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سرمقاله

نگاهی مشروح به مسئله 80 ساله جمعيت تهرانـ  
دو بار ضابطِه محدود شدن و چندبار هشدار، ولي ... و  از 531 هزار به بيش

 از 10 ميليونـ  راه حل؛ انتقال ادارات دولتي از تهران

چند روز پس از انتشار آمار جمعیت تهران در اردیبهشت 
1318، دولت وقت ضوابط محدود کردن مهاجرت از روستاها 
و شهرهاي کوچك به شهرهای بزرگتر بویژه تهران را تدوین و 
اجرای آن را ابالغ کرد و از مطبوعات خواست که مردم را از مضار 
مهاجرت به شهرهای بزرگتر و تبدیل کشور از تولیدی به خدماتی 

و تضعیف کشاورزی و دامداری آگاه سازند.
    اجرای این ضوابط پس اشغال نظامی ایران در شهریور 1320 
عمال متوقف شد. رعایت محدوده 25 ساله تهران هم که مصوبه 
آن زیر عنوان »طرح جامع« از بهمن ماه 1347 به اجرا درآمده 
بود پس از پیروزي انقالب، از 22 بهمن 1357 عمال منتفی شد 
و جمعیت تهران مرز ده میلیون را شکسته و آسیب پذیری ها 

افزایش یافته است.
   دولت وقت در اردیبهشت سال 1318 )ماه مي سال 1939، 
دوران پادشاهی پهلوی یکم و سال آغاز جنگ جهاني دوم در 
اروپا( نتایج سرشماري شهر تهران را اعالم کرد که به موجب آن، 
پایتخت ایران در آن سال 531 هزار جمعیت داشت )سال 1319؛ 
پانصد و چهل هزار و اینك 20 برابر آن زمان( و از پایتخت شدن 
آن 15 دهه گذشته بود )آقامحمدخان قاجار تهران 16 هزارنفری 
را در سال 1165 هجری خورشیدی به سبب نزدیك بودن به 
مسکن قبیله اشـ  گرگان، پایتخت خود اعالم و در سال 1174 
در آنجا تاجگذاری کرد(. جمعیت تهران که در قدیم یك آبادی 
نزدیك به شهر ری بود در زمان صفویه حدود 1000 نفر بود و در 
زمان سلطان احمدشاه قاجار )آخرین شاه قاجارها( حدودا 150 

هزار نفر.  گسترش تهران از دوران پادشاهی رضاشاه  بوده است.
مجلس شورای ملّی، دهم خرداد سال 1318 )1939 میالدی( 
با استقبالي که از سرشماري تهران شده بود قانون سرشماري 
خانه به خانه در کشور، هر چند سال یك بار را تصویب کرد. 
آمار جمعیت بر حسب گزارش اداره ثبت احوال چندان دقیق 
تشخیص داده نشده بود. در کشورهاي دیگر ازجمله آمریکا* نیز 

سرشماري خانه به خانه صورت مي گیرد.
در روز سرشماری )اردیبهشت 1318( به تهراني ها دستور 
اکید داده شده بود تا در این روز از خانه هاي خود خارج نشوند 
تا سرشماري )شمارش یکایك افراد توسط سرشماراِن دولت 
که عمدتا دانشجویان تعلیمات عالیه و دانش آموزان سال آخر 
دبیرستانها و افراد داوطلب بودند( دقیق باشد. پس از انجام این 
سرشماري اعالم شد که جمعیت تهران 531 هزار نفر است. 
این رقم مورد تحلیل کارشناسان و استادان دانشگاه تهران قرار 
گرفت و هشدار آنان نگراني دولت وقت را برانگیخت زیرا که اشاره 
به مسئله تغذیه و بهداشت این جمعیت در صورت بروز جنگ، و 
نیز سیل و زلزله شده بود که تهران در معرض هر دو خطر است 
و تاکید شده بود که تهران هرچه بزرگتر شود نقطه ضعف دولت 
هم ابعاد بیشتري به دست مي آورد. در پي این بحث قرار شد که 
به منظور جلوگیري از افزایش جمعیت تهران و حومه آن طرحي 

با ضمانت اجرایي سخت تهیه شود.

اواخر دهه 1320 با هدف جلوگیری از افزایش جمعیت تهران 

)تیر، مرداد وشهریورماه1398( مجله روزنامک شماره 65-64-63 
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پیشنهاد شد که از نفوس تهران مالیاِت سرانه بگیرند و زمین هاي 
ساختماني حواشی شهر؛ ملّي و براي ساختن خانه، تنها به صورت 
اجاره واگذار شوند و ... که هیچکدام به اجرا در نیامد که هیچ، در دو 
سال اول دهه 1330 مسئله ُمفت آباد و هجوم شبانه مردم و تصرف 
اراضي شرق میدان فوزیه مزید بر علّت شد. پس از براندازي 28 اَُمرداد، 
دولت زاهدي با هدف قدرداني از ماموران پلیس و کساني که به او در 
ساقط کردن دولت ملّي دکتر مصدق کمك کرده بودند پنج میلیون 
متر از اراضي دولتي اطراف تهران را به آنان بخشید که چون مورد 
اعتراض قرار گرفت قرار شد بهاي این اراضي، هر متر چند قران، شش 
ساله وصول شود!. در طول دو سال بعد، براي راضي کردن کارکنان 
دولت که بیشترشان هنوز به اندیشه هاي دکتر مصدق وفادار مانده 
بودند اراضي نارمك و یوسف آباد )اراضی زراعی( را میان آنان قسمت 
کردند که این چند اقدام نادرست، مسئله گسترش تهران را وارد مرحله 
وخامت کرد. زمین خواران از وضعیت دولت هاي پس از براندازي 
مصدق که این دولت ها خود را مدیون ... مي دیدند سوء استفاده 
کردند، و با کمك برخي از ماموران ثبت اسناد َمسیل ها، تپه ها و هر 
زمین بالمالك را به نام خود و بستگانشان به ثبت دادند و بورس بازي 
عجیبي به راه افتاد که در نخستین سال دهه 1340 علي امیني به آن 

پایان داد و بهاي زمین و خانه پایین آمد.

پس از انقالب، زمین بَخشيـ  اهداِء زمیِن به تصمیم دولت موقت 
)دولت مهدی بازرگان( و دادن اراضي به دیپلمه ها! و پس از آن 
فعالیت هیأت هاي تقسیم زمین و ... موضوع زمین بَخشی دولت پس 
از براندازی حکومت مصدق را زنده ساخت. بخشیدن زمین به دیپلمه 

ها، مربوط به تهران نبود ولي این دیپلمه ها بعدا آن زمین ها را به بهاي 
باال فروختند و در تهران خانه خریدند و مسئله را پیچیده تر ساختند.

مقایسه آمار اعالم شده جمعیت تهران در سال 1318 با ارقام 
سرشماري دهه 1370 نشان داد که در این فاصله، جمعیت تهران 15 
برابر شده بود و اینك بیش از 20 برابر. تهران شهری است در دامنه 
کوه و روی کمربند زلزله. کوههای بلند اطراف تهران مانع از خروج 
گازهای سمی و عمدتا ناشی از سوخت های فسیلی می شوند که 

خطرات متعدد بهداشتی دارد.
    همچنین این پرسش به ذهن هرکس که بداند تهران روی کمربند 
زلزله قرار دارد می رسد:  آیا پیش بیني هاي الزم به عمل آمده است که 
اگر روزگاري یك زلزله به سدهاي اطراف تهران آسیب برساند براي 

مشروب کردن شهر و آبرسانی چه باید کرد؟.

 اصحاب نظر، مهاجرت هاي داخلي، افزایش بي حد و حساب 
جمعیت کالن شهرهای ایران بویژه تهران و نیز افزایش حجم 
نقدینگي )پول کاغذی در جریان( و در نتیجه کاهش توان خرید 
ریال را دو مسئله بزرگ جامعه امروز ایران خوانده و انتقال پایتخت 
)ادارات دولتي( از تهران و استقالل صد در صد کامل بانك مرکزي از 
دولت )قوه مجریه( را به عنوان راه حل ارائه کرده اند. چند دولت و در 
صدر آنها دولت برزیل این مسئله را با انتقال پایتخت حل کرده اند 
که باید از تجربه آنها استفاده بُرد. دولت اندونزی هم در صدد انتقال 
پایتخت خود از شهر جاکارتا است که این شهر دچار همین مسئله 

تهران شده است.
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    نظام پادشاهی در نیمه دوم دهه 1340 )دهه 1960( براي 
جلوگیري از گسترش بي رویه تهران، طرح »محدوده 25 ساله« تهیه، 
تصویب و به اجرا درآورده بود که از لحظه پیروزي انقالب در فوریه 
1979 )22 بهمن 1357( مردمي که آمادگي تصرف اراضي دیگران و 
خانه سازي بدون مجوز داشتند شبانه هجوم بردند و مرزهاي محدوده 
را نقض کردند و »طرح محدوده شهر« عمال لغو شد و بعدا هم جانشین 
پیدا نکرد و تهران هر َدم بزرگ و بزرگتر مي شود، به گونه اي که دیگر 

جاي نفس کشیدن در آن باقي نخواهد ماند.

از بهمن ماه 1347 )فوریه 1969( مقررات مربوط به محدوده 25 
ساله تهران به اجرا در آمد و ایجاد ساختمان و دادن خدمات شهري در 
خارج از محدوده ممنوع گردید و به همین سبب بهاي این اراضي )خارج 
از محدوده( تا حد سقوِط آزاد ارزان شد و این سقوِط بها ثابت کرد که 
به رغم قانون معامالت بازرگاني که معامالت مستغالت را از ردیف این 
معامالت خارج ساخته بود، خرید و فروش مستغالت در ایران بورسي 
و وارد این معامالت شده بود. از لحظه پیروزي انقالب در 22 بهمن 
1357، این مقررات نادیده گرفته شد و گروهي از موقع و فرصت به 
دست آمده استفاده کردند و بدون کسب پروانه، حتي در ساعات شب 
در اراضي خارج از محدوده از جمله اراضي متعلق به غیر )ماِل دیگران( 
به ساختن خانه سرگرم شدند و بدون مجوز، خودسرانه آب و برق دولتي 
به این ساختمانها وصل کردند و مشکالت شهري تهران و گسترش 
بي رویه شهر از همان زمان آغاز شد و متعاقب آن سیل مهاجرت به 

پایتخت سرازیر گردید و ....
    محدود کردن جمعیت تهران و ایجاد منطقه مجاز براي ساختن 

مسکن در آن، از دهها سال پیش از طرح محدوده 25 ساله توجه مقامات 
ایران را به خود جلب کرده بود. دولت ایران 22 فروردین 1350 )اپریل 
1971( ضمن صدور اعالمیه ای از ایرانیان خواست که از نقل مکان 
به تهران خودداری کنند و برای بازگشت تازه واردین به دیار خود یك 
رشته امتیاز را اعالم داشت و اخطارکرد که اگر به خواست دولت که 
منفعت عمومی در آن نهفته است توجه نشود قانون محدوده تهران و 
شهرهای بزرگ کشور را تشدید خواهد کرد و افزود که تمرکز جمعیت 
در تهران و شهرهای بزرگ، موازنه سالم اشتغال به تولیدگری را نسبت 
به خدمات برهم خواهد زد و کشور را نیازمند به واردات بیشتر، و بویژه 

تولیدات کشاورزی خواهد کرد که ایران قبال صادرکننده آنها بود.
    اعالمیه دولت چند ساعت پس از انتشار گزارش اداره آمار و 
سرشماري که حکایت از عبور جمعیت تهران از مرز سه میلیون تَن 

داشت صادرشده بود.
     39 سال پس از صدور آن اعالمیه، جمعیت تهران )نسبت به 
جمعیت آن در سال 1350( به رغم مهاجرت چشمگیر در دهه هاي 
1370 و 1380 هجري خورشیدي به خارج از کشور حدودا چهار 

برابر شده بود.
     از دهه 1370 )از زمان رئیس جمهوربودن هاشمی رفسنجانی( 
تا کنون 5 تا 7 میلیون شهرنشین ایرانی و ازجمله برخی از مقامات 
و کارکنان دولت جمهوری اسالمی که بازنشسته شده اند از کشور 
مهاجرت کرده اند و جای آنان در شهرها را روستائیان گرفته اند و به 
این لحاظ در برخی نقاط، روستاهای ایران کم جمعیت شده و رو به 
کاهش آبادانی نهاده اند و به نظر می رسد که با همین مهاجرت های 
داخل و خارج سطح تمدن شهری )فرهنگ( و رفتار )روانشناسی( نیز 
در معرض تغییر قرار گرفته باشد که نتیجه اش افزایش ارتکاب جرائم، 

فساد و اشتیاق به پورشه و المبورگینی سوارشدن و ... است.  
        به اظهار یك جامعه شناس آلماني که در نیمه دهه یکم قرن 21 
از تهران و چند شهر بزرگ ایران دیدن کرده بود؛ بي اعتنایي نسبت 
به عوامل تمدن ازجمله توجه به خط کشي عبور پیادگان، بهداشتي 
بودن پیاده روهاي خیابانها، فروشندگي دوره گرد، طرز رانندگي حتی 
رانندگي اتوبوس هاي شهري، بلند بودن ممتد صداي دزدگیر اتومبیل 
های پارک شده، بوق زدن اواخر شب )ساعات خواب( حتي بعد از نیمه 
شب، چسانیدن اوراق تبلیغ تجاري بر در و دیوار خانه ها و نوشتن تبلیغ 
تجاری بر دیوارها در طول جاده ها بویژه بزرگراه سراسري و ساحلي 
شمال ایران، روش رعایت نکردن نوبت )ایستادن در صف(، مراعات 
احوال سالخوردگان، امروز و فردا کردن و ایراد گرفتن ها در سازمانهاي 
دولتي و ... نشان مي دهد که مهاجرت از روستاها و شهرهاي کوچك 
و دوردست به تهران و شهرهاي بزرِگ جمهوري اسالمي بیش از حد 
و به صورت انبوه بوده و اینان جاي خالي به خارج رفتگان را پُر کرده 

اند که دگرگوني جامعه شناسي و مدنّیت را به دنبال خواهد داشت. 

    * دوم مارس 1790 قانون سرشماري در ایاالت متحده آمریکا 
به تصویب قوه مقننه این کشور رسید که از آن پس در فواصل معّین 

منظما انجام شده است.
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قتل بی سابقه در تهرانـ  وزیر پیشین، شهردار سابق تهران و سیاستمداِر 
اصالح طلِب معروف ایران خود را تسلیم پلیس کرد

 و متهم به قتل زن دّوَمش شد

پیش از ظهر سه شنبه 28 ماه می 2019 حادثه بی سابقه ای در تهران روی داد. در این روز محمدعلی نجفی 68 ساله تحصیلکرده ایران 
و آمریکا و از سال 1359 )یك سال و چند ماه پس از انقالب( دارای سمت های دولتی مهم ازجمله 9 سال وزیر آموزش و پرورش، سه سال 
وزیر علوم، سال ها رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدت ها مشاور رئیس جمهور، مدتی رئیس سازمان میراث فرهنگی، چند دوره عضو 
انتخابی شورای شهر تهران و مدتی شهردار انتخابی پایتخت جمهوری اسالمی، استاد دانشگاه، از سیاستمداران اصالح طلِب نزدیك به 
حزب کارگزاران زن 35 ساله )زن دوم( اش را که حدود یك سال از ازدواج شان می گذشت با شلیك گلوله کشت و خودرا به عنوان قاتل 

به پلیس تسلیم کرد و بازداشت شد. وی گفت که اختالفات زن و شوهری و در نتیجه از دست رفتن کنترل اعصاب باعث این عمل شد.
بانوی مقتولـ  میترا اُستادـ  که از شوهر اول خود یك پسر 13 ساله دارد اخیرا به یك برج مسکونی اثاثه کشی کرده بود و در طبقه هفتم 
این ساختمان که در کوی سعادت آباد تهران )شمال غربی شهر( واقع است با فرزند خود زندگی می کرد. این ازدواج، و آشنایی این دو 
از همان نخستین روز با سر و صدا همراه بود. مردم می گفتند که میترا صیغه نجفی شده که خود او چند بار تکذیب کرد و گفت که عقد 
رسمی است. به نجفی ایراد می گرفتند که میترا همسن دختر  او است که میترا پاسخ می داد؛ عشق سن و سال نمی شناسد. میترا در 

کار هنر و فیلم بود.

