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انتقال مطالعه از نوشتار به آنالین ـ کشف یک خطر بزرگ برای اطالع رسانی
منصفانه ـ کنترل سرچ انجين ها با اعالن ـ پیدایش ژورنالیسم بی قاعده
16مارس  2004گروه بین المللی مامور بررسی وضعیت«مطالعه» اعالم داشت که گسترش آنالین ها و قرارگرفتن مطالب چاپی در اینترنت و
دسترسیهمگانبهآنهابهدلیلکاهشسالبهسالبهایدِسکتاپهاول َپتاپهاوهزینهارتباطبهشبک ِهشبکهها؛کششبهخواندنازنوشتار(کتاب،
روزنامه و  ...چاپي) کم شده است.
سرعتیافتنِ مطالبموردنظرازمنابعمتعددوکنترلفردبردرشتوریزکردنحروف،
ِ
روانشناسانعضواینگروه،سهولتمطالعهمطالبآنالین،
نمایشتصاویربهصورتیبهتر،اجباربهتمرکزحواسونیزعادتکردنبهاینکاررادلیلعمدهاین«تغییر»دانستهبودندکهنتیجهاشکاهشتدریجی
مخاطبانرسانههاینوشتاریخواهدبودوبههمیننسبتآگهیهایتجاریودرنتیجه؛درآمد.بهعالوه،روزنامهنگارانیکهبهسببکوچکشدناطاق
هایخبروصرفهجوییدرهزینهها،کارخودراازدستدادهاندبهایجادوبسایتخبریدستزدهاندومخاطبانشانهمبهدنبالآنانرفته،آنالینخوانشده
اند.اینگروهپیشبینیکردهبودکهظرفدهسالبسیاریازروزنامههاآنالینیخواهندشدکههزینهبسیارکمیداردونیزدسترسیبهاخبارخبرگزاری
هاآزاد،همگانیورایگانخواهدشدکهاینک(پیشازمارسسال)2004منحصربهمشتریانشاناستوپولی[.اینپیشبینیتحقّقیافتهاست].
چهارسالبعدودرمارس،2008همینگروهضمنتاییدنتیجهگیریسابقاعالمداشتکهمطالعهدراینترنتدرطولچهارسالمیاندوبررسی،
 38درصد افزایش یافته است و در عین حال اخطار کرد که کار ماشین های جست و جو (گوگل ،یاهو و  )...بازرگانی تر و سوداگرانه شده و اگر این روند به
همین صورت ادامه یابد در آینده ای نه چندان دور ،مطالب تبلیغی و حمايت هاي سياسي در تقدّ م قرار خواهند گرفت و سریعتر و آسانتر در دسترس
مردمجستجوگرقراردادهخواهندشدوبعضاگزينشيکهعنوانیجزکنترلمجددمغزهانخواهدداشت.
این گروه برای اثبات این نظر خود مثال های متعدد آورده و گفته بود :مثال ،برای یافتن یک موضوع و رویداد؛ ماشین جستجو ،نخست روزنامه معیّن
ویامنابعمشخصیرابهدستمیدهدوردیفبندیمنابع؛«بازرگانی»و«طبققرارداد»خواهدبودتابرحسبتقدّمتاریخانتشارویاناممنبعبرحسب
حروفالفباو...وبرخیازمنابعکهنظراتدیگریدارندارائهنخواهندشد[نقضبیطرفیدراطالعرسانیومعلومعمومی].
گروههمچنینتوصیهکردهاستکهبرایرفعایننقیصهبزرگ،یکمیثاقبینالمللیتدوینشودودستکمیکماشینجستجوازنوعغیرانتفاعی
وسراسریآنبدونمحدودیت(جهانیواستفادهازهمهزبانهاوالفباها)بهوجودآیدوهزینهآنرادولتهامشترکاوبرحسبمیزاناستفادهکنندگان
خودازاینترنتبپردازندتاعرضهاطالعات(اطالعرسانی)بیطرفانهصورتگیردنهبرحسبدریافتپولویاتحتفشارسیاستو....
بهایناندرزوتوصیههایبعدیتوجهنشدوتوجهمردمجلب«سوشلمیدیا»نیزشدهاستوهرکسدرصددروزنامهنگارشدنخودمانی،خبرونظر
رسانی و افشاگری برآمده است و همچنانکه دیده می شود ،رسانه ها نیز به نقل گزارش ها ،عکس ها و فیلم های همین«مرد ِم روزنامه نگار شده» دست
زدهاندوبنابراین،ژورنالیسمازمسیرخودخارجشدهوبایدتعریفتازهایبرآننوشت.درگیریرسانههایآمریکابادونالدترامپرئیساینفدراسیونبا
گزینشیکردناخباروایجادتغییروتحریفدرمطالببربیاعتمادیمردمبهرسانههایعمومیافزودهومتمایلبهکسبخبرونظرازیکدیگر،ازطریق
سوشلمیدیاشدهاندومقاماتکشورهاکهچنیندیدهاندمخصوصامشاهدهتحریفاظهاراتشاندرمَسمیدیا(رسانههایهمگانی)،آناننیزبهدرج
کارهاوبرنامههایخوددرسوشلمیدیامتوسلشدهاندودرنتیجهجهانداردواردیکنظامژورنالیستیبیقاعدهمیشود.

