسمه سیسرو
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مردي كه نام اورا بر قاره آمریکا گذاردندـ  ماجراي شنیدني این نامگذاري
 نهم مارس، زادروز »امريكو وسپوسيو  Americo Vespuccio « است كه قاره 
غربي به نام او »قاره امريكا« ناميده مي شود. وي بسال 1454 در فلورانس ايتاليا به 
دنيا آمد و 22 فوريه سال 1512 درگذشت و چهار بار از نيمكره غربي )آمريكا( ديدار 
داشت و نقاطي را كه در اين مسافرت هاي دريايي مشاهده كرد بيش از نقاط مورد 

بازديد كريستوفر كلمبوس )كلمب( بود. 
    كُلمب سفر دريايي به سوي غرب را در سال 1492 آغاز كرده بود و نخستين سفر 
آِمريكو ]در بعضي زبانها؛ امريگو[ در سال 1497 آغاز شده بود. هردو براي دولت اسپانيا 

كار مي كردند و هزينه سفرهاي آنان را اين دولت پرداخت مي كرد.
    هيچ مقامي براي نيمكره غربي كه پيش از سفر اروپائيان، مسكون و در پاره اي نقاط 
داراي تمدني درخشان بود نام »آمريكو وسپوسيو« را پيشنهاد نكرده بود. اين نام را 
»مارتين والدسيمولر« آلماني برقاره غربي نهاد كه كار او ترسيم نقشه هاي جغرافيايي 
بر پايه اطالعاتي بود كه دريانوردان مي دادند. از آنجا كه بيشتر اطالعات واصله به اين 
آلماني كه بعدا چاپگر نقشه هاي جفرافيايي شد توسط كاركنان كشتي ها و همراهان 
آمريكو و خود او داده شده بود براي مشخص ساختن نقشه ها، آنها را به نام رئيس گروه؛ 

»آمريكو« نوشت كه سر زبانها افتاد و به تدريج قاره غربي »آمريكا« خوانده شد و نام دائمي آن قرار گرفته است.

نخستین رئیس آلمانی تبار مجلس آمریکا موافقت نکرد كه »آلماني« زبان ایاالت متحده 
آمریکا شودـ  تالش وقت برای آلماني كردن زبان آمریکاییان

يكم اپريل 1789 اعضای مجلس نمايندگان تازه تاسيس اياالت متحده ) House ( در نخستين 
 Frederick جلسه اين مجمع كه در شهر نيويورک برگزار شده بود فردريک كنراد موهلنبرگ
Conrad Muhlenberg  را به رياست برگزيدند و عنوان او را بمانند پارلمان انگلستان، سپيكر 
Speaker  )زبان مردم( گذاردند. فردريک كه پدرش از آلمان به آمريكا مهاجرت كرده بود، يک 
لوتران )پروتستان شاخه آلماني( و نماينده ايالت عمدتا آلماني نشين پنسيلوانيا بود. فردريک در 

آلمان تحصيل كرده بود. 
    وی به رغم آلماني تبار بودن، مانع از آن شد تا »آلماني« زبان مكاتبات و متداول )زبان اول( در 
اياالت متحده آمريكا شود. شماري از اعضاي مجلس نمايندگان اصرار داشتند كه مكاتبات دولتی 
آمريكا )كه در آن زمان شامل مناطق شرقی به استثنای فلوريدا بود( زبان آلمانی باشد. فردريک در 
برابر اصرار اين شمار نمايندگان گفته بود كه يک مهاجرنشين، زبان رسمی الزم ندارد و نبايد رسمی 
بودن يک زبان اعالم و مصوبه شود. از دهه اول قرن هفدهم زبان انگليسی زبان مكاتبات دولتی بوده 

و به مصلحت است كه به همين راه ادامه دهيم تا توليد زحمت برای مردمی كه عادت به مكاتبه به زبان انگليسی كرده اند نباشد.
    بايد دانست كه به رغم تاسيس مهاجرنشينان 13 گانه شرق آمريكاي شمالي به دست انگليسي ها، آلماني تبارهاي اياالت متحده از 
لحاظ شمار در رديف اول قرار دارند و پس از آنان ايرلندي تبارها در رديف دوم و التين ها در رديف سوم. در زمان رياست فردريک بر مجلس 
نمايندگان آمريكا، مناطق مركزی )يک سوم وسعت كنونی فدراسيون آمريكا، از مونتانا تا لوئيزيانا( در دست دولت فرانسه، غرب اين سرزمين 
ازجمله كاليفرنيا در دست مكزيک به عالوه يک مهاجرنشين كوچک روس در كاليفرنيای شمالی، فلوريدا در دست اسپانيا، آالسكا متعلق 

به روسيه و هاوايی يک كشور مستقل و دارای پادشاه بود.