4

گشتی در رویدادهای ماه

نجفی و میترا در صفحات اول روزنامه ها



ساعت ده و چند دقیقه بامداد سه شنبه که پسر 13 ساله میترا به مدرسه رفته بود و تنها، میترا در خانه بود همسایگان صدای چند گلوله شنیدند 
و اهمیت ندادند. نجفی پس از تیراندازی به میترا در حمام خانه و کشته شدن او به خانه اش رفت و یادداشتی مبنی بر عمل خود نوشت، همانجا 
گذاشت و عازم آگاهی پلیس شد تا تسلیم شود. دختر 30 ساله اش که نامه را خوانده بود با عجله و با راننده خودرا به ساختمان محل سکونت میترا 
می رساند ولی کسی در را باز نمی کند. در این هنگام پسر میترا پس از دادن امتحان آخر سال به خانه باز می گردد و با کلید خود در را می گشاید 
و هر دو وارد آپارتمان می شوند و در حمام خانه با جسد میترا که یك گلوله به قلب و یك گلوله به دست چپش اصابت کرده بود رو به رو می شوند. 

دو گلوله هم به دیوار حمام اصابت کرده بود که بعدا معلوم شد یکی از گلوله ها کمانه کرده و نجفی )دکتر نجفی( را مختصرا مجروح ساخته است.

قضیه به پلیس اطالع داده شد، پلیس در جستجوی قاتل بود که اعالم شد نجفی به آگاهی پلیس مراجعه و به قتل اعتراف کرده و  بازداشت شده 
است. گویا وی به بازپرس مربوط گفته است تصمیم به طالق دادن میترا گرفته بود ولی میترا قبول نمی کرد و بگو مگو

داشتند. او گفته بود که سالح کمری اش که مجوز داشت از سالح هایی که بسیاری از مقامات برای حفظ جان خود همراه دارند.

پس از انتشار خبر، خبرنویس یك وبسایت خبری گفت که میترا دیروز به او تلفن کرد که می خواهد بیاید مصاحبه کند و حرف هایی بزند و قرار 
مصاحبه برای امروز گذارده شده بود که این حادثه روی داد.

خبر این واقعه با توجه به شهرت نجفی تیتر اول بسیاری از روزنامه های تهران در شماره چهارشنبه آنها قرار گرفته بود. 
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نامه 2800 حقوقدان به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی  که در آن نوشته شده 
است: مبارزه با فساد، رانت خواری، قاچاق، رشوه گیری و ... یک جهاد ضروری برای 

حل مشکالت کشور است
در بهار 1398 نامه ای به  امضای 2800 حقوقدان به رئیس قوه قضائیه  تسلیم شد که در آن نوشته شده است:

ـ گذشت 40 سال از تشکیل دستگاه قضائی مبتنی بر فقه و حقوق اسالمی، ایجاب می کند که تحّولی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در 
قوه قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نََفسی تازه و انگیزه  ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده نظام اسالمی 

است، شروع کرده و با قدرت و جدیّت به پیش بَرد.
ـ عدالت و مبارزه با فساد،  الزم و ملزوم یکدیگرند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن از کالن و ُخرد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسالمی 
است؛ این روش امیرالمؤمنین علیه السالم است. مبارزه با فساد یك جهاد ضروری برای حل مشکالت کشور است. رانت های اطالعاتی مسئولین، 
سوء استفاده از جایگاه مسئولیتی، تبعیض در برخورد با فرزندان مسئولین و غیر مسئولین، ارائه نامتوازن خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار 
مختلف مردم، روی کارآمدن مسئولین اشرافی، تجمع امکانات در شهرهای بزرگ، فساد اداری، رشوه گیری، قاچاق، به روز نبودن برخی قوانین، 

همه و همه اتفاقاتی است که بروز آن در جامعه، موجب نارضایتی مردم از اجرای عدالت در نظام اسالمی است.
ـ قوه قضائیه به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد، در گام نخست باید ریشه کنی فساد در قوه قضائیه را در برنامه خود قرار دهد. اجرای مواد »قانون 
ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد« پیش از هر جای دیگر، باید در دستگاه اداری قوه قضائیه محّقق شود. نظارت دقیق بر حسن اجرای قانون، 

برخورد با قانون شکنان و حراست از بیت المال، اموری است که باید انجام شود.
ـ احیای اصل بسیار مهم 49 قانون اساسی، که وظیفه نظام را مبارزه با ثروت های حرام قرار داده است باید سرلوحه حرکت جدید دستگاه قضا 
باشد. شعار باید با اقدام همراه شود. همه باید بدانند مبارزه با فساد با زندگی اشرافی و رفاه زدگی سازگاری ندارد. برطرف شدن تعلّل و اطاله دادرسی 

در برخورد با مفاسدی که معیشت مردم را مستقیماً مورد تأثیر قرار می دهد ضروری است.
ـ قوه قضائیه باید از بوروکراسی زائد کاسته و اجرای احکام اسالمی در یك فرایند کوتاه و قاطع در معرض دید عموم به انجام برسد و پرهیز از 

گزینشی عمل کردن.
ـ برقراری عدالت و مبارزه با فساد، مطالبه ای جّدی در میان عموم مردم ایران شده است

نخستین اقدام  متقابل جمهوری اسالمی در برابر خروج آمریکا از برجام
چهارشنبه هشتم اپریل 2019 و در سالگرد خروج آمریکا از برجام و در واکنش به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های سخت و نیز عدم تحقق 
وعده های مکرر اروپاییان مبنی بر راه اندازی کانال مالی با ایران و حفظ کامل برجام، نامه ای از سوی حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
خطاب به سران انگلستان، فرانسه، آلمان، چین و روسیه )5 عضو از 6 عضو امضاء کننده تواقف نام معروف به برجام( از طریق عباس عراقچی معاون 

وزارت امورخارجه به سفیران این کشورها در تهران داده شد. این سفیران به ساختمان وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی دعوت شده بودند.

به گزارش رسانه ها، این نامه نخستین اقدام  متقابل جمهوری اسالمی در برابر خروج آمریکا از برجام بوده است و در این نامه، کاهش انجام تعهدات 
ایران بر اساس بندهای 36 و 37 توافق نامِه برجام اعالم شده است. بنابراین فعال موضوع خروج از برجام مطرح نیست. به نوشته خبرگزاری ایسنا، 
این اقدام؛ نخستین واکنش جمهوری اسالمی به خروج آمریکا از برجام و همچنین بدعهدی کشورهای اروپایی در اجرای تعهداتشان بوده است.

در بند 36 برجام آمده است: چنانچه ایران باور کرده باشد که یك یا همه اعضای گروه 5+1 تعهدات خود را طبق توافق نامه برجام رعایت نکرده 
اند، می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند و به همین ترتیب، چنانچه هر یك از اعضای گروه 5+1 گمان داشته 
باشد که جمهوری اسالمی ایران تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است، هر یك از دولت های گروه 5+1 می تواند اقدام مشابه به عمل آورد 

)قضیه را به کمیسیون مشترک ارجاع کند.(.
بند 37 درباره رسیدگی های متعاقب دریافت نامه طرف شاکی است.
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فروش زمیِن فرودگاه دولتی به کمتر از یک دهم بهای روز!
خبری که در زیر آمده است در شماره 28 اردیبهشت 1390 )18 ماه می 2011( روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبری درج شده بود و از آنجا 

که تاکنون تکذیب نشده است، »سرنخ و سوژه برای تاریخ نگاران« شده است:    
    قشمـ  خبرنگار کیهان: فرودگاه قدیمی قشم که به لحاظ موقع راهبردي و تجاري در بهترین ناحیه این جزیره واقع شده است در یك معامله 

حّراج مانند ]بحث برانگیز[ به فروش رفت.
    این فرودگاه بیش از 19 هکتار وسعت دارد که کار ساختن آن در سال 1354 هجری خورشیدی آغاز شد و در سال 1356 ]1977 میالدي 
و سال پیش از انقالب[ به بهره برداري رسید. این فرودگاه با برج مراقبت و سالن انتظارِ مسافران نه تنها اهمیت تجاری بلکه به دلیل واقع شدن 
در محلی مناسب، دارای ویژگی خاص نظامی و استراتژیك است. شهروندان سالها از این فرودگاه براي سفر هوایی استفاده مي کردند که پس از 
ایجاد منطقه آزاد در سال 1369 )1990( و احداث یك فرودگاه تازه در 50 کیلومتري شهر قشمـ  در ناحیه دیرستانـ  از آن، تنها در مواقع بحران 

و اضطرار بهره برداري مي شد.
    فروش بسیار ارزان این فرودگاه، آن هم بدون درج آگهي مزایده ]که الزمه قانون معامالت دولتی است[ ناخرسندی شهروندان ساکن قشم را 

برانگیخته و از مسئوالن دولتی و سازمان بازرسي کل کشور )قوه قضاییه( خواستار بررسی چگونگی این معامله و کشف حقایق شده اند.
    گفته مي شود فروش زمین این فرودگاه به قیمت هر متر مربع 90 هزار تومان! در حالي صورت گرفته که زمین هاي مجاور آن متري بیش از 

یك میلیون تومان معامله مي شود.

 

ایران هنوز 9 میلیون بی سواد دارد!
 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در بهار 1398 با انتشار گزارشی، شمار بی سواداِن مطلق کشور را نزدیك به 9 میلیون  به دست داد. 

این مرکز می گوید با وجود سه برنامه راهُبردی در راستای ریشه کنی بي سوادی، هنوز نزدیك به 9 میلیون بي سواد در کشور وجود دارد.

بانك جهانی و سازمان یونسکو، شمار بی  سوادان مطلق ایران را بیش  از رقم گزارش شدهِ مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرده اند.

برآورد بانك جهانی از شمار بی سوادان ایران کمی بیش از11 میلیون نفر است. ایران طبق آمار دولتی، حدود 80 میلیون جمعیت دارد که 7 تا 
8 میلیون آن در خارج از کشور بسر می برند.

 

هشدار به هواپیماهای مسافربر هنگام عبور از فراز خلیج فارس
در پی تنش آلود شدن فضای سیاسی در منطقه خلیج فارس و دریای ُعّمان، نیمه ماه می 2019 اداره هوانوردی فدرال آمریکا به هواپیماهای 

غیرنظامی این کشور )باری و مسافربَر( هشدار داد که هنگام هنگام پرواز برفراز این منطقه، با احتیاط عمل کنند.
در این هشدار آمده بود: در صورت اشتباه محاسباتی یا شناسایی اشتباه و همچنین اختالل در دستگاه های ناوبری و ارتباطاتی، امکان خطرهای 

ناخواسته ای وجود دارد.
رسانه هایی که خبر این هشدار را منعکس کرده اند به سابقه شلیك به هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس در جریان جنگ عراق و 

ایران که به کشته شدن 290 نفر منجر شد اشاره کرده اند. مسیر بسیاری از خطوط هوایی از فراز خلیج فارس و دریای عمان است.
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بانک مرکزی افغانستان پروانه کار تنها بانک ایرانی فّعال در آن کشور را لغو کرد!
بانك مرکزی افغانستان 18 ماه می 2019، اعالم کرد که مجّوز فعالیت »آرین بانك«، تنها بانك ایرانی فعال در افغانستان را لغو کرده است.

سخنگوی بانك مرکزی افغانستان در این باره گفته است، پروانه فعالیت »آرین بانك« به سبب اینکه مقررات موضوعه افغانستان در زمینه 
بانکداری را رعایت نمی کرد و از دستور العمل های بانك مرکزی افغانستان سرپیچی می کرد لغو شده است.

آرین بانك در سال 2004 با سرمایه گذاری مشترک بانك های ملی و صادرات ایران و با نام مستقل آرین بانك آغاز به کار کرد. این بانك در ابتدا 
در شهر کابل )پایتخت افغانستان( فعالیت داشت و بعدا شعب آن در شهرهای هرات و مزار شریف این کشور نیز تأسیس شد.

داود مهدیان، رییس »آرین بانك« در مورد لغو پروانه فعالیت این بانك گفت که آرین بانك در طول 14 سال فعالیت خود در افغانستان بمانند 
تمامی بانك های این کشور قوانین بانك مرکزی افغانستان را رعایت کرده و تمامی عملیات این بانك بر اساس مقررات بانکی  افغانستان بوده است.

درگذشت »دوریس دی« هنرمند در 79 سالگی
Doris Day  بازیگر قدیمی و معروف فیلم های 
سینمایی و خواننده 13 ماه می 2019 در 97 سالگی در 
کالیفرنیا ) Carmel Valley ( درگذشت. دوریس 
سوم اپریل 1922 در شهر سینسیناتی )استیت اُهایو( 
آمریکا و در یك خانواده آلماني تبار به دنیا آمده بود و 
پدرش معلم موسیقی بود. وی به تشویق پدر وارد عالم 

موسیقی شد و سپس بازیگر فیلم.

 از وی دهها آلبوم آواز باقی مانده است و روزی نیست که 
یك آواز او از یك و یا چند رادیو پخش نشود و به این ترتیب 
نام او و خاطره اش که محبوب آمریکاییان و بسیاری از ملل 

دیگر بوده زنده خواهد بود.

دوریس در جوانی مایل بود که رقصنده هم بشود، ولی 
یك حادثه رانندگی در سال 1937 که اورا در 15 سالگی 
مجروح کرد مانع از تحقق این آرزو شد. دوریس به رغم 

چهار بار ازدواج، تنها دارای یك فرزند بود.

دوریس دی در دو مرحله ُعمر
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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 اپریل 2019 )نیمه فروردین 1398( نرخ فروش هر دالر آمریکا در بانك ها و صرافی های مجاز باردیگر 
باال رفت و به 14 هزار 900 تومان رسید.

این نرخ یکشنبه 15 اردیبهشت )پنجم اپریل( در سامانه نظارت ارز )سنا( وابسته به بانك مرکزی جمهوری اسالمی ثبت شد. این باالترین نرخ 
برابری است که تا کنون برای دالر آمریکا در این سامانه ثبت شده بود.

در همین روز و در ساعاتی دالر آمریکا در بازار آزاد از مرز 15 هزار تومان گذشته بود.
در همین روز، بهای سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به پنج میلیون و 250 هزار تومان رسیده بود. سکه طرح قدیم چهار میلیون و 800 هزار 

تومان و هر گرم طالی 18 عیار نیز 454 هزار و 543 تومان.
در سال انقالب، دالر آمریکا 7 تومان و سکه طال 340 تومان بود.

جنوب تهران در معرض فروکش کردن زمین
خبرگزاری تَسنیم دهم ژوئن 2019 )خرداد 1398( با انتشار چند عکس از فروکش کردن زمین در شهریار ]حومه جنوب غربی تهران و نه 
چندان به دور از دو فرودگاه مهرآباد و امام[ گزارش داد که حومه جنوبی تهران دچار خطر فروکش کردن زمین شده و کارشناسان علت آن را خارج 

ساختن بی رویه آب های زیرزمینی ]حفر چاه برقیـ  موتوری[ به دست داده اند.
 این خبرگزاری قبال گزارش از فروکش کردن زمین در ورامین داده بود. تهران 12ـ  13 میلیونی که بر روی کمربند زلزله واقع شده و چون در 

دامنه کوه است، در معرض سیل، اینك با خطر فروکش کردن زمین نیز رو به رو شده است.

دو نمونه از فروکش کردن زمین در شهریار
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از زبان تصویر

جو بایدن« یک روز »اوباما« را ناآگاه از تاریخ تحوالت گیتي خواند و ... و یک روز 
معاونت وي را پذیرفت!