پیام ها و پاسخ به پرسش ها
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چرا و از چه موقع ناشر این مجله وارد کار حادثه نویسی شده بود ـ
اشاره به جزئیات
بهمن ماه  1398یک مخاطب گرامی با ارسال ایمیل پرسیده بود که چرا و از چه وقت ناشر این مجله و یک تاریخدان
وارد کار حادثه نویسی شده بود.

پاسخ:

امور کشاورزی ـ از هر نوع را به من سپرد .این انتصاب ،بر شادی

کار روزنامه نگاری را از نخستین روز شهریور 22( 1335

من افزود زیراکه (جز حوزه وزارت کشاورزی) باید می رفتم و

آگوست  )1956از میز اقتصادی روزنامه اطالعات آغاز کردم.

کنکاش می کردم و خبر به دست می آوردم .برای مثال :برای

تعیین میز با سردبیر و با توجه به خالی بودن جا (اصطالحا حوزه

کسب خبر قیمت پشم که در اصطالح بازار ،می گفتند«مظنّه»

خبری = ژورنالیست بیت) بود ،البته نظر دبیر میز ،خواست

به تاجران مربوط مراجعه و یا تلفن می کردم و با جمع بندی

خبرنگار ،تجربه ،معلومات عمومی و تخصص علمی را در نظر

اطالعات بدست آمده و مطالعه سابقه تجارت پشم در آرشیو

می گرفتند.

روزنامه [در آن زمان از آنالین که کار را بر روزنامه نگار و نویسنده
آسان کرده است و  ...خبری نبود] خبر مربوط را می نوشتم و

استاد دعوت شده از آمریکا برای تدریس (پروفسور ویلسون

به دبیر میز می دادم که پس از ادیت و تیتر نویسی آن و سبک و

از دانشگاه یوتا) گفته بود که رونویسی و تنظیم اطالعیه های

سنگین کردنش و اینکه آیا ارزش چاپ شدن (مخاطب) دارد به

روابط عمومی هر سازمان ،خالصه و یا ادیت کردن نطق های

میز سردبیری برای ارسال به حروفچینی (در آن زمان سُ ربی)

رسمی و مصاحبه های عمومی ،روزنامه نگاری واقعی نیست و

می فرستاد .در مورد شرکت ها ،فهرست تغییرات و تاسیس

هرکس می تواند این کار را بکند و این اخبار کمترین مخاطب

شرکت های تازه را هر روز آخر وقت از سازمان ثبت شرکت ها

را دارند و ....