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

F. C. Muhlenberg
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وزیرگمركات كابینه دكتر منوچهر اقبال: اگر جنس قاچاق وارد كشور شود، مرزداری را 
رسوا می كنمـ  چرا باید چشم به عایدي نفت داشته باشیم

علی اكبر ضرغام وزير گمركات و انحصارات كابينه دكتر منوچهر اقبال در نطقی در 22 ارديبهشت 1336 )12 ماه می 1957( گفت كه 
مانع از ورود اجناس دست دوم و اجناسی كه توليد آنها در كشور امكان پذير است خواهد شد.

     وی كه يک نظامی 46 ساله و قبال رئيس سازمان قند و شكر و اداره كمرگات بود و از فروردين ماه همان سال وزير شده بود گفت كه 
شرم آور است اجناس نامرغوب و يا دست دوم به ايران وارد و به معرض فروش گذارده شود. ما را چه می شود كه تا به اين اندازه حقير شده 
ايم؟!. چرا بايد توليد ما كاهش يابد و چشم به چندرقاز عايدی از نفت داشته باشيم؟. به هرحال من اجازه ورود چنين اشيايی را نمی دهم 

و اگر قاچاقی وارد شوند، ژاندارمری و مرزداری را رسوا می كنم.
     »سازمان گمركات« همان سال تبديل به وزارت گمركات شده بود. ضرغام كه 65 سال ُعمر كرد در طول وزارت خود تحّول بزرگی در 

امر »گمرکـ  داری« ايران به وجود آورد. وی پس از آن وزير دارايی و سپس سناتور شد و نيز موسس بانک اصناف.

مرگ پنج نفر در ایران در پي تزریق پنی سیلین ساخت چینـ  مرگ و میر از داروهای چینی 
در جمهوري اسالمي

دويچه وله )صدای جهانی آلمان(ـ  22 اپريل 2013: تزريق پنی سيلين چينی ]ساخت چين[ در ايران به مرگ پنج نفر انجاميد. دكتر 
ايرج خسرونيا رئيس جامعه پزشكان بيماري هاي داخلی ]ايران[ با اعالم اين خبر از باال بودن آمار مرگ و مير به دليل استفاده از داروهای 

چينی در ايران سخن گفت. 
    دكتر ايرج خسرونيا دوشنبه )دوم ارديبهشت/ 22 اپريل( به باشگاه خبرنگاران جوان در مورد يكي از اين مرگ و ميرها چنين گفت: 
بررسی های انجام گرفته در پزشكی قانونی مشخص كرده است كه فردی 40 ساله كه به دليل چرک كردن گلو به پزشک مراجعه كرده بود 

براثر تزريق پنی سيلين چينی ]ساخت چين[ جان باخته است.
    به اظهار دكتر خسرونيا، اين فرد با بيماری چرک كردن گلو به پزشک مراجعه و پزشک برای وی پنی سيلين تجويز می كند. اين بيمار 
پنی سيلين تجويز شده توسط پزشک را خريداری و تزريق می كند كه پس از تزريق، به تب و لرز و پايين آمدن فشار خون دچار و راه تنفسی 

وی بسته می شود و جان می سپارد.
    يک مقام آگاه ديگر در اين زمينه گفت كه آمار مرگ و مير بر اثر استفاده از داروهای چينی ]ساخت چين[ در ايران باال است!. وی نبود 

آمار مشخص درباره ميزان مرگ و مير ناشی از استفاده از داروهای چينی را به رغم باال بودن ميزان آن يک مشكل ]ضعف[ خواند. )1
39

ه8
دما

ردا
وخ

ت 
هش

دیب
، ار

ین
ود

فر
( 6

2-
61

-6
ه 0

مار
ک ش

نام
وز

ه ر
جل

م

38

keihanizadeh@gmail.com.
www.rooznamak.com



)1
39

ه8
دما

ردا
وخ

ت 
هش

دیب
، ار

ین
ود

فر
( 6

2-
61

-6
ه 0

مار
ک ش

نام
وز

ه ر
جل

م

39

سازنده زبان واحد جهاني اسپرانتو ، هدف او از این كارـ  وجود زبانهاي متعدد در جهان 
باعث جدایي انسانهاستـ  آالین های دارند زبان انگلیسی را جهانی می كنند