سال 2008 و دو ماه پیش از تشکیل کنوانسیون حزب دمکرات آمریکا جهت تعیین نامزد این حزب در انتخابات نوامبر آن سال 
ریاست جمهوری، جو بایِدن )متولّد 1942( سناتور ایالت دلیور )ِدلِور( و یکی از داوطلبان نامزدی آن حزب گفته بود که با تجربه و 
آگاهی اندک باراک اوباما )که یك وکیل قضایی در شیکاگو و یك دوره هم در کنگره، سناتور بود( از سیاست خارجی، تاریخ تحوالت 
گیتی و مسائل جهانیـ  اگر انتخاب شود، آمریکا در هرگونه بحران جهانی آسیب خواهد دید و با توجه به روند وضعیت جهان، او )بایدن( 
یقین دارد که هر چند وقت یکبار یك بحران جهاني روي خواهد داد و .... ]به رغم این اخطار بایدن، کنوانسیون حزب دمکرات که در 
ماه آگوست آن سال برگزار شد، اوباما را نامزد حزب کرد و اوباما نیز به رغم آن تذکر انتقادي، »بایدن« را به عنوان نامزد معاونت خود 

تعیین گرد! و روز راي گیري، دو اسم در یك تیکت بود؛ اوباما نامزد ریاست جمهوري و بایدن معاون او.[.
    برپایه اظهارات آن روز جو بایدن )کاتولیِك ایرلندی تبار و تنها سناتور آمریکایی که بر سِر قبال طاس خود موی کاشته است( 
همان زمان یك کاریکاتوریست آمریکایی کاریکاتور باال را ترسیم کرده بود که توسط سندیکای مربوط توزیع شد و همزمان در بیشتر 
روزنامه های آمریکا به چاپ رسید. با وجود آن تذکر )هشدار( و به تامل وادارکردن برخي آمریکاییان، جو بایدن بعدا با اشتیاق تمام 
پذیرفت که معاونت »اوباما« را برعهده گیرد! و در یکي دو سال اول نه تنها معاون ریاست جمهوری بلکه »امین حضور« اوباما بود، و در 

هر مراسمی در کنار او دیده می شد که چنین عملي قبال در مورد معاونان ریاست جمهوری آمریکا دیده نشده بود.
    به مناسبت سالروز تذکر جو بایدن، برخی از رسانه ها و بویژه وبالگ هاي خبري در چند روزی که به دهم ژوئن 2009 ختم شد 
ضمن درج یك ُکپي از کاریکاتور مورد بحث )که در باال آمده است( این دو سئوال را مطرح کرده بودند: آیا جو بایدن هنگام گام برداشتن 
و یا ایستادن پشت سر اوباما، اظهارات )ژوئن 2008( خودرا درباره او بیاد می آورد؟!. این چه اشتیاقی است که فرد برای دست یافتن 

به مقام، همه اصولی را که قبال به آنها معتقد بود زیر پا می گذارد؟.

)تیر، مرداد وشهریورماه1398( مجله روزنامک شماره 65-64-63 



امان از َمهریه های میلیاردی در ایرانـ  َمهریه »میترا اُستاد« معادل 7 میلیارد تومان بود!
نهم ژوئن 2019 مخاطبی از لس آنجلس نوشته است:  شرح ازدواج دوم آقای نجفی وزیر پیشین وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، معاون 
پیشین و مشاور رئیس جمهور و شهردار سابق تهران و از سیاستمداران اصالح طلب و قتل زن دوم اش میترا اُستاد را که 36 ساله بود ضمن مرافعه 
و درست یك سال پس از زندگی مشترک، به دست او خواندم و در رسانه های دیگر دنبال کردم، َمهر این خانم که قبال هم شوهر کرده بود؛ 1362 
سکه طال بود و این رقم مطابق سال تولد او بود و امروزه ارزش این سکه ها حدود 7 میلیارد تومان است و کمتر شوهری است که بتواند این پول را 
بدهد و خودرا خالص کند. َمهریه در ایراِن پس از انقالب شده است مسئله و چون کاهش ارزش ریال تداوم دارد خانم ها به جای پول، سکه طال 
َمهریه می خواهند. این خانم میتراـ  طبق نوشته ها قبال هم شوهر داشت، قطعا با مهریه ای خیلی کمتر. دولت باید مسئله مهریه را حل کند و 
برایش سقف درنظر بگیرد. وقتی َمهریه در حد استطاعت شوهر ]توانایی پرداخت[ باشد، در صورت تداوم اختالف، طرفین همانند آمریکا و اروپا 

که َمهریه در کار نیست به طالق متوسل می شوند و جنگ و ستیزی در کار نخواهد بود..

میترا و نجفی، احتماال در  اوایل ازدواج
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مشاهدات ناشر روزنامک
)تیر، مرداد وشهریورماه1398( مجله روزنامک شماره 65-64-63 

رویداد کم سابقه: کارمند شهرداری »ویرجینیا بیچ« در یک ساختمان شهرداری 
)مدیریت( این شهر 11 تن از همکارانش و یک مقاطعه کار را کشت، 4 تن دیگر را 

مجروح کرد و خودش هم کشته شدـ  این رویداد در عین حال ضعف روزنامه نگاری 
قرن 21 را نشان می دهد

ساعت 4 بعد ازظهر جمعه 31 می 2019 یك مهندس 40 ساله سازمان تاسیسات، آب و برق )یوتیلیتیز( وابسته به مدیریت شهر 
ویرجینیا بیچـ  پُرجمعیت ترین شهر استیت ویرجینیا در حالی که مسلح به دو ُکلتـ  45 با صدا خفه کن و چند خشاب فشنگ بود پس 
 Municipal Center از تیرزدن به یك فرد در پارکینك )پارکینگ ساختمان شماره 2(  مجتمع ساختمانهای سازمان اداری شهر
ـ که در یك محوطه بزرگ در »خیابان پرینِسس اَن« واقع شده است وارد ساختمان سه طبقه شماره 2 سازمان مدیریت شهرـ  ویژه 
ادارات آب و برق و صندوق )خزانه داری( شد و در هر سه طبقه به سوی هرکدام از همکاران که رسید تیراندازی کرد تا اینکه پلیس وارد 

محل شد و ضمن تیراندازی متقابل کشته شد. گلوله به یك پلیس هم که جلیقه ضد گلوله داشت اصابت کرد.
    این مرد، که 15 سال کارمند همین سازمان بود ضمن تیراندازی های خود 11 نفر را کشت و پنج تن دیگر را مجروح کرد که مجروحین 
با هلی کوپتر به بیمارستان منتقل شدند و یکی از آنان درگذشت و جمع کشته شدگان به 12 تن رسید و خود او نفر سیزدهم. این فرد 
ساعتی پیش از ارتکاب قتل، با ارسال ایمیل به رئیس خود، اعالم کناره گیری از دو هفته بعد کرده بود. در روز حادثه خونسرد و آرام به نظر 

مجموعه تصاویری از 12 مقتول که در اختیار رسانه ها قرار گرفته بود



می آمد حتی در دستشویی ساختمان دندان هایش را مسواک کرده بود. او که در رشته مهندسی عمران در دانشگاه قدیمی اُلد دو مینیون تحصیل 
کرده است مدتی نیز از اعضای گارد ملّی شهر خود بود. 11 تن از مقتوالن کارمند و نفر دوازدهم یك مقاطعه کار بود. این ساختمانها مخصوصا 
ساختمان شماره 2 که شهروندان برای پرداخت صورتحساب مراجعه می کنند دارای ارباب رجوع هستند ولی در میان مقتولین و مجروحین، 
کسی از مراجعین نبوده است.  گزارش شده است که مرتکب مسئله روانی و سابقه ارتکاب جرم نداشته و تنها یك بار با یك همکار مشاجره کرده بود.

 این نخستین حادثه از این دست تا به این روز در سال 2019 در آمریکا بوده است. کم سابقه بودن قضیه سبب شده بود که شبکه های تلویزیونی 
ساعت ها در محل حادثه، پخش مستقیم کنند و دهها روزنامه نگار در آنجا حاضر بودند ولی جز اظهارات رئیس پلیس شهر مطلبی پخش و درج 
نشد و او گفت که فعال از ذکر نام قاتل و مقتولین خوداری می شود که روز بعد یك مجموعه عکس 12 مقتول که به آن صورت ساخته شده بود با ذکر 
نام آنها، سَمت و سنوات استخدام در اختیار رسانه ها گذارده شد و روز سوم، نام مرتکب قتل؛ Dewayne Craddock و گفته شده است که 

اعالم انگیزه این فرد از این کشتار موکول به بررسی های بیشتری است.
این طرز اعالم حادثه، درست بمانند یك قرن پیش است،  به عالوه ضعف خبرنگاری که پنج روز از حادثه گذشته نرفته بودند از بستگان و همسایگان 

این فرد بپرسند که چه وضعیتی داشته و عکس های بیشتری از وی تهیه کنند.
به هر حال، در روز حادثه  فرماندار استیت مشترک المنافع ویرجینیا خودرا از شهر ریچموند به این محل رساند و ترامپ ابراز تأسف کرد. ویرجینیا 
بیچ تا شهر واشنگتن حدود 190 مایل فاصله دارد. دستگاه قضایی )دادگاه(، سازمان پلیس و نیز زندان شهر در همین محوطه و یا درحاشیه آن 

قرار گرفته اند.
    شهر ویرجینیا بیچ که در ساحل اقیانوس اطلس قرارگرفته و در این ساحل )بیچ( دهها هتل و یکی از آنها )کاوالِیر( بسیار قدیمی و معروف است 
در تعطیالت آخر هر هفته میزبان دهها هزار تن از نقاط دیگر بویژه منطقه شهر واشگتن است که به این شهر می آیند. گوشِه شمالی این شهر دماغه 
ای است به نام کیپ ِهنری که انگلیسی ها در بهار 1607 وارد آنجا شدند و مهاجرنشین ساختند که اینك ایاالت متحده است. ویرجینیا بیج شهری 

آرام است و از این قبیل اَعمال به خود ندیده بود.

زماني که امر طالق در ایران به رغم مخالفت روحانیون و طلبه ها و اعتراض دیگران به 
دادگاه سپرده شدـ  این قانون تنها 11 سال ُعمر کرد

در اردیبهشت 1346، در چهلمین سالگرد آغاز بکار نظام قضایي تازه ایران که تا حدي ترجمه از سیستم قضایي فرانسهـ  بلژیك بود اعالم شد که 
از 24 تیرماه این سال با اختصاص یافتن پاره اي از دادگاههاي مدني به »امورخانواده«، امر طالق ]که جز در چند مورد خاص از جمله عَننـ  ضعف 
تناسلی و دیوانگي[ در دست شوهران بوده است به این دادگاهها محّول خواهد شد که رسیدگي کنند آیا میان زن و شوهر امکان سازش وجود دارد 

یا نه و اگر چنین امکاني وجود ندارد »گواهي عدم امکان سازش« بدهند تا طالق صورت گیرد.
     پس از اعالم این موضوع، مراجعه به محاضر طالق افزایش یافت تا از مهلت استفاده شود که دولت با صدور یك بخشنامه، محاضر طالق را تا 

زمان اجراي قانون تازه، از ثبت طالق منع کرد.
    قرار بود که الیحه چنین قانوني در سال 1341 و یا اوایل سال 1342 تنظیم و به مجلس داده شود که صداي اعتراض، آن را )موقتا( مسکوت 
گذارد. این اعتراض ها از شهرهاي قم و مشهد آغاز شده بود. معترضان اعالم کرده بودند که مجلس حق ندارد به الیحه اي رسیدگي و احیانا آن را 

تصویب کند که مغایر احکام اسالمي و آیه هاي قرآن است.
    صداي این اعتراض ها در سال 1346 هم به گوش رسید، ولي رسانه ها )و شاید طبق دستور( آن را منعکس نکردند. معترضان که بیشترشان 
طلبه ها و روحانیون بودند استدالل می کردند که احکاِم طالِق صادره از این دادگاهها، غیر شرعی است و زِن مطلقه از این طریق، اگر شوهر کند از 

مصادیق »زنا« است.
    در پي اجراي این قانون، مدیران برخي از محاضر ازدواج و طالق که این قانون را مغایر شریعت مي دانستند، فعالیت خود در زمینه ثبت طالق را 
تا زمان انقالب متوقف کرده بودند. طالق در اسالم از ایقاعات و عمدتا در اراده شوهر است. درعوض، اسالم براي زن َمهر)َمهریه( تعیین کرده است 

و پرداخت نفقه از سوي شوهر به زني که ناشزه نباشد )مطیع شوهر باشد( اجباري است و سرباززدن از آن مجازات دارد.
    قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و اصالحیه بعدي آن، چند روز پس از پیروزي انقالب لغو شد و دادگاههاي اصطالحا؛ حمایت خانواده 

منحل شدند. 
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

این صفحات را با بيت رودکی، متوّلد 858 و متوفی در 
940 ميالدیـ  پدر شــعر فارسی نوین که در باال آمده 
اســت آغاز کرده ایم کــه یــک روزنگار)کرونيکل(  
به روش تاریخ نویســی ژورناليســتی اســت که در 
این روش، َســبک، اصول و قواعد خبر و نظرنویســی 
)کوتــاه، روشــن و آموزنــدهـ  فرهنگــی( بــکار بــرده 

مــی شــود و درباره کارهــا و نظــرات افــراد و رویداد 
هــای پندآموز گذشــته اســت و هــدف از آن آموزش 
عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها، سرمشــق 
گرفتــن و نيــز پيشــگيری از اشــتباه بــا درس 
گرفتــن از اشــتباه دیگــران و گذشــتگان اســت. 
در تاریخ نــگاری ژورناليســتی بایــد یک مبــدأـ  روز، 
هفتــه و مــاهـ  در دســت داشــت و نوشــتن مطلــب را 
از آن آغــاز کــرد بنابرایــن، مطالبــی که در زیــر آمده 
اســت ارتباط با تير، مرداد وشــهریور داشته است.

14

در گذر تاریخ

14

هفتم ژوئن 988 میالدي )دوران فردوسي توسی( یك بانوي با تدبیر، رئیس ایالت ري و سایر مناطق مرکزي و شمالی ایران از 
جمله اراک شد. بانو ملك خاتون )سّیده ملك خاتون( پس از درگذشت شوهرش علي دیلمي ملقب به فخرالدوله )که از دو خانواده 
ایرانی اصیل؛ بویهـ  گیالنی و باوندیانـ  مازندرانی بود(،با صالحدید افسران سپاه و بزرگان منطقه به این سمت دست یافته بود با 
لقب اُم الملوک. سبب احراز این مقام، ُخردسال بودن دو پسرش بود. او که 22 سال بر مناطق شماِل مرکزی حکومت کرد بمانند 
مازندرانی ها و گیالنی های دیگر، شیعه مذهب بود. سَمت این بانو قبال به تایید پسرعموي شوهرش؛ شرف الدوله دیلمي ُحکمران 
بغداد رسیده بود. در آن زمان، جز خراسان و سیستان بقیه نقاط ایران به دست دیلمیان اداره مي شد. حکومت هاي سیستان 

بزرگتر و خراسان بزرگتر در دست دو دودمان ایراني دیگر بود که غزنویان بر جایشان نشستند.
نام ملك خاتون که حکومت او همزمان با سلطِه محمود غزنوی بر مناطق شرقی ایران )افغانستان امروز و ...( بود پیش از حکومت، 

شیرین دخت بودـ  شیرین دخِت سپهبد رستم، رستم تبری )مازندرانی(.
در تألیفات تاریخی، ملك خاتون را نوه زاده سپهبد قاَرن باوندی نوشته اند به این صورت: ملك خاتون )شیرین دخت( دختر 
رستم و رستم پسر ِشروین نوه سپهبد قاَرن. پس از سلطه سلجوقیان، بانو شیرین را ملك خاتون )دو واژه عربی و تُرکی( نوشتند 

و گفتند و عمدتا از زمان صفویه؛ سّیده ملك خاتون.
نوشته اند که محمود غرنوی )واژه غزنوی از شهرَغزنهـ  افغانستان امروز گرفته شده است ولی ریشه غزنویان از ماوراء سیحون 
است(، اندرز مشاورانش را که به ری حمله بَرد و به حکومت ملك خاتون پایان دهد نپذیرفت و در عوض به هند لشکر کشید و 
هندیان مناطق متصرفی خودرا مسلمان کرد که در نیمه قرن 20 پاکستان را به وجود آوردند. قرن ها پاسخ ملك خاتون به نامه 
محمود غزنوی معروف و ضرب المثل بود. ملك خاتون ]خاتون واژه ای تُرکی است به مفهوم بانوی بزرگ و بزرگزاده[ در دوران 
حکومت شوهرش هم به او اندرز می داد و در دوران حکومت خود، از »صاحب ابن عباد« اندرز می گرفت. گورگاه سیده ملك خاتون 

واقع در شمال شرقی شهر ری از اماکن تاریخی ایران است.

روزی که یک بانوی گیالنیـ  مازندرانی حکمران مناطق مرکزيـ  شمالی ایران به 
مرکزیت ری شدـ  سّیده مَلک خاتون )شیرین دخت( در یک نگاه

وشهریورماه1398( مرداد  )تیر،  مجله روزنامک شماره 65-64-63 



ایستادگی مازندرانی ها در برابر تعّرض عرب و انتخاب یک باوند به ریاست خود

در ماه می سال665 مردم مازندران با هدف ایستادگي بهتر در برابر 
حمالت نظامي عرب به این اُستان ایران، شاپور باوندیان )باوندیان 
شاپور( از وابستگان خاندان اسپهبدان را به ریاست خود )حکومت 
مازندران( برگزیدند. در پی این انتخاب، خراسانیان پشتیباني و اعالم 
آمادگي کمك کردند و شماری چشمگیر از پارسیبانان )پارسیوانان( 
خراسان بزرگتر )امروزه؛ تاجیکان که در افغانستان، تاجیکستان و 
سایر نواحي منطقه فرارود گسترده اند( نیز داوطلبانه برای کمك 

به باوندیان شاپور به مازندران رفتند و آماده جنگ با عرب شدند.
    خانواده باوندیان تا 65 سال پس از آن، بر مازندران حکومت کرد.