که مدیر آن؛ روزنامه نگار قدیمی ـ مهدی نراقی بود می گرفتم و
به یکایک مسئوالن آن شرکت ها تلفن می کردم و چرا و چگونه

خرسندشدمکهمرابهمیزاقتصادی(بیزنسدِسک)فرستاده

ها و  ...را جویا می شدم با رقیبان بالقوه شرکت و آگاهان دیگر

بودند زیرا که دبیر آن مهدی بهره مند نه تنها دکتر در اقتصاد

تماس می گرفتم و پس از بدست آوردن هر شش عنصر ،خبر

بود بلکه بیش از ده سال پیشینه خبرنگاری و عمدتا در روزنامه

آن را می نوشتم[ .در آن زمان ،تهران بمانند همه شهرها در

کیهان داشت .به عالوه ،آدمی بخیل نبود و حاضر بود کمک کند

جهان دارای دفتر تلفن بود که امروزه فاقد آن است و کار تحقیق

و تلفن های خصوصی منابع غیر دولتی خبر و آگاهان از مسائل

ویافتنافرادوموسساتدشوار].درمزایدهومناقصههایدولتی

را که قبال به دست آورده بود در اختیار بگذارد و راهنمایی کند.

و حرّاجهای عمومی شخصا حاضر می شدم و اگر می دیدم که

قدی کوتاه داشت و بر زبان انگلیسی کامال مسلط..

تقلّب در کار بوده آن را هم می نوشتم که این کار مرا دچار چند
درد سر ساخت.

بهرهمندپسازدوسههفتهاستعدادیابیوپیبردنبهروحیه،
روانشناسی ،عقاید و منش من ،پوشش اخبار بازار و شرکت ها و

پس از مدتی متوجه شدم که در کسب اخبار اقالم کاال در بازار

(از لحاظ عرضه و تقاضا) سرم کاله می گذارند مثال اگر زمینه (عرضه)

است ،تازه وارد کرده ایم و هر دستگاه را ده هزار و پانصد تومان (پول

پشم در بازار کم است به من که عمدتا تلفنی تماس می گرفتم می

وقت) می فروشیم ـ یک سوم نقد ،بقیه به اقساط  36ماهه.

گفتند«فراوان» است و روی دستشان مانده تا برپایه فرمول عرضه
و تقاضا که قیمت را تعیین می کند ،برای خرید از شهرستان و روستا

من قضیه نخستین اتومبیل مونتاژ ایران که خبر اول روزنامه شد و

(گلّه دار) برایشان گران نباشد .وقوف بر این واقعیت ،مرا دچار انفعال

نیز ماجرای فروش«فیات  »500را ـ جداگانه ـ نوشتم که چاپ شد.
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نکرد بلکه کارم را دشوار و وقتگیر ساخت زیراکه مراجعات به محل و
تماسباخردهپاهاوخردهفروشهاراافزایشدادهبودم.اینمراجعات

پسازانتشارخبرفیات،500مدیرنمایندگیکارخانهفوردآمریکا

حضوری و تحقیقات بیشتر برایم درد سر آفرین شد و ازجمله یک بار

در تهران (ل .ح ).که در خیابان فردوسی جنوبی نمایشگاه داشت و

بر سرکشف گران شدن نمک طعام نزدیک بود جان خودرا از دست

مرا هم می شناخت به دلیل داشتن رقابت تجاری با کاشانچی ها ،به

بدهم که داستانی طوالنی است.

حالت اعتراض به روزنامه اطالعات آمد و با سناتور عباس مسعودی
ناشرروزنامهودهها سالیکخبرنگار مالقاتو مرا متهمکردهوگفته