14 اپريل 1917  روزی است كه دكتر »لودويگ الزاروس زامنهوف Ludovic Lazarus Zanmenhof « مبتكر زبان جهاني »اسپرانتو« 
است كه واژه هاي آن از بسياري از زبانهاي رايج گرفته شده است. وي درگذشت.

     زامنهوف عقيده داشت كه وجود زبانهاي متعدد در جهان باعث جدايي مردم از هم، بروز اختالفها و جنگها مي شود. او تاكيد بر اين 
ـ ميان مردم در سراسر جهان مشترک باشد، به دليل بسط  ـ ولو به صورت زبان دوم و يا زبان رسانه ها به ويژه كتابـ  داشت كه اگر يک زبانـ 
تفاهم و تبادل انديشه، دانش، هنر و اطالعات بسياري از مسائل به وجود نمي آيد و انسانها موفق خواهند شد از ميراث مشترک كه همانا 
تجربه گذشتگان )تاريخ( است، و نيز احساس و عواطف يگديگر آگاه شوند و درد و شادي هم را درک كنند و عقايد به جاي سطح محدود 

در همه جهان انتشار يابد و مشكالت حل شود.
     به باور زامنهوف، وجود يک زبان واحد جهاني در كنار زبان مادري، مردم را در گوشه و كنار جهان به هم مربوط مي كند، رسوم يكنواخت 
و فرهنگ غني مي شود و مسائل ناشي از تفاوت و اختالف فرهنگها از ميان مي رود. وي گفته است كه زبان اسپرانتو را به اين دليل به وجود 

آورد كه ساده تر از همه زبانها است و فراگيري آن زحمت زياد ندارد.
    زامنهوف يک پزشک بود. وي 15 دسامبرسال 1859 در شهر بياليستوک لهستان كه در آن زمان در قلمرو روسيه بود به دنيا آمده 
بود. چهار گروه مختلف الزبان و با فرهنگهاي متفاوت در اين شهر زندگي مي كردند كه به همين سبب باهم تفاهم نداشتند و در نزاع و 
كشمكش دائمي بودند. اين چهار گروه عبارت بودند از: روسها ، لهستاني ها ، آلماني ها )ژرمن ها ( و يهودياني كه به زبان يديش تكلم مي 
كردند. زامنهوف از نوجواني از اين وضعيت در رنج بود. بعدا از اين اختالف پي به اختالفات ملل و كشورها برد و راه حل را وجود يک زبان 

دوم بين المللي يافت و به ساختن اين زبان همت گماشت.
     وي كه در دانشگاههاي مسكو، ورشو و برلين تحصيل كرده بود زبان انگليسي، التين و يوناني را هم فراگرفت و به ساختن زبان بين 
المللي اسپرانتو سرگرم شد. او ساده ترين گرامر )دستور زبان( را براي اسپرانتو تدوين كرد و واژه هايي انتخاب كرد كه با پسوند و پيشوندها 

و افزودن ريشه كلمات بشود با هر واژه دهها كلمه ساخت و يادگرفتن اين زبان و بكار بردن آن را آسان كرد.
    زامنهوف در كتابي كه در سال 1887 تحت عنوان »لينگوو انترناسيا« منتشر ساخت نوشته است كه او اطمينان مي دهد اگر اسپرانتو 
جهاني شود عدم تفاهم، نفرت و تبعيض از جهان رخت برخواهد بست و همزيستي مسالمت آميز و صلح پايدار برقرار خواهد شد و بشر با 
استفاده از بهترين استعدادها به پيروزي هاي بزرگ و سعادت و رفاه دست خواهد يافت. زامنهوف نوشته است كه زبان دوم مشترک باعث 
گسترش ارتباط طبيعي انسانها و دوستي و وفاق خواهد شد. وي تحقق اين آرزو را تشكيل جنبش هاي ترويج اسپرانتو و حمايت دولتها 