    در دوران حکومت ساسانیان، بیشتر افسران ارتش ایران از میان 
مازندراني ها که در ایراندوستي، دالوري و ایستادگي زبانزد بوده اند 
انتخاب مي شدند و خانواده سپهبدان بیشترین افسران را به ارتش 

ایران عهد ساسانیان )اوج ناسیونالیسم ایراني( تحویل داده بود.
    ایرانیانی که در همان قرون به هند مهاجرت کردند تا حکمران 
عرب نداشته باشند عمدتا از مازندران بوده اند که به پارسیان 
معروفند و همچنان به ایراني بودن و نیاکان خود مباهات مي کنند 
و فرهنگ و منش آنان را محفوظ داشته و آن را در سراسر جهان 

تبلیغ کرده اند.
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مؤلفان تاریخ هاي نظامي »ماه مي سال 235 پیش از میالد« را 
زمان آغاز تاکتیك نظامي تازه اي نوشته اند که ارتش دولت نوپاي 
اشکاني ایران آن را بر ضد سلوکي ها )جانشینان اسکندر مقدوني( 

بکار گرفت. از این تاکتیك قرنها استفاده شد.
    برپایه این تاکتیك، یگان هاي سوارِ سبك اسلحه، نیروي دشمن 
را با جنگ و گریز به میداني که از پیش تعیین شده بود و واحدهاي 

اصلي ارتش ایران در آنجا کمین کرده و آماده جنگ بودند مي 
کشاندند و به دست آنها مي سپردند تا درهم بکوبند.

    این تاکتیك در نخستین آزمایش پیروز شد و تیرداد، شاه وقت 
تا پایان مي این سال بر سلوکي ها غالب آمد. این تاکتیك پس از 
ابتکار آن پایدار ماند و فصلي از تاریخ نظامي جهان به شرح آن و بکار 

بردنش در جنگ هاي متعدد اختصاص داده شده است.

ابتکار نظامي اشکانیان که فصلی از تاریخ نظامی جهان را تشکیل می دهد

26 ماه می 1557 شاه طهماسب یکم تصمیم گرفت که شهر 
قزوین پایتخت ایران شود. شاه طهماسب که 54 سال سلطنت کرد 
اعالم کرده بود که پایتخت کشور پهناور ایران باید به یك فاصله از 
مرزهای غربی و شرقی باشد تا اخبار سریعا واصل شود. از آغاز کار 
صفویان تا آن زمان، شهر تبریز پایتخت ایران بود. شاه طهماسب 
همچنین تصمیم گرفت که شهر بزرگ هرات، نظر به قدمت و 
اهمیت، ولیعهدنشین ایران باشد که چنین شد. هرات از آغاز تأمین 
وحدت ایران به دست کوروش بزرگ، ساتراپ نشین ایالت آریا بود 
و در کتیبه ها و نیز اِوستا )مجموعه آموزش های زرتشت( به صورت 
»هرایه و« ذکر شده است. این نام از »هری رود = رود زرین = رود 
زرد« که از کنار این شهر می گذرد گرفته شده است. در طول تاریخ، 

هراتـ  کانون ادبیات پارسیـ  و بارها پایتخت ایران بود. انگلیسی 
ها پس از شکست دادن ایران در جنگ، و طبق قرارداد سال 1857 

پاریس، هرات را از ایران جدا کردند.
     پایتخت بودن قزوین بیش از 40 سال طول نکشید و شاه عباس 
یکم پایتخت را به اصفهان منتقل ساخت تا مرکز کشور باشد. قزوین 
در طول پایتخت بودنش پذیرای دو پناهنده معروف شد؛ همایونشاه 
امپراتور هندوستان و بایزید پسر سلطان سلیمانـ  امپراتور عثمانی. 
شاه طهماسب به بهای صلح با عثمانی، بایزید را مسترد داشت و با 
این عمل خود، خصلت مهمان نوازی ایرانیان را زیر پا نهاد و »تاریخ« 
خودرا نیز خراب کرد. شهر قزوین )َکسپین( به دست شاپور یکم شاه 

ساسانی ایران ساخته شد.

زمانی که شهر قزوین شاه نشین و هرات ولیعهدنشین ایران شدند



به نوشته مورخان رومي، برکناري اردوان چهارم در جلسه 28 مي 
سال 81 میالدي ِمهستان )سناي ایران( از سوي تَني چند از بزرگان 
کشور پیشنهاد شد. بحث درباره این پیشنهاد مدت ها طول کشید و 
باالخره به راي گیري گذاشته شد و ِمهستان راي به برکناري اردوان 

چهارم از شاهي ایران داد.
    در زمان اشکانیان انتخاب و برکناري شاه از اختیارات ِمهستان 
بود که اردشیر پاپکان بنیادگذار دودمان ساساني این قاعده را 

موقوف ساخت.

    اشکانیان پس از اخراج جانشینان اسکندر از ایران، آن قسمت از 
فلسفه، روش و فرضیه هاي یوناني ازجمله دمکراسي و ایجاد دستگاه 
قانونگزاري و دادن اختیارات بیشتري به اُستانها )ساتراپي ها( را دور 
نریختند و انتخاب ولیعهد )شاه بعدي( و برکناري شاه وقت را در 
صورت لزوم به ِمهستان )سنا( سپردند. بزرگان ایراِن دوران اشکاني 
هنگام پیشنهاد ایجاد ِمهستان گفته بودند که اگر شاه شخصا ولیعهد 
انتخاب کند، این فرد در میان ناز و نعمت پرورش خواهد یافت و به 
دور از مشکالت مردم و مسائل که براي کشور زیان آور خواهد بود.

ژوئن سال 538 میالدی )طبق برخی تالیفات، نهم ژوئن(، ارتش 
ایران )دوران پادشاهی خسروانوشیروان ساسانی( شهر آنتیوک 
)آنتیوخـ  اَنتاکیه Antioch (ـ  واقع در شرق خلیج اسکندرون را 
از رومیان )روم شرقی( پس گرفت. این جنگ 12 سال پس از زلزله 
آنتیوک روی داد. در سال 526 میالدی در منطقه آنتیوک یك زمین 
لرزه بسیارشدید 250 هزار تَن از ساکنان شهر و مناطق اطراف را 
کشته بود. شاه ایران پس از بازپس گیری آنتیوک دست به ترمیم 

آن زد و به صورت پیش از زلزله درآورد.
این شهر و مناطق اطراف آن در اکتبر سال 637 به دست نیروی 
عرب بفرماندهی خالد بِن َولید و مالك اشتر افتاد که قبال دمشق را 
متصرف شده بودند و روم شرقی را در نبرد »یَرموک« شکست داده 
بودند. در قرن یازدهم میالدی عالوه بر صلیبیون، یك بار ارمنیان 
و باردیگر سلجوقیان آنتیوک را تصرف کردند. در سوم ژوئن 1098 
میالدی صلیبیون در نخستین لشکرکشی خود به شرق، آنتیوک را 
پس از تصرف ویران ساختند و قتل عام کردند به گونه ای که دیگر 
به حالت اول بازنگشت و اینك شهری کوچك و دارای سی هزار 
جمعیت است. صلیبیون در سر راه خود به فلسطین و تصرف بیت 

المقدس به انتیوخ واقع در شرق مدیترانه رسیده بودند.
آنتیوخ که اینك بیش از 30 هزار جمعیت ندارد در آن زمان 
شهري چند صد هزار نفري بود. این شهر در قرن سوم پیش از 
میالد توسط سلوکوس اول    Seleucus I Nicator  جانشین 
اسکندر در ایرانزمین، در بهترین نقطه شرق مدیترانه ساخته شده 
بود و بیشتر ساکنان اولیه آن مقدوني، یوناني تبار و یا یهودیان بودند. 

سلوکوس یکم، ژنرال اسکندر در جریان تصرف ُسغدیاي ایران 
 Apama تاجیکستان امروز( در آنجا با یك دختر ایراني به نام(
ازدواج کرد. اسکندر به افسران ارتش خود توصیه کرده بود که با 
دختران ایراني ازدواج کنند تا خویشاوند ایرانیان شوند و ماندگار 

در این سرزمین پهناور.
     شهر Antakya )انتاکیهـ  انطاکیِه ترکیه( در نزدیکي 
)مجاورت( آنتیوخ ساخته شده استـ  که اینك شهري 260 هزار 

نفري است.

اشکانیان اسکندریان را بیرون انداختند، ولي نه فلسفه و فرضیه هاي یونان را

ارتش ساسانی شهر آنتیوک را از رومیان پس گرفتـ  نگاهی به این شهر که یکبار زلزله و 
بار دیگر، صلیبیون آن را ویران ساختند

تصویر مجسمه سلوکوس یکم
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ششم خرداد 1309 )27ماه می 1930( دولت وقت امتیاز چاپ 
اسکناسهاي ایران را که تا آن زمان منحصرا در دست انگلیسي ها 
بود لغو و بابت این اقدام خود، 200 هزار لیره به انگلیسي ها غرامت 
پرداخت کرد! و همچنین اجازه داد که انگلیسي ها بانك خود را در 
تهران و شعب آن را در استانها داشته باشند تا دهانشان بسته شود 
و اعتراض نکنند. انحصار چاپ و نشر )به جریان گذاري( اسکناس 
ایران به مدت چهل سال در دست بانك انگلیسي بود که بعدا تحت 
عنوان فریبنده بانك شاهنشاهي بکار بانکداري در ایران ادامه داد. 
بانك انگلیسي که از31 مارس 1890 عمال کار خود را در ایران آغاز 
کرده بود، با این که از سال 1949 تغییر نام داده بود در سال 1952 
)1331( به دست دکتر مصدق نخست وزیر وقت منحل شد که 
دو دهه بعد از آن، در ایران به نام بانك خاورمیانه انگلستان تجدید 
حیات کرد! و ثروتمندان ایراني ظرف سالهاي 1976 تا پایان 1978 
معادل صدها میلیون لیره از طریق آن از کشور خارج ساختند. 
ناصرالدین شاه قاجار امتیاز فعالیت بانك انگلستان )شعبه شرق( 
را به انگلیسي ها داده بود و ملکه ویکتوریا در 1889 با صدور یك 
فرمان! اجازه داده بود که این بانك در ایران به کار پردازد و بانك 
پس از یافتن محل در تهران، از 31 مارس 1890 کار خود را در وطن 
ما آغاز و نشر اسکناس )پول کاغذي( ایران را که حساسترین حق 
غیر قابل انتقال یك ملت حاکم است به دست گرفته بود و سیاست 
پولي ما )خزانه دولت و جیب مردم( در اختیار یك دولت معروف به 
استعمارگر و پولهاي کاغذي منتشره آن قرار گرفته بود!. مقر مرکزي 
این بانك در تهران در ساختماني واقع ضلع شرقي میدان توپخانه 
بود که بعدا بانك بازرگاني )نخستین بانك غیر دولتي ایران( در آنجا 
مستقر شد که این بانك پس از انقالب مصادر شد و نام بانك تجارت 
بر آن گذارده شده است. به عبارت دیگر؛ از 1890 تا سال1930 ) 

1309خورشیدي(، یك بانك انگلیسي وظایف بانك مرکزي وطن 
ما را انجام مي داد که حتي یادآور شدن آن دردناک است.

     از خرداد 1309 )27 مه 1930( دولت ایران، خود )نخست از 
طریق بانك ملي و بعدا پس از تاسیس بانك مرکزي، توسط آن( کار 
چاپ اسکناس را به دست گرفته است. تا آخرین سال دهه 1340 
پول ایران در استاندارد طال بود و پس از آزادشدن، دست دولت برای 
چاپ کردن اسکناس باز شده است و نتیجه اش تورم و کاهش ازرش 

ریال )کاهش قدرت خرید با آن(.

روزنامه حکومتی کیهان یك گزارش تأمل برانگیز درباره افزایش 
حجم نقدینگی* را که در زیر آمده است در ستون اخبار ویژه شماره 

چهارم خرداد 1394 خود درج کرده بود:
    براساس آمار بانك مرکزی، در پایان تیرماه 1392 یعنی چند 
روز مانده به تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور ]اسکناس و چك 
بانك در جریان[ نزدیك به 480 هزار میلیارد تومان بود که به گفته 
رئیس وقت بانك مرکزی، این حجم نقدینگی در پایان سال 1393 

به 782 هزار میلیارد تومان رسید.
    مقایسه این آمار نشان دهنده آن است که در 20 ماه اول فعالیت 
دولت کنونی، حجم نقدینگی 62 درصد یعنی حدود 300 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته بود. به عبارت دیگر در 600 روز، روزانه 
500 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده و با یك 

محاسبه دقیق تر روزانه معادل 508 میلیارد تومان.
        * بسیاري از استادان علم اقتصاد »افزایش حجم نقدینگي 
بیش از حد« به عبارت دیگر؛ چاپ کردن پول کاغذي و حرج کردن 
را یك آفت خواننده اند زیرا که به باور آنها،یافتن راه حل کوتاه مدت 

برایش دشوار است.

نشر اسکناس ایران از دست انگلیسي ها خارج شد - بانک انگلیسي با فرمان ملکه 
ویکتوریا نقش بانک مرکزي ایران را برعهده داشت!

Sykes  و  Picot نمایندگان دو استعمارگر اروپایی وقت 

ـ انگلستان و فرانسهـ  در نیمه ماه می 1916 بر سر تقسیم قلمرو 
عثمانی در مناطق عرب نشین به توافق رسیدند. توافق نامه این دو، 
معروف به قرارداد سایکسـ  پیکو محرمانه بود، زیرا که هنوز جنگ 
جهانی اول به پایان نرسیده بود ولی شکست عثمانیـ  متحد آلمان 

در آن جنگ قطعی به نظر می رسید.

 اجرای همین توافق نامِه سایکسـ  پیکو و ایجاد کشورهای تازه 
ازجمله کشور عراق، منطقه عربی زبان را دچار یك قرن مسئله و 

بحران و جنگ کرده است. 
]درباره این توافق و ایجاد چند کشور و تغییر مرزها، در این تاریخ 
آنالین در روزهای متعدد برحسب وقوع رویداد، مطلب نوشته شده 

است[.

ماهی که انگلیس و فرانسه برای بدبخت کردن مردم خاورمیانه به توافق رسیدند
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از به نفت رسیدن نخستین چاه در ایران در عمق 400 متری 
به نفت در منطقه مسجد سلیمان ) 27 ماه می 1908( 111 سال 
گذشت. این چاه با رسیدن به نفت ، دشواري هاي تازه اي هم براي 
ایرانیان به همراه آورد!. امتیاز نفت ایران از نخستین سال قرن بیستم 

تا 1950 در اختیار انگلیسي ها بود.
William Knox D’Arc  ویلیام ناکس دارسي « از اشراف 

زادگان انگلیسي در سال 1901 امتیاز اکتشاف و استخراج نفت 
ایران براي مدت 60 سال را به دست آورده بود. 11 ماه پس از 
 رسیدن نخستین چاه به نفت، شرکت نفت انگلستان و ایران ] 
Anglo-Persian Oil Company [ برپایه امتیازنامه 

»دارسی« تاسیس و در لندن به ثبت داده شد. پس از ثبت شرکت 
در اپریل سال 1909، سهام آن به معرض فروش گذارده شد و 2 لُرد 
انگلیسي متعاقب هم مدیر عامل آن شدند، ولي »دارسي« تا زمان 
مرگ در سال 1917 عضو هیات مدیره بود.  در سال 1914 و در 
آستانه جنگ جهاني اول نیروي دریایي انگلستان 51 درصد سهام 
شرکت نفت انگلستان و ایران را دراختیار گرفت که بعدا تا 97 درصد 

آن متعلق به دولت انگلستان شد.
        سناتور ابوالفضل لساني )حقوقدان( نفت را طالي سیاه و آفت 
جان ملل دارنده آن خوانده و نوشته است: کشورهاي دارنده نفت 
تا آخرین قطره نفت قرباني دولت هاي قدرتمدار خواهند بود که 
هرکدام مي کوشند این شریان حیات اقتصاد جهان را به دست داشته 
باشند تا قدرت دراختیارشان باشد و هرچه زمان بگذرد، به سبب 
افزایش وسائل نیازمند به نفت، این طالي سیاه ارزشمندتر و عزیزتر 

خواهد شد و دارنده آن در معرض خطر بیشتري خواهد بود. به باور 
اصحاب نظر، استقرار آمریکا در خلیج فارس از نیمه دهه 1980، و 

... به همین دلیل بوده است.