من در میز حوادث شهری است زیراکه در آنجا ،روزنامه نگار با مردم

تهران و جاده های ایران را ندارد و روزنامه نباید مبلّغ جنس نامناسب

معمولی سر و کار دارد که منافعی را دنبال نمی کنند تا دروغ بگویند و

باشد که مسعودی به او گفته بود :من به ندرت قسم می خورم ولی

کلک بزنند و در کتاب شرح حال نویسندگان خوانده بودم که داستان

برای ر ّد این اتهام حاضرم سوگند یاد کنم .این آدم (من ـ کیهانی

نگاران برجسته مخصوصا نویسندگان داستانهای کوتاه ،خبرنگاران

زاده) ضد هرگونه مادیگری است .نماینده فورد گفته بود :خوب ،باید

سابقحوادثشهریبودهاندومشاهداتعینی،دستمایهوزمینهکار

ساده باشد و فریب خور و افزوده بود که کرمانی ها اصوال مردمی ساده

(سوژه) برای آنان شده بود .ر .اعتمادی همکالس من در دوره آموزش

و بی شیله ـ پیله هستند و نمایندگی فیات با حرف هایش شاید او را

روزنامه نگاری (سال )1335که با هم در یک روز در روزنامه اطالعات

تحت تاثیر قرارداده و فریب خورده باشد که چنین خبری را نوشته

استخدامشدهبودیمنظرمراتاییدوتشویقبهحادثهنویسشدنکرد،

که تبلیغ است ،در آمریکا چنین خبرهایی را به صورت رپورتاژ آگهی

ولی در آن زمان ،میز حوادث جای خالی نداشت.

منتشر می کنند.

در امُرداد  1957( 1336میالدی) سه برادر کاشانچی ها که

سناتور مسعودی این قضیه رابههمان صورتیکه اتفاق افتادهبودو

نمایندگی فروشاتومبیلایتالیایی فیاترادرایراندردستداشتند

در باال آمد در نخستین جلسه هفتگی نویسندگان موسسه اطالعات

[و در کنار جایگاه فروش بنزین دروازه دولت ،در خیابان سعدی

مطرح کرد و هدف او دادن اندرز بود و اینکه خبرنگار نباید سادگی

شمالی و کمی باالتر از بیمارستان امیراعلم و پایین تر از خیابان

کند و تحت تاثیر قرارگیرد.

شاهرضا ـ انقالب ـ نمایشگاه داشتند که اینک تمامی این مجموعه
ایستگاه مترو دروازه دولت شده ولی تابلو کوچه فیات به حال خود

پس از پایان حرف های مسعودی ،آنچه را که در طول یک سال

باقی مانده است] مرا به دفتر خود خواستند و حسن و علی کاشانچی

خبرنگاری تجربه کرده بودم از دروغگویی منابع خبری و استفاده

برایم توضیح دادند که با ایتالیا توافق شده و بزودی در«تهران نو»

ابزاری از خبرنگار و  ...برشمردم و با تاکید خواستم که به میز حوادث

کارخانهمونتاژفیات 110تاسیسمیکنندکهمحصولآننخستین

شهری که دبیر آن احمد سروش (داستان نگار متوفی) بود منتقل

اتومبیل مونتاژ ایران خواهد بود و عالمت«فیات 110ساخت ایران»

شوم تا بیش از این واسطه انتقال دروغ و فریب به مردم (مخاطبان)

بر آن نصب خواهد شد .این دو برادر در عین حال مرا به نمایشگاه خود

قرار نگیرم .در آن زمان  20ساله بودم و دانشجو.

که در جوار دفترکارشان بود بردند و یک اتومبیل بسیار کوچک را که
تا آن روز ندیده بودم به من نشان دادند و گفتند که«فیات ـ »500

میز حوادث همچنان پُر بود و تورج فرازمند (متوفی در لس
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پس از بررسی و تبادل نظر با این و آن به این نتیجه رسیدم که جای

که چرخهای کوچک فیات  500تاب تحمل چاله های خیابانهای
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آنجلس) سردبیر وقت روزنامه اطالعات تا یافتن جا در میز حوادث،

ازفنعکاسیهمانقدربودکهدرکالسروزنامهنگاریتدریسکرده

مرا دستیار خود کرد (که دستیار سردبیر شدن با یک سال تجربه،

بودند و ن َه تجربه عملی .وقتی من به محل انتقال قاتل رسیدم که اورا با

کاری بی سابقه بود) .فرازمند و سروش هر روز به من یادآور می شدند

دستبندازاتومبیلپلیسخارجمیکردند.تنهاچندثانیهوقتداشتم

که خودم باید یک حوزه خبری بیایم (کشف کنم) تا به میز حوادث

و چون مهارت عکس گرفتن و آن هم با آن دوربین پیچیده سنگین

منتقل شوم.