از آن ذكر كرده است.
    به اظهار بسياري از جامعه شناسان، در آغاز كار توجه به زبان اسپرانتو زياد بود، در بيشتر كشور ها در آموزشگاههاي غير دولتي آن را 
تدريس مي كردند و زماني بيش از پنج ميليون نفر آن را مي دانستند ولي انگليسي زبانها كه سعي داشته اند اين زبان )زبان انگليسي( و 
در نتيجه فرهنگ و روش زندگاني خودشان جهاني شود نسبت به اسپرانتو پشت كردند و ديگران هم نسبت به آن بي اعتنا شدند و امروز 
بسياري هستند كه حتي نام اين زبان و زحمتي را كه براي ساخت آن كشيده شده است نشنيده اند.با وجود اين، عده كساني كه در سراسر 
جهان آن را مي دانند 2 تا 3 ميليون برآورد شده است. به رغم تفاوت تلفظ زبان انگليسي در كشورهاي مختلف و بي قاعدگي گرامر توجه 

به اين زبان بويژه پس از فراگير شدن آنالين ها و سوشل نت ورک ها زياد شده و می رود تا زبان بين المللی شود.



انگلیسی هاِی ماندگار شده در آمریکا درست 412 سال پیش گام بر ویرجینیا بیچ 
گذاردند

26 اپريل 1607 نخستين انگليسي هاِي ماندگارشده كه با كشتي به آمريكاي شمالي رسيده بودند در منطقه اي كه نامش را »كيپ 
هنري  Cape Henry « گذاشتند از كشتي پياده شدند. كيپ هنري در گوشه جنوبِي ورودِي خليج چساپيک Chesapeake  و در محله 
شمال شرقي شهر ويرجينيابيچ در استيت مشترک المنافع ويرجينيا واقع است. در گوشه شمالي اين ورودي از اقيانوس اطلس به خليج 

چساپيک، دماغه كيپ چارلز واقع شده است. نام دو پسر جيمز اول پادشاه وقت انگليس بر اين دو دماغه گذارده شده است.
Fort Story يک پارک عمومي بزرگ و يک پادگان ارتش آمريكا به نام فورت ستوري ) Cape Henry در كنار دماغه ِهنري )كيپ هنري     

 تاسيس شده است.      در چند كيلومتري غرِب كيپ هنري، يک پايگاه تفنگداران دريايي آمريكا با كشتي هاي انتقال و ناو هليكوپتربَر و در 
غرب اين پايگاه، »پايگاه دريايي نورفک« واقع شده است كه بزرگترين پايگاه دريايي جهان بشمار مي رود زيراكه داراي دهها ناوهواپيمابر، 

زيردريايي، زرمناو، ناوشكن و ناوچه است و بعضا اتمي.

طبق آمار منتشره در اردیبهشت 1347
بوی نامطلوب بدن از علل اختالف زن و شوهر گزارش شده بود

نيمه ارديبهشت 1347 و ده ماه پس از ايجاد دادگاههای حمايت خانواده در ايران )به رغم مخالفت بسياري از روحانيون كه موارد طالق 
و تعّدد زوجاِت آن قانون را مغاير شرع می دانستند( و سپرده شدن امر طالق، تعّدد زوجات، حضانت فرزند و تعيين نفقه به آن دادگاهها، 

آمار رديف بندي شده علل اختالفات منجر به طرح طالق در دستگاه قضايی انتشار يافت. 
    طبق اين آماِرآموزنده، عدم شناخت قبلی دختر و پسر ]ازدواج نديد[ يكی از علل اختالفات بيان شده بود. بی اطالعی از بوی نامطلوب 
بدن، پيش از شب زفاف )شب حجله( درصدی از مسائل عدم شناخت قبلی بود. انتشار يک خبر خارجی در همان زمان كه بوی نامطلوب 

بدن ممكن است درمان پذير نباشد مزيد بر علّت شده بود.
    در پي انتشار آمار، يک جامعه شناس كه نظر او در رسانه ها منعكس شده بود پيشنهاد كرده بود كه برای حل اين مسئله در خانواده های 
مقّيد و مخالف نشست و برخاست پيش از عقد نكاح، مادر و يا خواهر َمرد خواستگار برود و بدن دختر مورد نظر را بو كند مخصوصا زير بغل 
های او را و اگر ممكن نباشد از روی لباس كه بعدا اين عمل نيز مسئله ساز و منشأ كدورت و دلخوری شده بود، زيراكه هر دختر اجازه نمی 
داد مادر خواستگار زير بغل های اورا بو كند و در برخی موارد، مادران و يا خواهراِن خواستگار مجبور بودند به بهانه بوسيدن عروِس آينده 
»بوكشی« كنند. پيشنهاد اين جامعه شناس كه از راديو دولتي وقت نيز پخش شده بود مورد توجه قرار گرفته و از آن پس مرسوم شده بود. 
    در برخي از جوامع )كشورها( از جمله آمريكا، ازدواج از طريق خواستگاري و ازجمله از طريق شخص ثالث  و بدون شناخت قبلي مرسوم 