 یك خطر دیگر داشتن نفت، تنبل شدن شهروندان و اعتیاد به 
پول ُمفت است و زندگی لوکس. به عالوه، مسائل سیاسی ازجمله 

انقالب و کودتا و اشغال نظامی.
    به مناسبت گذشت صد سال از رسیدن نخستین چاه در ایران به 
نفت )در منطقه مسجد سلیمان(، در آخرین هفته ماه می 2008 و 
به ویژه در بیست و هفتم این ماه اظهارنظرها و مطالبی در مطبوعات 

اروپا و آمریکا انتشار یافته بود.
    ماحصل این مطالب این بود که این چاه با رسیدن به نفت، 
دشواري هایی هم براي ایرانیان به همراه آورد، ازجمله نوع دیگری از 
فساد دولتی و مبارزه پنهان و آشگار برای کسب مقام و قدرت و بعضا 
با هدف به جیب زدن بخشی از پوندها و دالرهای نفتی. بازی های 
نیمه اول دهه 1930 با هدف تجدید )در حقیقت تمدید( قرارداد 
نفتی با کمپانی انگلیسی مربوط، اواخر دهه بعد موضوع ملی کردن 
آن، ترور یك نخست وزیر و براندازی نخست وزیر دیگر در آگوست 
1953 و در پی یك تحریم حدودا سی ماهه و .... باال رفتن بهای نفت 
خام در دهه 1970 و بویژه از اکتبر 1973 وضعیتی به وجود آورد 
که انقالب شد که نتیجه اش تغییر نظام حکومتی ایران بود. باز هم، 
باالرفتن بهای نفت خام از نیمه دوم دهه یکم قرن 21 درآمد ایران را 
ساالنه به 70 تا صد میلیارد دالر رسانید، ولی ضعف مدیریت دولتی 
و بویژه در امور پول و تجارت مانع از آن شده است که ایران بتواند از 
این درآمد استفاده بهینه بََرد. به رغم این درآمد، مهاجرت از ایران 
رو به گسترش بوده و این مهاجران مدعی شده اند که دسترسی به 
دالرهای نفتی در انحصار اشخاص و شرکت های مشّخصی است. 
باالرفتن درآمد نفت در این دهه ]اواخر دهه نخست قرن 21[، ویژه 
خواری )رانت( را در جمهوری اسالمی ایران رایج کرده و باعث 
تحریك خصومت و کینه آنانکه به این پول و درآمد دسترسی ندارند 
شده است و این کینه و دشمنی میان مهاجران ایرانی در کشورهای 
دیگر هم دیده می شود و مهاجران بی بهره از این ارزهای نفتی به 

خط و نشان کشیدن ادامه می دهند.
    در برخی از این مطالب و تفسیرها، تاریخچه نفت، خوزستان و 
لشکرکشی پهلوی یکم به خوزستان و سقوط شیخ خزعل به میان 

آمده بود.

111 سال پیش نخستین چاه ایران به نفت رسید و دشواري ها آغازشدـ  نگاهی به این 
دشواری ها

William Knox D’Arcy
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علی اکبر ضرغام وزیر گمرکات و انحصارات کابینه دکتر منوچهر 
اقبال در نطقی در 22 اردیبهشت 1336 )12 ماه می 1957( گفت 
که مانع از ورود اجناس دست دوم و اجناسی که تولید آنها در کشور 

امکان پذیر است خواهد شد.
     وی که یك نظامی 46 ساله و قبال رئیس سازمان قند و شکر و 
اداره کمرگات بود و از فروردین ماه همان سال وزیر شده بود گفت 
که شرم آور است اجناس نامرغوب و یا دست دوم به ایران وارد و به 
معرض فروش گذارده شود. ما را چه می شود که تا به این اندازه حقیر 
شده ایم؟!. چرا باید تولید ما کاهش یابد و چشم به چندرقاز عایدی از 
نفت داشته باشیم؟. به هرحال من اجازه ورود چنین اشیایی را نمی 
دهم و اگر قاچاقی وارد شوند، ژاندارمری و مرزداری را رسوا می کنم.

     »سازمان گمرکات« همان سال تبدیل به وزارت گمرکات شده 
بود. ضرغام که 65 سال ُعمر کرد در طول وزارت خود تحّول بزرگی 
در امر »گمرکـ  داری« ایران به وجود آورد. وی پس از آن وزیر 

دارایی و سپس سناتور شد و نیز موسس بانك اصناف.

وزیرگمرکات کابینه دکتر منوچهر اقبال: اگر جنس قاچاق وارد کشور شود، مرزداری را 
رسوا می کنمـ  چرا باید چشم به عایدي نفت داشته باشیم

علی اکبر ضرغام

در پي اعتصاب و تظاهرات خیاباني معلمان تهران و کناره گیري 
شریف امامي )معروف به؛ انگلوفیلـ  متمایل به دولت لندن و از 
اعضاي فراماسیونري( از نخست وزیري، شانزدهم اردیبهشت 1340 
دکتر علي امیني مأمور تشکیل کابینه شد و ضمن نطقي کشور را 
در وضع بد اقتصادي و در آستانه ورشکستگي مالي توصیف کرد که 
تحت تأثیر این اظهارات، بهاي زمین و خانه ظرف چند روز به کمتر 

از نصف قیمت سابق پایین آمد.
     برخي مدعي شده بودند که تظاهرات معلمان به اشاره آمریکا 
صورت گرفته بود تا با تغییر کابینه، اصالحاتي را که جان اف کندي 
از شاه خواسته بود عملي شود. دولت آمریکا مي خواست که با انجام 
یك رشته اصالحات در ایران ]بعدا به نام؛ اصالحات ششگانه[، بهانه 

تبلیغات از دست کمونیست ها و شوروي خارج شود.

درپي اعتصاب و تظاهرات خیاباني معلمان تهران، علي امیني نخست وزیر شد

دکتر علی امینی
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در اعتراض به اعدام 200 تَن از مقامات و حامیان داخلی نظام 
سلطنتی ایران پس از محاکمات کوتاه در صد روز اوِل پس از پیروزي 
انقالب، اظهارات آذری قمی دادستان وقت انقالب که مجازات اعدام 
مفسدان فی االرض تخفیف نخواهد داشت، انتشار اطالعیه در 
روزنامه ها که هرکس هر آگاهی مبنی بر هرگونه سوء استفاده هر 
مقام سابق و یا نزدیکان آن مقامات را دارد اطالع خودرا به دادسرای 
انقالب بدهد، مصادره اموال ازجمله خانه و زمین کسانی که کشور 
را به صورت فرار از تعقیب قضایی تَرک کرده بودند و ...، سنای آمریکا 
19 ماه می 1979 )اردیبهشت 1358( با تصویب قطعنامه ای، این 
اَعمال و هرگونه اعدام فورِی بدون طی مراحل تحقیق و دادرسی و 
احراز مجرمیت را مورد اعتراض قرار داد و نکوهش کرد و از کاخ سفید 
)رئیس جمهوری آمریکا( خواست که در صورت ادامه این وضعیت، 
در روابط و مناسبات آمریکا با تهران تجدید نظر و آن را محدود کند.

    همان روز، سناتور رابرت بِرد Robert Carlyle Byrd رهبر 
)وقت( اکثریت سنای آمریکا در دیدار با روزنامه نگاران ضمن اشاره 
به تاریخ، فرهنگ و تمدن درخشان ایرانیان گفت که پس از انقالب، 
انتظار چنین اَعمالی نمی رفت. وی ضمن دفاع از قطعنامه سنا و 
اشاره به واردات نفت از ایران گفت که نفت ارزش نقض حقوق انسان 
را ندارد. دولت آمریکا نمی تواند و نباید که درقبال نقض حقوق بشر 
و دمکراسی در هرگوشه از کره زمین که باشد ساکت بماند. ]سناتور 

بِرد در ژوئن 2010 در 93 سالگی درگذشت[.
     در پی انتشار قطعنامه سنای آمریکا و در واکنش به آن، آیت اهلل 
ُعظمی خمینی گفت که آمریکا از سر ما دست برنمی دارد. دولت 
موقت و شورای انقالب نیز، هرکدام جداگانه اعالم کردند که لغو 

قراردادهای منعقده میان ایران و آمریکارا در برنامه کار خود قرارداده 
اند و وزارت امور خارجه ایران 21 ماه می 1979 از سفیر آمریکا در 
تهران که برای انجام کاری به واشنگتن بازگشته بود خواست که فعال 
به ایران بازنگردد. در این اعالمیه منتشره گروهها در این باره، ابتکار 
طرح قطعنامه به سناتور »جیکوب جاویتس« نسبت داده شده بود 
و از او به نام یك صهیونیست یاد شده بود. ]متن یکي از اعالمیه ها در 
صفحه آخر روزنامه اطالعات، شماره 15858 مورخ 30 اردیبهشت 

1358 درج شده است.[.
     این پیشامد سرآغازِ بحرانی شدن مناسبات آمریکا و ایران بود که 
ادامه دارد و از زمان تصرف سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری 
444 روزه کارکنان آن در نوامبر 1979 بر وخامت آن پی در پی 

افزوده شده است.

قطعنامه ماه می 1979 سنای آمریکا در اعتراض به اعدام های فوری در تهران و سرآغاز 
تیرگی روابط دو دولت که 93 سال است ادامه دارد

Robert Byrd

25 می 1979 )سه ماه پس از پیروزي انقالب و چند هفته بعد از 
تاسیس سپاه پاسدران( نیروی دریایی آمریکا از کنگره این کشور 
خواست که سفارش های تسلیحاتی ایران پادشاهی را لغو کند. 
استدالل نیروی دریایی آمریکا این بود که این قراردادها با نظام 
سلطنتی ایران که متحد آمریکا بود بسته شده بود.     چهار ناوشکن 

و چند ناوچه ازجمله این خریدها بود.     در پی تصویب این پیشنهاد، 
این کشتی ها پس از تکمیل ساخت به نیروی دریایی آمریکا داده 
شدند. دو ناوچه که پیش از تصویب پیشنهاد آمادهِ تحویل داده شدن 
به ایران بودند، تا سالها در آبگیری در پایگاه آمفی بی اس نیروی 

دریایی آمریکا در نورفك )ویرجینیا( نگهداری می شدند.

لغو قرارداد خرید ناوشکن و ناوچه از آمریکا برای نیروی دریایی ایران پادشاهی
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تعریف تازه اي که »یوهان گوتلیب فیچته )فیکته(
Johann Gottlieb Fichte « از فالسفه ایده آلیسم 

آلمان بر شجاعت نوشته است 22 ماه مي سال 1804 انتشار 
یافت. وي تالش کرده بود که این تز او در زادروزشـ  19 ماه 
مي منتشر شود که چاپخانه مربوط موفق به تکمیل چاپ آن 

نشده بود. وي 19 ماه مي 1762 به دنیا آمده بود.
    فیکته که 52 سال ُعمر کرد تعریف تازه اي بر شجاعت 
و ایستادگي نوشته است که به فرضیه فیتچه )فیکته و تلفظ 
فرانسوي: فیشته( معروف شده است. یوهان ضمن این تعریف 
تازه، »شجاعت پیشه کردن« را توصیه مي کند و مي گوید 
که در مبارزات زندگي، شجاعان پیروز هستند و افراد شجاع 
از خطر کردن و نهراسیدن، ولو این که نتیجه اش منفي باشد 
ارضاء و اقناع مي شوند و احساس سربلندي، غرور و سرمستي 

مي کنند.
فیکته همچنین اصول تازه ای درباره احساس فردی )درونی( 
و آگاهی ها و تفاوت تفّکر بر این پایه به دست داده و پرهیزگاری 

و درستکاری را ستون ساخت تمدن و پیشرفت دانسته است.
     این اصل که در جامعه شناسی آمده و از اصول این علم شده 
است از فیکته است: جامعه ای که در آن فساد و تباهی و جرم 
ملّی )دولتی( وجود داشته باشد رشد نخواهد کرد، متمدن 
محسوب نخواهد شد و دچار تفرقه خواهد بود و تحت سلطه 

و انقیاد.

فرضیه شجاعت و ایستادگیـ  شجاعان پیروز هستند و احساس سربلندي و غرور
 مي کنندـ  پرهیزگاری و درستکاری ستون ساخت تمدن و پیشرفت

21

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

Fichte

نظر علي َورزنیني یک اسپارتاکوس ایرانيـ  
بپاخیزي بردگان سیاهپوست در منطقه بصره

مورخاني که در زمینه بپاخیزي هاي آزادیخواهانه بشر 
در طول تاریخ تحقیق کرده اند، آغاز بپاخیزي بردگان 
سیاهپوست در منطقه بصره )شهِر بندری در جنوب عراق 
امروز( به رهبري یك ایراني به نام »علي ورزنیني« از مردم 
ري را هشتم ژوئن سال 882 میالدي نوشته اند. علي ورزنیني 
غالمان سیاهپوست معروف به زنگي )زنجي( را برضد مالکان 
عرب آنان که عمدتا از عوامل المعتمد خلیفه عباسي وقت 
بودند تحریك کرده بود و گفته بود که رفتار اربابان با آنان 
مغایر تعالیم اسالمي است و بنابراین حق دارند بپاخیزند و 

زنجیرهاي اسارت را پاره کنند که چنین شد.
     این مورخان از علي ورزیني به عنوان اسپارتاکوس 
پارسي نام برده اند. اسپارتاکوس اروپایی ده قرن پیش از علي 
ورزیني، بردگان را برضد دولت روم متحد ساخته و با کمك 

آنان دست به مبارزه مسلحانه زده بود.
    

 قیام غالمان سیاه در بصره هنگامي صورت گرفت که 
المعتمد گرفتار استقالل طلبي ایرانیان از جمله صفاریان، 
سامانیان و گیالنيـ  مازندراني ها در گوشه وکنار وطن ما بود.

)تیر، مرداد وشهریورماه1398( مجله روزنامک شماره 65-64-63 



 Vladimir Zhirinovsky والدیمیر ژیرینوفسکي
ناسیونالیست معروف روس و بنیادگذار حزب لیبرال دمکراتیك 
این کشور ) LDPR ( چند دوره عضو دوما )پارلمان روسیه( و سه 
دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوري روسیه در آخرین روز اپریل 
2006 در کنگره حزب خود که در مسکو برگزار شده بود مطالبی را و 
به تأکید او »مستند« مطرح ساخت وطبق آن مستندات نشان داد که 
دولت لندن به رغم اینکه، دیگر یك قدرت ردیف باال نیست همچنان 
سیاست هاي قرن نوزدهم خود را دنبال مي کند و تا کنون چند بار 
از طریق دولت آمریکا و تلقین به مقام ارشد این دولت به اجراي این 
سیاست ها پرداخته و به نتایجي هم دست یافته است. از آنجا که در 
طول 13 سال گذشته، به مستندات  ژیرینوفسکی اعتراض و ابراز 

تردید نشده است می روند که »تاریخ« شوند.
     طبق اسناد ژیرینوفسکي )یهودی تبار(، گورباچف محصول 
)دستپخت( دستگاه اطالعاتي انگلستان )اینتلیجنس سرویس( 
بود و ماموریت داشت که به راهی برود که به فروپاشی جماهیریه 

شوروي )روسیه تزاری پیشین( بیانجامد.