حرفه ای نداشتم ،عکسی را که گرفته بودم از پیشانی (رستنگاه موی
سر) به پایین بود .بدون اینکه از من بپرسند که آیا سر متهم به قتل

مسئلهیافتنحوزه(ژورنالیستبیتـبیایا ِتی)بامسمومغذایی

دارای مو بود و یا طاس ،در تاریکخانه روزنامه اطالعات ،یک کله پُر

شدنم در هفته آخر شهریور ماه آن سال حل شد .در بخش مسمومین

موی بر عکس قاتل مونتاژ کردند که یک ساعت پس از توزیع روزنامه

بیمارستانکهپُرازمسمومبودکسانیراهمدیدمکهقصدخودکشی

(ساعت  3بعد از ظهر) روزنامه فروش ها به سردبیر تلفن کردند که

کردهبودند.شنیدنشرحاحوالآناناینفکررادرمنپدیدآوردکههر

عکس کیهان از قاتل ،او را طاس نشان می دهد و مردم با مشاهده

مورد این مسمومیت ها ـ در صورت دنبال کردن ـ می تواند یک خبر

تفاوت عکس تعجب می کنند و اطالعات را نمی خرند که سردبیر با

خوب و خواندنی شود و نیز سوژه تحقیق برای جامعه شناسان و ....

عجله صفحه روزنامه را عوض کرد و روزنامه را با صفحه بدون عکس
به توزیع داد و روزنامه های با عکس نادرست را جمع آوری کرد و

روز بعد به فرازمند و سروش خبر دادم که«حوزه خبری» یافته ام
و آن ،بیمارستانهای حوادث تهران است[ .بیمارستانهای سینا واقع

این کار برای موسسه اطالعات دهها هزار تومان (به پول سال)1336
هزینه برداشته بود ،ولی من بی تقصیر شناخته شدم.
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درخیابان سپه ،امدادی حکیم الملک واقع در خیابان مولوی شرقی
و رازی واقع در میدان شاپور ویژه مجروحین تصادفات رانندگی،

روز بعد ،عنایت اهلل گلستانه خبرنگار حوزه پلیس (و در عین حال

گلوله و چاقو خوردگان ،کتک خوردگان ،زمین خوردگان و ،...

قدیمی ترین حادثه نگار ایران که تا هشتاد و چند سالگی در سازمان

بیمارستان امیراعلم ویژه مجروحین سوختگی واقع در دروازه دولت

رادیوتلویزیون دولتی سرگرم کار بود و اخیرا فوت شد) بیمار بود و به

و بیمارستان لقمان الدوله ویژه درمان مسمومین] .سردبیر و دبیر

روزنامه نیامده بود .در آن روز خبررسید که در میدان قزوین (منطقه

پیشنهادم را پذیرفتند و پس از تصویب«راهکار» که خودم تنظیم

شهرنو ـ محل زنان تن فروش وقت) مردی را کشته اند .سروش مرا

کردم به میز حوادث منتقل شدم .طرز کار از این قرار بود که بامدادان

مامور تهیه خبر کرد .رفتم و تحقیق کردم و نوشتم .در محل ،مقتول

به آن پنج بیمارستان بروم و با مرور دفاتر اسامی بیماران تازه وارد و

معروف«منصور خُ له» بود و من مطلب را با همین نام نوشتم و سروش

اطالع از علت ورود و کسب نشانی و نیز کالنتری مربوط (پلیس) و یا

و یا معاون او حسین شمس ایلی (فراموش کردم کدام یک) منصور

پاسگاه ژاندارمری (که در دفتر درج می شد) ،پس از انجام تلفن های

خُ له را در تیتر آورده بودند که به محض انتشار روزنامه ،دوستان و

الزم ـ بمانند یک کارآگاه ـ در محل به تحقیق بپردازم و محصول

نوچه های منصور و دهها تن دیگر با چند وانت پُر از چوب و سنگ

کار را برنگارم.