نيست و آن را ازدواِج ترتيب داده شده ) Arrangement ( مي نامند

سازنده آهنگ »پیام زرتشت«
تاجيكيان )پارسي زبانان و ايرانی تبارهای آسيای ميانه و آسيای جنوب غربی( در نيمه يكم اپريل 2007 آهنگساز بزرگ خودرا كه 
آهنگهاي او در همه ايرانزمين، از كشمير تا ُكردستان سوريه و ميان فارسي زبانان ساير كشورها هواداران فراوان دارد ازدست دادند. جنازه 
»طلبشاه ستار« 22 فروردين )11 اپريل 2007( با يک تشييع بي سابقه در گورستان مشاهير )نامداران( در شهر دوشنبه )پايتخت 

تاجيكستان( مدفون شد. وي درعين حال رئيس هنرستان دولتي تاجيكستان بود. 
    معروف ترين آثار اين آهنگساز كه هنگام مرگ از حمله قلبي، 54 ساله بود »پيام زرتشت«، اپراي »رستم و سهراب«، »صوت نوروزي« 
و ... بود. ستار بر غزل هاي حافظ و جامي و ساير شعراي ايرانزمين آهنگهاي متعدد سروده است. ستار در منطقه ُگلريز تاجيكستان به دنيا 

آمده بود.
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2192 سال پیش، ایران یك دمکراسی شد
ِمهستان )ِمه/ Meh : بزرگ(، پارلمان ايران در عهد اشكانيان نخستين جلسه خودرا در نوروز سال 173 پيش از ميالد با حضور 
ِمهرداد يكمـ  شاه وقت و ششمين شاه از دودمان اشكانيانـ  برگزار كرد و نخستين مصوبه آن انتخابي كردن مقام رياست كشور )شاه( 
بود. عزل شاه نيز در اختيار همين مجلس قرار گرفت، البته طي شرايطي از جمله خيانت به كشور، ابراز ضعف و نيز جنون، بيماري 
سخت و از كار افتادگي. ايران در آن زمان داراي دو مجلس بود. مجلس شاهزادگان و مجلس بزرگان و معاريف كشور كه جلسه 
مشترک آنها را »ِمهستان« مي خواندند. تعيين بزرگان و معاريف شرايط داشت. ِمهرداد يكم از 1صال 171 تا سال 136 پيش از ميالد 
بر ايرانزمين سلطنت كرد. وی بخش بزرگی از هند را بر قلمرو ايران افزود و از ِمهستان عنوان شاهنشاه گرفت كه اين عنوان پس از 
شكست نظامی ايران از اسكندر مقدونی بكار نمی رفت. به نوشته استرابون، مهرداد يكم تمامی مناطق ميان دو رود امودريا و سير 
دريا )جيحون و سيحون( را به قلمرو ايران بازگردانيد كه پس از تعرض اسكندر عمال جدا شده بودند. مهرداد يكم قلمرو ايران را به 
حدود عصر هخامنشيان رساند. وی بود كه به مادها )ُكردها و بستگانشان( كه در غرب ايران از محور ری تا نزديكی مديترانه زندگی 

می كردند خودمختاری داخلی داد.
     در سال 52 ميالدي، ِمهستان كه از نحوست 13 فروردين مي ترسيد، چند روز ايران را بدون شاه گذارد و روز 15 فروردين »بالش« 
را از ميان شاهزادگان اشكاني به شاهي برگزيد كه از همه آنان كوچكتر، ولی باهوش تر بود و استدالل كرد كه »مصلحت وطن«، انتخاب 

بالش را ايجاب مي كرد. شاه قبلي در ايام نوروز فوت شده بود. نحوست رقم 13 از يونانيان است كه با اسكندر وارد ايران شده است!.