وي گفت که به اصرار انگلستان، »ناتو« و بویژه عضو ارشد آنـ  
آمریکا همه تالش خود را بکار بردند تا گورباچف به دستگاه رهبري 
شوروي راه یابد، رهبر شوروي شود و این امپراتوري ایدئولوژیك را 
از درون متالشي سازد و دیدیم که در این کار موفق شدند. هنوز 
گورباچف بر سر کار بود! که یلتسیِن الکلي با یك تلنگر، شورويـ  
بزرگترین امپراتوري یکپارچه جهان پس از امپراتوري یکپارچه 

پارسیان و امپراتوری رومیان )در قرون قدیم( را فرو پاشانید.
     ژیرینوفسکي متولد 25 اپریل 1946 ضمن 
سخناِن گزارش گونه خود گفت: طبق اسنادي که 
در دست اوست، این تالشها با فروپاشي شوروي 
پایان نیافته و نخواهد یافت، و هدف نهایي این 
است که روسیه کوچکتر، ضعیف تر و به طور 
کامل از دور رقابت هاي بین المللي خارج شود 
و به صورت کشوري محصور و پرآشوب )هرج 
و مرج( درآید، و در ادامه همان سیاست است 
که تالش شده است اقمار شوروي سابق از یك 
سوي، وارد اتحادیه اروپا شوند و از سوي دیگر 
عضو »ناتو«. تا کنون »ناتو« موفق شده است 

که پاي به بالتیك شوروي بگذارد. انقالب هاي اصطالحا؛ نارنجي 
در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان در اجراي همان سیاست بود 
که در قرقیزستان به صورت دیگري درآمده، و در اوکراین ورق دارد 
برمي گردد. آنها در ازبکستان و بالروس موفق نشدند. غرب قصد 
سلطه برجهان را دارد و در نتیجه، ترتیب تضعیف ملِل مورد نظر و 
گسترش دشواري ها و درگیري هاي داخلي آنها را مي هد و در این 
وضعیت، تنها ناسیونالیسم ملت ها است که مي تواند در برابر سلطه 
و آقایي از خارج، ایستادگي کند و هر گونه سیاست سلطه از خارج 

را خنثي سازد.
     ژیرینوفسکي سپس به تشریح اسناد دیگري که به دست آورده 
بود پرداخت، ازجمله آزمایش اراده کرملین با استقرار تجهیزات 
نظامي در کشورهاي سابق عضو پیمان ورشو و انجام برخي تحریکات 

در سه کشور بالتیك )قبال عضو جماهیریه شوروی(.
    ژیرینوفسکي ضمن سخنان خود گفت: انگلستان از نخستین 
روز قرن 19 و زماني که متوجه شد که روسیه عالوه بر اروپاي قاره 
اي قصد ورود به آسیا و منطقه مدیترانه را دارد دشمن روسیه شد 
و این دشمني مایِه سیاستي شده است که هنوز زنده و در ردیف 
برنامه هاي روِز آن دولت است. وي با تاکید گفت که دولت لندن 
دشمن شماره روسیه است، نه آمریکا. هر سفِر یك مقام انگلیسي به 
واشنگتن به منظور فتنه پردازي برضد یك ملت است. اگر به تاریخ 
بنگریم، هر آسیبي که سرزمین ایران و ایرانیان در دو قرن گذشته 
متحمل شدند نتیجه سیاست انگلیسي ها بوده است. انگلیسي ها 
در قرن نوزدهم به خاطر محدود کردن نفوذ روسیه در خاورمیانه و 
جلوگیري از پیشروي آن به سوي آسیاي جنوبي، سران وقت تهران را 
که ایرانی نژاد هم نبودند راضي به گذشت از قفقاز 
جنوبي و خراسان بزرگتر و افغانستان ساختند و 
سپس قبایل ساکن شرق افغانستان )پشتون ها( 
را تقسیم و نیمي را به هندوستان خود )از 1947؛ 
پاکستان( دادند، بلوچستان را که همیشه بخشي 
از ایران بود تقسیم کردند و بیشتر آن را ضمیمه 
هندوستان خود ساختند)از 1947؛ پاکستان(. 
سپس مانع از پیشرفت ایرانیان شدند که مردماني 
مستعد و هوشمند هستند، در نیمه قرن بیستم 
دولت ملي آنان )دولت مصدق( را برانداختند، به 
شاه خط مي دادند و .... در قرن 20 هندوستان را 

نظرات مستند ژیرینوفسکي: لندن سیاست هاي قرن 19 خود را همچنان دنبال مي کندـ  از 
کوچک کردن ایران تا فروپاشي شوروي، تا کشاندن آمریکا به جنگ جهانی دوم در جبهه 

اروپا و تلقین های رسانه ای و ... سیاستی که گورباچف را رهبر شوروی کرد

والدیمیر ژیرینوفسکي
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که بپا خاسته بود تقسیم کردند وبا پیروزی در جنگ جهانی اول، در 
متصرفات سابق امپراتوري عثمانِي شکست خورده چند کشور به 
وجود آورند که همیشه مسئله نژادي و مذهبي داشته باشند از قبیل 

عراق، کویت، اردن، سعودي و ....
    ژیرینوفسکي در جاي دیگري از سخنانش گفت: پس از برخورد 
نخستین بمب آلماني بر لندن )درجریان جنگ جهاني دوم(، 
چرچیل به انواع دسیسه ها دست زد تا هیتلر با شوروي وارد جنگ 
شود. چرچیل مي دانست که در چنین حمله اي اگر شوروي شکست 
بخورد، برنده اصلي انگلستان خواهد بود که قسمت هاي آسیایي 
شوروي را خواهد بلعید و اگر آلمان شکست بخورد، دشمن بزرگ 
اروپایي اش نابود خواهد شد. همین چرچیل بود که آمریکا را به جنگ 
در جبهه اروپا )جنگ دوم جهانی در جبهه اروپاـ  با آلمان( کشانید.

    ژیرینوفسکي ضمن ابراز خرسندي از شکوفا شدن احساسات 
ملي گرایي روس ها که نزدیك به 75 سال در توفان »جهان وطني« 
کمونیست ها محو شده بود سپس به حزب خود چنین اندرز داد: 
در دنیاي پیش از جنگ جهاني دوم، ارتش ها و جاسوس ها ابزار 
هاي اجراي سیاست دولت هاي سلطه گر بودند که جاسوس ها، 
متنّفذین جوامع مورد نظر )هدف( را مي یافتند و براي دولت خود 
آنان را خریداري مي کردند. در چند دهه اخیر، رسانه هاـ  نوشتاري، 
برادکستیگ، فیلم و نمایش و آنالین هاـ  بر آن دو ابزار افزوده و موثرتر 

واقع شده اند، مردم باسواد شده اند و بیش از گذشته به رسانه ها 
دسترسي یافته اند، ولی از ترفند و نیرنگ آنها که تحت نفوذ قدرت 
ها، اصحاب پول و آزمندان هستند؛ بی خبر. در طول جنگ سرد 
دیدیم که غرب با رسانه هایش، هرچه را که احزاب کمونیست مي 
آموختند، بر باد مي داد. براي پیروز شدن، ما باید داراي رسانه هایي 
باشیم که دست رقیب و دشمن را باز کند و مردم را روشن سازد تا 
آماده دفاع باشندـ  دفاع در برابر نفوذ دروغ، نفوذ تبلیغ، نفوذ اتهام، 
فریبکاري و .... سیاست رسانه ای دیگر غربی ها؛ رواج ورزشی نویسی 
در رسانه های کشور مورد نظر است تا مخاطبان را از خواندن واقعیت 
های روز و هشدارهای غیر مستقیم به ورزش خوانی و ورزش بینی 
بکشانند و عادت دهند. ترویج فساد دولتی و پارتی بازی ها در امور 
اقتصادی و تجارت یکی از سیاست های غرب برای در بدبختی قرار 
دادن کشورهای »هدف« و باقی گذاردن در مسائل داخلی است تا 

َسربلند نکنند.

وی در همین سخنرانی به گسترش فساد داخلی روسیه پس از 
فروپاشی شوروی و پیدایش )یکشبه( میلیادرها و مافیا و ... پرداخت و 
گفت که تا دستچین های یلتسین ازجمله پوتین در کرملین باشند، 
روسیهـ  بزرگترین کشور جهان به لحاظ وسعتـ  روسیه پیشین 

نخواهد شد و جایگاه جهانی خودرا باز نخواهد یافت.

وسعت فکر« نتیجه آگاهی و دانستن استـ  مشاهده و احساس تبعیض، انسان را به خشم 
مي آورد و شورشي مي کند

»مانوئل دا اولیورا لیما« تاریخدان برزیلي که تا یك قرن را آینده 
نگري کرده بود 31 ماه می 1928 در 60 سالگي فوت شد.

     وي گفته بود که پیش بیني و پیش گوئي، کار موّرخ نیست، ولي 
موّرخ مي تواند با قواعدي که از تجربه گذشتگان و تعقیب رویدادها در 
طول زمان به دست مي آورد بگوید که چنین وضعیتي اگر به چه صورتي 
در آید منجر به چه نتایج و اوضاع تازه خواهد شد؛ و این کار پیش گویي 

نیست، همان »چشم انداز« است به زبان و گونه اي علمي تر.
 وی تکامل فکری انسان را عامل اصلی تحوالت کشورها و 
درنتیجه جهان دانسته و گفته است که آگاهی و دانستن باعث 
تکامل فکری )وسعت اندیشه( می شود و احساس و مشاهدِه 
تبعیض در جامعه بیش از هر وضعیت دیگر، انسان را به خشم می 

آورد که عامل جنبش )انقالب( و در نتیجه »تغییر« خواهد بود.
    »مانوئل دا اولیورا لیما« گفته است که انقالب فرانسه را وجود 
تبعیض در جامعه به وجود آورد ولی چون مقاماِت پاگرفته از این 
انقالب، تبعیض تازه اي را جایگزین تبعیض سابق کردند، انقالب 
شکست خورد و اگر ناپلئون وجود نداشت و نظم را حفظ نکرده بود، 

فرانسه با تخریب و برادرُکشي عجیبي رو به رو و تجزیه مي شد. از 
روند انقالب فرانسه باید درس گرفت.

    وی همان زمان به روس ها اندرز داده بود که از سرنوشت انقالب 
فرانسه درس بگیرند، مقامات دولتی و حزبی را بر پایه آشنایی، 
دوستی و فامیل بودن به افرادی که شایستگی ندارند ندهند، از 
آزمندان و چاپلوسان پرهیز کنند و ... تا از شعارهای انقالب که 
مردم به خاطر آن از انقالب و حذف نظام وقت جانبداری کردند 
دور نشوند. طبق تجربه انقالب فرانسه، مردم دورشدن از شعارهای 
انقالب و اصول ایدئولوژی مطرح در انقالب را نوعی اشتباه کردن 
خود و کاله رفتن سرشان تعبیر خواهند کرد و در مواردی، از کرده 

خود پشیمان خواهند گشت که برای کشور بی خطر نخواهد بود.
    »مانوئل دا اولیورا لیما« همچنین نبود و یا کمبود تاریخ نگار، 
نویسنده و ژورنالیسِت وفادار به اصول حرفه خود در یك جامعه را 
برای تأمین پیشرفت، همبستگی و سعادت آن جامعه خطرناک 
دانسته زیراکه آنان می توانند به موقعـ  مستقیم و یا غیر مستقیم 

ـ هشدار دهند و آب رفته را به جوی بازگردانند.
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نخستین کودتا به مفهوم امروز در تاریخ بشرـ  نظرات و باورها نسبت به کودتا و گاهی 
اجتناب ناپذیر بودن آن

نخستین کودتا )برکنارکردن دولت با توسل به زور(ـ  کودتایی 
مشابه کودتاهای معاصر، نهم ژوئن سال 411 پیش از میالد در 
کشورـ  شهر آتن روی داد. این کودتا دولت آتن را برکنار و چند 
اِلیت و به اصطالح وقت؛ اولیگارش Oligarch را حکومت داد. 
کشورـ  شهر آتن در آن زمان حدود 400 اولیگارش )توانگر و اَرباب 
ملك( داشت. درآن زمان، افسران ارتش و اصحاب رزم از همین 
گروه و افراد خانواده آنان بودند. بنابراین، تعریف آن با تعاریف امروز 

)اولیگارش = ثروتمنِد بانفوذ و ...( فرق داشت.
    کودتای آتن در جریان جنگ های پلوپونِز روی دادـ  )جنگ 
های اسپارت و متحدین آن با آتن و ائتالف آن از سال 431 تا 404 
پیش از میالد(. در جریان این جنگ ها، ایرانـ  تنها اَبَرقدرِت دنیای 
باستانـ  از اسپارت و ائتالف آن حمایت می کرد، ازجمله رساندن 
اسلحه، خواروبار و دادن پول و به همین سبب، آتنی ها و نویسندگان 
آن به زبان وقت خود، دولت ایران را امپریالیست می خواندند ]واژه 
امپریالیسم به مفهوم سیاست اِعمال قدرت و نفوذـ  نفوذ سیاسی، 
نظامی، فرهنگی و اقتصادی و دیکته کردن به ملل ضعیف از زمان 
ناپلئون بناپارت به میان آمده و قبالـ  در طول تاریخ تا قرن نوزدهم، 

واژه های دیگری در هر زبان برای بیان آن بکار می رفت.[.
    تا زمان کودتای آتن، این »کشورـ  شهر« به صورت دمکراسی 
اداره می شد و مقامات آن انتخابی بودند و ضوابط در یك بامداد در 
یك محوطه روباز )محل ورزش و یا نمایش( در اجتماع شهروندان 
مطرح و به رای گذارده می شد و در صورت تصویب، قانون می شد و 
همچنین انتصابات دولتی. در آن زمان از دمکراسی آتن، یك قرن 

گذشته بود.
    استدالل کودتاگران در آن روز این بود که دولت انتخابی 
وقت شایستگی نداشت، مردم در انتخاب آنان دقت نکرده بودند 
و وضعیت جنگ را در نظر نگرفته بودند و شکست های نظامی و 

اقتصادی جاری )وقت(، نتیجِه همین ناشایستگی مقامات بوده و در 
این شرایط راهی جز برکنار کردن دولت با توسل به نیروی نظامی 
وجود نداشته است و دولت تازه )دولت اِلیت ها = اولیگارش ها( 
بهتر خواهد توانست جنگ را با برقراری روابط خارجی متناسب و 

اقتصاِد بی مسئله هدایت کند.
    در آن زمان، آتن نه تنها در جنگ های پلوپونز، بلکه در 
لشکرکشی به جزیره سیسیل )جنوب ایتالیا( دست بگریبان ناکامی 

بود و مردم ناراضی از وضعیت.
    توسیدیِدس )موّرخ( و ارسطو )فیلسوف و معلّم( کودتای آتن 
را »انقالب« خوانده اند و از آن پس، به اقتباس از آنان، بسیاری از 
کودتاها نیز انقالب خوانده شده اند و اقدامی ضروری و الزم برای 

نجات ملّت و کشور.

    در بیشتر کتاب های مربوط به تاریخ یونان باستان از اعضای 
منتخب دولت وقِت »کشورـ  شهر آتن«ـ  پیش از کودتا به عنوان 

کامانرها
    Commoners )توده هاـ  از توده هاـ  عامیون( نام برده شده 
که از تجربه و معلومات عمومی و میهندوستی اِلیت ها برخوردار 

نبودند.
    نتیجِه کودتای سال 411 پیش از میالد از قرن هفدهم عنوان 
تازه ای یافت: Plutocracy )حکومت ثروتمندان، ارباب ملك و 
کسانی که ثروت به آنان قدرت داده بود( که از قرن بیستم که اصحاب 
نظر معتقد شدند که بعضی اوقات، شرایط کشور به حّدی وخیم می 
شود که برای نجات ملّت راهی جز کودتا باقی نمانده، تعاریف تازه ای 
جای آن را گرفته است. برخی از اصحاب نظر معتقدند که کودتای 
نظامی، زیانی کمتر از انقالب دارد که انقالب تلفات دارد و همه 
چیز را زیر و رو می کند. کودتا تنها مقامات ارشد را تغییر می دهد..

)1
39

ه8
رما

ریو
شه

د و
ردا

ر، م
)تی

 6
5-

64
-6

ه 3
مار

ک ش
نام

وز
ه ر

جل
م

24



25

دنیای رسانه ها:  کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها

کمبود جهاني سردبیر، مسئله اي که در کوتاه مدت راه حل نداردـ  سردبیِرِ  خوب،
 زندگي مي کند تا »روزنامه نگار« باشد

سوم ماه مي 2007 اتحادیه جهاني ناشران مطبوعات به 
مناسبت »روز جهاني آزادي مطبوعات« اشاره کرده بود که 
جهان دچار کمبود سردبیر ماهر و واجد شرایط شده است. این 
کمبود تنها در روزنامه ها احساس نمي شود، بلکه در رادیو 
تلویزیونها )که در آنجا، سردبیر؛ مدیر تهیه و تولید خبر، عنوان 

دارد( این کمبود به چشم مي خورد.
 کمبود سردبیر چیزي نیست که بشود با پیشنهاد دستمزد 
باال آن را جبران کرد. براي تولید یك سردبیِر اجرایِي خوب 
به زمان و استعداد نیاز است، از هر 21 دبیِر میز که ده سال 
خبرنگاري و دست کم 6 سال دبیري میز کرده باشند یك 
نفرشان ممکن است براي سردبیري آمادگي و شرایط الزم 
را داشته باشد. به عالوه، به علت سختي کار سردبیر اجرایی، 
دبیران ماهر و واجد شرایط هم در این برهه حاضر به قبول آن 
شغل نیستند زیرا که امروزه براي مردم، زندگي راحت و بدون 
دغدغه َمِد نظر است. سردبیر خوب فردي است که زندگي 
مي کند تا »روزنامه نگار« باشد و چنین فردي در دنیاي امروز 

کمیاب است؛ زیرا تقریبا همه، »روزنامه نگاري کردن« را براي 
زندگي کردن مي خواهند، نه زندگي کردن را »براي روزنامه 

نگاري کردن«.
    اتحادیه ناشران در اعالمیه خود تاکید کرده بود که مایل 
است که هنگام بررسي، جهت دادن جایزه »کانو«، سردبیران 
نیز منظور شوند. تاکنون این جایزه به مقاله نگار و خبرنگار 

داده شده است.
    در چارچوب یونسکو، از سال 1997 جایزه اي براي مدافعان 
آزادي مطبوعات و روزنامه نگاراِن وفادار به اصول ژورنالیسم 
منظور گردیده که تعیین برنده و یا برندگان آن به یك هیات 
حرفه اي 14 نفره واگذار شده است. این جایزه مهم به نام 
گییرمو کانو عیسازا Guillermo Cano Isaza روزنامه نگار 
کلمبیایي اسم گذاري شده است و معروف به جایزه »کانو« 
است زیرا که »کانو« که یك گزارش تحقیقي )اینوستیگیتیو( 
و دنباله دار درباره کارتِل هاي مواد مخدر مي نوشت در سال 

1986 به دست عوامل آنان ترور شد.

)تیر، مرداد وشهریورماه1398( مجله روزنامک شماره 65-64-63 

مجسمه کانو



ریتا هیورث Rita Hayworth بازیگر آمریکایي فیلم هاي 
سینمایيـ  از 1937 تا 1973ـ  که با علي خان محالتي )ایراني تبار( 
هم ازدواج کرد و از او دختري به نام یاسمین دارد 14 ماه مي 1987 
در 68 سالگي از بیماري آلزایمر )فراموشي( درگذشت. یاسمین 
تحت تاثیر خصلت ایراني خود که هیچگاه پدر و مادر را در سنین 
سالخوردگي وازکارافتادگي تنها نمي گذارند مادررا در طول بیماري 
نزد خود در شهر نیویورک نگهداري کرد و آوازه همین فداکاري و 
دشواري هاي بستگان آلزایمري ها باعث شد که انجمن حمایت از 
بیماران آلزایمر به وجود آید و یاسمین به ریاست آن انتخاب شود.

    »ریتا« که محصول ازدواج یك مرد اسپانیایي و یك بانوي 
آمریکایيـ  و هر دو رقصندِه حرفه ايـ  بود 17 اکتبر 1918 در 
نیویورک به دنیا آمد. پدر او »ادواردو کانسینو« بعدا یك آموزشگاه 
تدریس رقص در لس آنجلس دایر کرد که ریتا هم که نام کامل او 
»مارگاریتا کارمن کانسینو« بود از شاگردان این آموزشگاه بود 
که به موازات تحصیل در دبیرستان در آن آموزشگاه هم درس 
مي گرفت. رکود اقتصادي ده ساله )1329 تا 1939( آمریکا، کار 
آموزشگاه رقص کانسینو را هم کساد کرد زیراکه در آن وضعیت، 
اشتیاقي به یاد گرفتن رقص در افراد باقي نمانده بود. ادواردو براي 

یافتن درآمد، با خانواده اش به کشور مکزیك رفت و بکار رقصیدن 
در کاباره ها و کلوب هاي شبانه تن داد و به تدریج دخترشـ  
مارگاریتا را هم وارد کار رقص در کاباره کرد که شهرت هنري یافت 
و سینماگران اورا به بازي در فیلمـ  فیلمهاي با صحنه هاي رقص 
دعوت کردند. به درستي معلوم نیست که مارگاریتا از چه زماني نام 
خودرا به »ریتا« تغییر داد و نام خانوادگي مادرش )بانو اولگا ِهي 
ورث( را برخود نهاد و شد: ریتا هیورث Rita Hayworth   ریتا که 
در دهها فیلم سینمایي بازي کرد و عناوین و جوایز متعدد نصیب 
خود ساخت، به اظهار جامعه شناسان و روانشناسان، دوراندیش 
و واقع بین نبود و این دو ضعف سبب شده بود که با موسسات 
تهیه فیلم درگیري داشته باشد که شمار آنها کم و معدود بود و 
بنابراین میان فیلم هاي او و تغییر موسسه فاصله مي افتاد و اورا 
دچار مشکالت عاطفي مي کردـ  از نوعي که مشاهیر با آن رو به 
رو هستند. همین دو ضعف باعث شده بود که در فاصله اي نسبتا 
کوتاه 5 بار ازدواج کند که هر طالق یك معضل و دشواري است و 
آسیب رواني دارد. ازدواج او با علي خان محالتي )از مشاهیر وقت 
جهان( که چهار سال هم بیشتر طول نکشید و محصول آن یك 
دختر بوده است بیش از ازدواج هاي دیگر درِد سر داشت. علي خان 

زندگاني ُپرتالطم »ریتا هیورث« که همه اش درس عبرت استـ  آوازه فداکاری دختر 
ایرانی تبار »ریتا« باعث شد که انجمن حمایت از بیماران آلزایمری ایجاد شود و او را رئیس 

این انجمن کنند

ریتا در دهه چهارم ُعمر خود
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باالخره، چند روز پس از کشتار 12 نفری 31 ماه می 2019 که 
در ساختمان شماره 2 سازمان اداری شهر بزرگ ویرجینیابیچ  
واقع در ساحل اقیانوس اطلس روی داد، عکس مرتکب تیراندازی 
و فقط »یك عکس« از او انتشار یافت بدون اینکه انگیزه وی 
 از این عمل اعالم شود، تنها گفته شده است که وی به نام 
DeWayne Craddock  یك مهندس 40 ساله بود، قبال زن 

داشت، بدون کوچکترین سابقه بَد. او که در روز حادثه در زد و خورد 
با پلیس کشته شد، مدتی عضو گارد ملی بود و پس از شش سال 
کار در زمینه ُعمران شهری و تاسیسات آب به استخدام شهرداری 
ویرجینیابیچ )دولت شهر( درآمده بود و 9 سال مشغول بکار بود 
ولی چند ساعت پیش از ارتکاب قتل، با ارسال ایمیل به رئیس خود 
اعالم کناره گیری از دو هفتِه بعد کرده بود. تیراندازی به همکاران 
بدون مقدمه آغاز شده بود، اما قبال تپانچه، صدا خفه کن و چند 
خشاب فشنگ با خود به محل کار برده بود!. به هر حال، این حادثه 
عمق ضعف ژورنالیسم را که در بیماری سرطان است نشان می دهد. 
علت عدم تعقیب ژورنالیستی قضیه روشن نیست. ژورنالیست باید 

عنصر »چرا؟« را به دست آورد تا گزارش ژورنالیستی او کامل باشد 
و هر شش عنصر خبر را شامل شود. اگر ژورنالیست این کار را نکند، 
مردم خودشان ژورنالیست می شوند و از طریق سوشل میدیا خبر 

رسانی می کنند.

انتشار تنها یک عکس از مرتکب کشتار 12 نفری کارمندان شهر ویرجینیابیچـ  نشانه 
دیگری از ضعف ژورنالیسم معاصر

که یك مسلمان و شیعه اسماعیلیه بود، طالقـ  جز به طریقه اسالم 
و قوانین اسالمي را قبول نداشت و براي دادگاههاي آمریکا و اروپا 
رسیدگي به دادخواست، توّهم یك مسئله قضایي ایجاد کرده بود. 
ریتا سرانجام به توصیه وکیل )مشاور قضایي( خود، براي حل این 
مسئله مجبور شد براي مدتي مقیم ایالت نواداي آمریکا شود که 
امر طالق در آن آسان است و به نتیجه برسد و دخترش را به پدر 
ندهد که قوانین اسالمي حضانت مادر در مورد دختر را محدود 

به تا 7 سالگی کرده است.
    این آسیب هاي عاطفي ناشي از واقع بین نبودن و ساده اندیشي، 
ریتا را دچار بیماري هاي عصبي کرد و به سوي افراط در الکل 
کشانید که نتیجه اش بیماري الزایمر بود. ریتا در سال 1972 و در 
جریان بازي در یك فیلم، متوجه شروع بیماري آلزایمر در خود 
شد زیراکه که جمالت فیلمنامه را نمي توانست به خاطر بسپارد 
و فیلمبرداران مجبور بودند که »جملهـ  جمله« فیلم بردارند و با 
روش »اِدیت« به هم بچسبانند. با وجود این، چون ریتا نیاز به پول 

داشت سال بعد هم در یك فیلم دیگر بازي کرد که آخرین فیم 
او بود.    ریتا که روزگاري براي دیدنش از سر و کول هم باال مي 
رفتند، پس از تشدید آلزایمر تنهاي تنها ماند و اگر یاسمین نبود 
همان زمان از بیکسي و تنهایي جان داده بود که یاسمین به کمك 
مادر شتافت و اورا به نیویورک نزد خود بُرد و تا آخرین لحظه ُعمر 

نگهداري و مراقبت کرد.
    انتشار وضعیت »ریتا« به جوامع دو درس داد. یکي اینکه در 
مدارس متوسطه تاکید بیشتري به نوجوانان شود که در امر ازدواج 
دقت کنند که همسرشان متناسب و هماهنگ آنان باشد و در 
انتخاب شغل نیز بیاد داشته باشند که اگر منحصر و محدود باشد 
روانشناسي خاص آن را بدانند زیرا اگر برکنار شوند و یا به بازي 
گرفته نشوند دچار افسردگي خواهند شد براي اینکه نخواهند 
توانست به آساني جاي دیگري را براي انجام همان کار بیابند 
مثال کار تهیه فیلم سینمایي که موسسات دست اندر کار چنین 

فعالیتي، معّین و معدود هستند.



یکم ماه مي، پیش از آن که به عنوان »روز جهاني کارگر« تعیین 
شود »روز آزادي مطبوعات« اعالم شده بود. این تصمیم در سال 
1819 در فرانسه اتخاذ گردید که به تدریج جهاني شده است و در 
این روز از سوي اتحادیه ها، سندیکاها 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 
آفریقا و با توجه به قطعنامه اي که این روزنامه نگاران در نشست 
خود در سال 1991 در پایتخت نامیبیا تصویب کرده بودند و نیز 
استناد به سابقه تاریخي »روز آزادي مطبوعات« که در سال 1819 
در فرانسه اعالم شده بود؛ روز سوم ماه مي )ماه ِمه( هر سال را 
World Press Freedom Day اعالم کرد. علت تغییر این روز 

از اول به سوم ماه مي این بود که مراسم این روز با روزجهاني کارگر 
با هم تداخل نکنند. اتحادیه هاي مطبوعات تصمیم گرفتند که به 
احترام اقدام تاریخي فرانسه و مصّوبه مجمع عمومي سازمان ملل، 
کشورها را آزاد بگذارند که در طول نخستین هفته اول ماه مي، در 
فرصت مناسب مراسم روز آزادي مطبوعات را برگزار کنند و اصل 

19 اعالمیه حقوق بشر را یادآور شوند.

اصل 19: »هر انسان حق آزادي عقیده، بیان و ابراز نظر دارد، و این 

»حق« شامل داشتن و نگهداشتن عقایدـ  بدون هرگونه مداخله )از 
سوي دیگران(، و نیز جستجو کردن، دریافت، بهره گیري و بهره 
رساني )انتشار( اطالعات و عقاید از طریق رسانه ها، صرفنظر از 

مرزهاي جغرافیایي است.«.
    آزادي مطبوعات در چارچوب وظایف »یونسکو« قرارگرفته 
و از سال 1997 جایزه اي براي مدافعان آزادي مطبوعات منظور 
گردیده که تعیین برنده و یا برندگان آن به یك هیات حرفه اي 14 
نفره واگذار شده است. این جایزه مهم به نام »کانو Cano « روزنامه 
نگار کلمبیایي اسم گذاري شده است زیرا که »کانو« که یك گزارش 
تحقیقي و دنباله دار درباره کارتل هاي مواد مخّدر مي نوشت در 

سال 1986 به دست عوامل آنها کشته شد.

آزادي مطبوعات تنها شامل انتشار »بدون سانسور« خبر و نظر 
نیست، بلکه آزادي انتشار نشریه توسط هر فردي است که مایل به 
آن باشد. بر همین اساس در برخي از کشورها براي انتشار روزنامه، 

نیاز به داشتن پروانه نیست، ازجمله فدراسیون آمریکا.
     در دهه نخست قرن 21، پوشش ندادن عمدي برخي از رویدادها 
و نفرستادن خبرنگار به برخي صحنه ها و نادیده گرفتن وضعیت 

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

دهم ژوئن 1968 )1347 هجري خورشیدي و در آن سال 
مصادف با 20 خرداد( آغاز بکار »انجمن تاریخ« در ایران، در اجتماع 
صدها نفری ]و طبق گزارش برخی از روزنامه های تهران، بیش از 
هزار نفری[ استاد، دبیر و دانشجوِی رشته تاریخ در تاالر باشگاه 

معلمان تهران اعالم شد.
    در این اجتماع چند استاد و دبیر تاریخ سخنرانی کردند. دکتر 
فخرالدین شادمان استاد تاریخنگاری دانشگاه تهران ]و وزیر 
پیشین[ در نطق خود تاریخنگاری را دنباله روزنامه نگاری خواند و 
گفت که اگر روزنامه نگاران ضمن گزارش رویدادها، دو عنصر »چرا« 
و »چگونه« را از قلم نیندازند و تاریخنگاران به جای نقل ازخبرها 
و کتاب ها و نوشته های این و آن، همانند کارآگاه پلیس مسائل را 
دنبال کنند و برنگارند؛ دنیای بهتری خواهیم داشت. تاریخنگاران 

از آغاز قرن بیستم و روزنامه نگاران پس از جنگ جهانی دوم این 
وظیفه اساسی خودرا فراموش کرده اند، تن آسا )تن آسان( شده 
اند و در گوشه و کنار جهان مسائل دارد ریشه می دواند و وضعیت 
ازجمله مدنّیت بدتر و پیچیده تر می شود. وی سخنرانی خودرا با 
این بیت آغاز کرده بود: هرکه ناُمخت ]نیاموخت[ از گذشت روزگار 

ــ هیچ ناموزد ]نیاموزد[ زصد آموزگار
    انجمن تاریخ ایران با هزاران عضو و یك نشریه ماهانه به نام زمین 
و زمان )جغرافیا و تاریخ( تا انقالب 1357 فعالیت داشت و از آن پس، 
دیگر نامی از آن شنیده نشد. این انجمن در اجرای توصیه کنگره 
تاریخ و با هدف کشف گوشه های تاریك تاریخ طوالنی ایران بویژه 
در زمینه اندیشه، دانش و ادبیات و آشناساختن ایرانیان و پارسی 

زبانان از گذشته خود و تجربه نیاکان ایجاد شده بود.

روز جهاني» آزادي مطبوعات«ـ  اصل 91 اعالمیه حقوق بشر

انتقاد دکتر فخرالدین شادمان استاد تاریخنگاری دانشگاه تهران
 از روزنامه نگاران و تاریخنگاران
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دانستنی ها

ساخت هلی کوپتر و ریشه این واژه
بیست و چهارم ماه مي 1940 و تا سه روز بعد، نخستین هلي کوپتر ساخت »ایگور 
سیکورسکي Igor Sikorsky « هواپیماساز روس تبار آمریکا به معرض تماشا گذارده 

شده بود و از آن پس تولید انبوه آن آغاز گردید.
     23 ماه می 1940 و تنها یك روز پیش از به نمایش گذاردن، اعالم شده بود که 
سیکورسکي یك هلي کوپتر کامل ساخته است. سیکورسکي که در 1889 در امپراتوري 
روسیه به دنیا آمده و در سن پترزبورگ تحصیل کرده بود در کشور زادگاه نیز هواپیماي 
چهار موتوره ساخته بود که درجریان جنگ جهاني اول به صورت بمب افکن از آن استفاده 

شد.
     سیکورسکي که در سال 1919 به آمریکا مهاجرت کرده بود در سال 1972 درگذشت.

    واژه »هلي کوپتر«، همان زمان از ترکیب دو واژه یوناني هلیکس )مارپیچـ  حلزوني( 
و پترون )بال( ساخته شد.

جمعیت ایران در سال 1346 )1967 میالدی( میلیون و 448 هزارـ  اقدامات دولت و 
ابراز نظرهاـ  روستانشین 2 برابر شهرنشینـ  »نفت« تریاِک ایرانیان

بیستم خرداد 1346 )دهم ژوئن 1967( دولت آمار جمعیت ایران را که در آن ماه تهیه شده بود اعالم داشت.
     طبق این اعالمیه، جمعیت ایران 25 میلیون و 448 هزار تَن بود )یك سوم امروز(ـ  12 میلیون و 998 هزار مرد و 12 میلیون 

و 450 هزار زن. از این جمعیت؛ 9 میلیون و 840 هزار تَن شهرنشین و 15 میلیون و 208 هزار روستانشین بودند.
     در ایران وقت 67 هزار و 800 کلیمی )یهودی( و 156 هزار مسیحی زندگی می کردند. شمار کسانی که از صندوق دولت 

دریافتی داشتند 612 هزار تن گزارش شده بود.
     این آمار دستمایه تفسیرهای اصحاب نظر شده بود که گفته بودند دولت نباید کاری کند که مهاجرت از روستا به شهر 

تشویق شود، شهرها باید محدوده داشته باشند و همچنین نباید بر شمار دریافت کنندگان پول از صندوق دولت اضافه شود.
     دولت به این توصیه ها پاسخ مثبت داد و طولی نکشید که محدوده تهران اعالم و ساختن خانه و دادن تسهیالت )آب، برق، 
تلفن، مدرسه، درمانگاه و ...( در خارج از محدوده تا 25 سال ممنوع شد و سپس شهرهای بزرگ دیگر. همچنین استخدام دولتی 
محدود به کارشناس و جایگزینی برای بازنشستگان و آن هم از طریق درج آگهی در روزنامه ها، امتحان ورودی و انتخاب بهترین 

ها شد و دولت قول داد که سیاستی در پیش گیرد که نسبت جمعیت روستانشین به شهرنشین از 2 و 1 تغییر نکند.
     در تفسیرها، یك بار دیگر درآمد ارزِی »نفت« برای ایران زیانبار و فسادآور قلمداد شده بود و در یك میز گرد رادیویی، نفت 
»تریاک« ایرانیان خوانده شده بود و گفته شده بود که نباید دولت و مردم به این »تریاک« معتاد شوند، باید با درآمد نفت ]که 
زیاد هم نبود[ طال و کارخانه ]وسایل و ابزار تولید[خریداری و وارد کشور شود و دولت هزینه های خودرا که باید منطقی و مطابق 
اصول باشد از راه مالیات، گمرک و درآمد تاسیسات دولتی سودآور )مخابرات، آب، برق، راه آهن، هواپیمایی، بانکداری، بیمه و 

...( تأمین کند.

)تیر، مرداد وشهریورماه1398( مجله روزنامک شماره 65-64-63 

Igor Sikorsky



حد اقل سن ازدواج به پیش از تیرماه 1346 بازگشت داده شد، برای دختران؛ 13 و برای 
پسران؛ 15 سالـ  لغو اجبار ثبت ازدواج موقت )ُمتعه(

86 روز پس از انقالب، شورای وزیران دولت موّقت )دولت مهدی بازرگان( در جلسه هفدهم اردیبهشت 1358 خود، حد اقل سن ازدواج 
را به زمان پیش از اجرای قانون حمایت خانواده )پیش از تیرماه سال 1346( بازگردانید و برای دختران شد 13 سال و برای پسران 15 سال. 

این مصّوبه برای اجرا به دستگاه قضایی ابالغ و از هفته بعد روال کار قرار گرفت.
    هنگام اعالم این تصمیم دولت بازرگان، گفته شده بود که قانون حمایت خانواده که از تیرماه 1346 به اجرا درآمد بر اثر فشار زنان درباری 
و بویژه اشرف پهلوی به تصویب رسیده بود حال آنکه هرگونه قانون مربوط به ازدواج و طالق و حقوق زن و شوهر باید مطابق احکام اسالمی 
و نَص صریح قرآن مجید باشد. سوریه نساء و آیات دیگر، موضوع را روشن ساخته و در یك کشور دارای نظام اسالمی نمی توان خالف آنها 

عمل کرد.
     طبق ماده 1041 قانون مدنی، در ایران حداقل سن پسر برای ازدواج 18 سال و برای دختر 15 سال در نظر گرفته شده بود ولی اشاره 
شده بود که اگر مقتضیات ایجاب کند، پسر با حداقل 15 سال و دختر با حداقل 13 سال سن به شرط تأیید صالحیت جسمانی دختر )از 

سوی پزشگی قانونی( می توانند ازدواج کنند.
     پس از قرارداده شدن امور ازدواج، طالق، تعّدد زوجات و حضانت در دست دادگاههای خانواده از تیرماه 1346 )جوالی 1967(، با 
افزودن موارد اجرایی بر ماده 1041، حد اقل سن ازدواج برای دختر را 18 سال و پسر را 20 سال تعیین کرده بودند که تا بهار 1358 که 
قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 لغو شد اجرا می شد. همچنین الزام ثبت صیغه )ُمتعهـ  ازدواج موقت و دارای زمان معّین( لغو شد 
و استدالل شد که در شرع، صیغه ازدواج به لفظ و در حضور دو شاهد کافی است. ازدواج بدون ثبت در دفتر، در جهان غرب نیز مرسوم است 

و به آن »کامان الو مریِج« مي گویند و طبق آمارها، رو به گسترش است زیراکه مشکالت قضایي طالق را ندارد.

 

راه پیشگیری از ضعف حافظه و بیماری های مغز
هفته گذشته دانشگاه برگن آلمان در یگ گزارش اندرزگونه راه پیشگیری از ضعف حافظه و بیماری های مغز را این چنین به دست داد:

ـ اگر کسی با دستان آلوده خود جوشی در بینی اش را در آورد و یا موی بینی خود را بکند، این احتمال به وجود می آید که سریع تر و 
راحت تر وارد به سلول های مغز شود تولید عفونت کند که خطری واقعا ِجّدی محسوب شود.

ـ در صورت تشکیل پالک دندان )الیه ای نرم و چسبناک از باکتری بر روی دندان(، این وضعیت بر سرعت التهاب لثه می افزاید. پالک 
دندان وقتی به وجود می آید که شخص به طور مرتب مسواک نمی  زند و از نخ دندان و برس بین دندانی به اندازه الزم استفاده نمی کند.

پالک دندان حاوی باکتری هایی است که قادرند تا مغز انسان نفوذ کنند. طبق تحقیقات دانشگاه برگن، این باکتری ها در مغز انسان، 
پروتئینی ایجاد می کنند که می تواند سلول های مغزی را تخریب کند.

تخریب این سلو ل ها به از دست رفتن حافظه و نسیان می انجامد. باکتر ی های پالک دندان می توانند خطر تخریب سلول های عصبی را 
افزایش داده و روند فرسودگی را سرعت بخشند.

دکتر میدل نتایج این تحقیقات خود را در این اندرز کوتاه خالصه کرده است: »با پاکسازی مرتب دندان هاـ  مسواک کردن و نخ کشیـ  
یك پیشگیری مؤثر از ضعف حافظه را برنامه ریزی کنید.«.
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دینشاه پارسی و تأسیس حزب کنگره هند
حزب کنگره هند )پس از استقالل، دهها سال حزب حاکم هند( در ماه می 1885 تأسیس شد و »دینشاه پارسی« از مؤسسان ارشد آن 
ـ یك ایرانی تبارِ  زرتشتی بود. فیروزشاه مهتاـ  پارسی دیگرـ  به تاسیس این حزب که بعدا پرچم جنبش استقالل هند را برافراشت وسیعا 
کمك کرد، ازجمله کمك مالی. از دهه 1940 لَعل جواهر نِهرو، مرد شماره یك این حزب شد که حزبی پاپیولیستی و سوسیال دمکرات 
بشمار آمده است. ایندیرا گاندی دختر نهرو که سالها نخست وزیر هند بود بانوی یك ایرانی تبار به نام پیروز گاندي بود. شوهر ایندیراـ  فیروز 
= پیروز گاندي، یك پارسي بود که نیاکان او در سده پس از افتادن ایران به دست عرب، چون نمی توانستند سلطه اینان را تحمل کنند، از 

ایران به هند مهاجرت کردند.
    سونیا گاندی )متولد 1946، ایتالیا( عروس بانو ایندیرا )و پس از درگذشت شوهرش؛ راجیوـ  پسر بانو ایندیراـ  در انفجار بمب( رئیس 

این حزب و گروه پارلمانی آن شد.
    تاریخ نگاران از بازماندگان نهرو که از نیمه ماه می 2004 به قدرت بازگشته بودند به عنوان »پارسيـ  هندي« یاد کرده و نوشته اند که 

نام خانوادگی ایندیرا ارتباط به مهاتما گاندی ندارد و از نام خانوادگی شوهرش فیروز )پیروز( گرفته شده است.

 

... و به این گونه یک انگلیسي مالک و صاحب اختیار منطقه از آمریکای شمالی شد که 
اینک ایالت جورجیا است!

پادشاه انگلستان 9 ژوئن 1732 فرمان صاحب اختیاري اراضي میان دو رود »ساوانا« و »آلتاها« و 
ساحل اقیانوس اطلس در آمریکاي شمالي را به نام یکي از افسران خود موسوم به جیمز ادوارد اولتورپ  
J.E.Oglethorpe صادر کرد و این منطقه وسیع و مثلث شکل که از هزاران سال پیش از آن محل 
سکونت چند قبیله متمدن بومي )اصطالحا سرخپوست( بود توسط مالك انکلیسي آن به یك مهاجر 
نشین انگلیسي تبدیل شد و به نام جورج دوم پادشاه انگلستان »جورجیا« نامیده شد که اینك یك استیت 

فدراسیون آمریکا را تشکیل مي دهد و جیمي کارتر رئیس جمهوري پیشین آمریکا از این ایالت است.
    جیمز ادوارد پس از دریافت فرمان ، با چند انگلیسي به قاره آمریکا آمد و در محلي که امروز شهر 

»ساوانا« است مستقر شد و بناي جنگ با سرخپوستان و اخراج آنان از اراضي نیاکانشان گذارد و .... پنج سال 
پس از ورود جیمز ادوارد به جورجیا ، شمار مهاجران انگلیسي و عمدتا از زندانیان و مجرمین از 1100 تَن 

تجاوز نکرده بود. از پایان نخستین دهه، دیگر لزومي به فرستادن اجباري زندانیان و بدهکاران به تقصیر، از انگلستان به آمریکا نبود و براي 
مهاجرت ، به حد کافي داوطلب آزاد که عمدتا از بیکاران بودند وجود داشت.

    »اتالنتا« یکي از شهرهاي جورجیا که اراضي آن اینك گرانتر از نقطه دیگر دنیا جز توکیو است در آن زمان با زور از چنگ سرخپوستان 
خارج گردید.

اولتورپ

بِیجینگ و نام هاي دیگر آن در طول زمان
هشتم ژوئن 1928 نام پایتخت چین از پکینك Peking )تلفظ فرانسوی؛ پکن( به بیجینگ Beijing )پایتخت شمالی( تغییر داده 
 Zhongdu بعدا »زونگدو ،» Yanjing شده است. این شهر در طول تاریخ خود چند بار تغییر نام داده است. در عهد باستان »یانجینگ
« و در عهد مغوالن دایدو )دادو Daidu (dadu نام داشت که در قرون جدید »بیپینگ Beiping )صلح شمال(« شد. یك میسیون 
مذهبی فرانسوی همین اسم را »پکینك« نوشت که »پکن« تلفظ و این تلفظ جهانی شد. بیجینگ در شمال شرقی چین واقع شده است. 

مارکو پولو ونیزی )ایتالیایی( که چندی در پکن می زیست در سفرنامه خود پایتخت چین را َکمبلوک Cambuluc نام برده است.
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مردی که درهای استعمار قاره آمریکا بروی اروپائیان گشود در 
تنگدستی و انزوا درگذشتـ  درس عبرت

 Christopher بیستم ماه مي 1506 کریسُتف کُلمب )کریستوفر کلمبوس
Columbus ( که راه استیالي اروپائیان بر قاره آمریکا و کلنی کردن آن را باز کرد در 55 
سالگي در اسپانیا درگذشت. به نوشته موّرخان، کلمب )کلمبوس( که بعدا مورد بي ِمهري 
پادشاه اسپانیا )کاستیل( قرار گرفته بود در تنگدستي و انزوا از این دنیا رفت. وي در ایتالیا 
)جنوا( و در 31 اکتبر 1451 به دنیا آمده بود و دریانوردی پیشه کرده بود. او پس از ازدواج با 
یك بانوی پرتغالی، چند سال مقیم این کشور و دارای یك پسر شد. کلمب سپس یك ِمتِرس 
اسپانیایی یافت و ساکن این سرزمین شد و چون مطالعات جغرافیایی داشت به پادشاه کاستیل 

اسپانیا که بمانند پادشاه پرتغال در صدد یافتن سرزمین های دوردست و کلنی کردن آنها بود راههای تازه ای برای رسیدن به مشرق 
زمین پیشنهاد کرد. این پادشاه، 3 کشتی، شماری افراد و تدارکات در اختیار او گذارد. پرتغالی ها قبال راه دریایی به مشرق زمین را از 
جنوب آفریقا یافته بودند و به هند رسیده بودند که کلمبوس یافتن راه هند از طریق دریاهای غرب را به پادشاه اسپانیاـ  رقیب پرتغال، 

پیشنهاد کرد و به اجرا درآمد.

کلمبوس درآگوست 1492 در چارچوب رقابت اسپانیا و پرتغال در یافتن راههاي دریایي شرق از مسیر دیگر، با وسائلی که دولت 
اسپانیا در اختیار او گذارده بود در جهت غرب عازم هند شد. کشتی های او 12 اکتبر این سال )که اینك کلمبوس ِدی نام گرفته و 
برگزار می شود( به قاره ناشناخته آمریکا )ناشناخته براي ساکنان سایر قاره ها( در ناحیه باهاما رسید و سپس کوبا و جزیره اي دیگر 
که امروز نیمي از آن جمهوري دومینیکن را تشکیل مي دهد و نیم دیگر هائیتي،  و این جزیره را »هیسپانیوال« نامید و مقر حکومت 

اسپانیایي ها قرار داد و مقدمات بناي شهر »سانتو دومینگو« را در آن جزیره فراهم ساخت.

 کلمبوس در سفر اول خود در دریای غرب )اقیانوس اطلس( پس از رسیدن به جزایر آنتیل و کوبا گمان کرد که به هند رسیده است 
و از همان زمان بومیان قاره آمریکا را ایندیَن )هندی( می خوانند. بومیان قاره آمریکا مردمی متمدن بودند، تقویم داشتند و مجّسمه 
می ساختند، شهر و پادشاه داشتند، ولی توپ و تفنگ نداشتند که عامل برتری اروپاییان بود و در مناطق شمالی این قاره بعدا به دست 

مهاجران انگلیسی کشتار شدند تا اراضی و اموال شان تصاحب شود و سرانجام پس از چند مقاومت سخت، رزرویشن نشین شدند.
کلمب نه تنها راه استثمار قاره آمریکا را به روی اروپاییان بازکرد، بلکه سیب زمینی، گوجه فرنگی و توتون را که تا آن زمان تنها در این 
قاره بودند به اروپا آورد که جهانی شده اند. سیب زمینی )پوتِیتو( و گوجه فرنگی )توِمی تو( مفید و توتون )تباکو( زیان آور و کشنده.

نام قاره آمریکا از کلمب نیست، از Americo Vespuccio است. امریکِو دریانورد که بسال 1454 در فلورانس ایتالیا به دنیا 
آمده و 58 سال ُعمر کرد چهار بار از نیمکره غربي )آمریکا( دیدار داشت و نقاطي را که در این مسافرت هاي دریایي مشاهده کرد بیش 

از نقاط مورد بازدید کریستوفر کلمبوس )کلمب( بود.
    کلمب سفر دریایي به سوي غرب را در سال 1492 آغاز کرده بود و نخستین سفر آمریکو ]در بعضي زبانها؛ امریگو[ 5 سال پس از 

او و در سال 1497 آغاز شده بود. هردو براي دولت اسپانیا کار مي کردند و هزینه سفرهاي آنان را آن دولت پرداخت مي کرد.
    هیچ مقامي براي نیمکره غربي که پیش از سفر اروپائیان، مسکون و در پاره اي نقاط داراي تمدني درخشان بود نام »آمریکو 
وسپوسیو« را پیشنهاد نکرده بود. این نام را »مارتین والدسیمولر« آلماني برقاره غربي نهاد که کار او ترسیم نقشه هاي جغرافیایي بر 
پایه اطالعاتي بود که دریانوردان مي دادند. از آنجا که بیشتر اطالعات واصله به این آلماني که بعدا چاپگر نقشه هاي جفرافیایي شد 
توسط کارکنان کشتي ها و همراهان »آمریکو وسپوسیو« و خود او داده شده بود براي مشخص ساختن نقشه ها، آنها را به نام رئیس 

گروه؛ »آمریکو« نوشت که سر زبانها افتاد و به تدریج قاره غربي »آمریکا« خوانده شد و نام دائمي آن قرار گرفته است..