و چماق ساختمان موسسه اطالعات را محاصره و خواستار تحویل
دادن نویسنده کلمه«خُ له» شدند تا او را تیکه پاره کنند و چون دیر

اما در نخستین روز ورود به میز حوادث و پیش از اجرای طرح خود،

آمده بودند و کسی در اطاق خبر نبود به ساختمان حمله بردند و تا

به دبیر میز تلفن شد که یک قاتل را می خواهند با اتومبیل پلیس به

رسیدنپلیسشیشههاشکستندو....بازهممنمقصرتشخیصداده

دادسرا منتقل کنند .در آن لحظه جز من ،سر میز حوادث کسی دیگر

نشدم و به حادثه نویسی ادامه دادم .در آن زمان ،موسسه اطالعات

نبود و همه دنبال تهیه خبر رفته بودند ،میز عکس هم که دبیر آن الف

دارای کمیسیون تحقیق و تشخیص بود و بدون رای این کمیسیون

 .ک ( .یک فعال سیاسی و به قرار اطالع ،متوفی در پاریس) خالی از

کسی مواخذه و اخراج نمی شد.

عکاس بود .دبیر میز عکس یک دوربین قدیمی آلمانی روله فلکس
(ویژه فیلم های نواری بزرگ) به من داد تا سراغ قاتل بروم .اطالع من

گشتی در رویدادهای ماه
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آمارگیری های تازه همچنان حکایت از رو به افزایش بودن ازدواج های غیر
رسمی (خودمانی ـ صیغه شفایی) و نیز «شوگِردَدی شدن» مردان دارد و ...
آمارتهيهشدهدركشورهايصنعتي(اصطالحاپيشرفته)ازجملهآمريكاازوضعيتازدواج،كه انتشاريافتهاستنشانميدادكهنزديكبهيكپنجم
زنان به خاطر اين كه داراي فرزند نشوند ازدواج خودرا به بعد از 45سالگي و یا یائسه شدن موكول كرده بودند زیرا که نمی خواستند مسئولیت داشته و در
زحمتباشند.
طبق این آمار که بررسی های آماری سال 2008و سال 2013هم همین وضعیت را نشان می داد و روند آن ادامه دارد ،ازدواج هاي خودماني (کامان
الـغيرثبتي)درآنسرزمینها(کشورهایصنعتی)روبهافزایشبودهاست.
طبق بررسی سال ، 2003این نوع ازدواج ها (ازدواج های غیر ثبتی ـ در ایران؛ اصطالحا صیغه شفاهی ،مُتعه) در کشورهای صنعتی در سه سال اول
قرن 21بيست و يک در صد نسبت به قبل افزايش يافته بود كه ميزان اين افزايش در آمريكا نزديك به 40درصد بود.
اينافزايشسريعنشانميدهدكهقانونيشدن«ازدواجغيردائمي»درپارهايازاستیتهایآمریکاوتسهیلتشریفاتطالقكارسازنبودهوگرايش
بهازدواجهاياصطالحا«كامانالـخودمانی»كهالزاماتقانونيومسئوليتهايزنوشوهريومشكالتقضاييطالقرانداردروبهافزايشبودهاست.
مشترکبدونبستنقراردادرسمیداشته،بهعالوهافزایشسریع
ِ
آخرینآمار 5ساله( 5سالیکبار)حکایتازادامههمانروندوفرزندگریزیوزندگی
«شوگِر دَدی» شدنِ مردان کهنسال با زنان جوان و ازدواج هایِ از این دست که گفته شده است اندوه و تنهایی مردان سالخورده در دهه های آخر حیات را
اززندگانیآناندورمیسازدومانعازابتالءبهبیماریهایمربوطوازجملهضعفحافظهمیشود.آمارحکایتازازدیادتوجهاینقبیلمردانسالخوردهبه
زنانجوانآسیایشرقیوجنوبشرقی(زردونیمهزرد)وبعضازنانآفریقایجنوبشرقیواتیوپیاییداردکهروحیهسازشووفاداریبیشتریدارندکه
البتهاینندیمههایجوانپسازدرگذشتشوهرویا«شوگِردَدی»صاحبثروت(قسمتیازمیراتشوهرمتوفّی)میشوندومیتوانندشوه ِرمتناسب
باسنخودبدستآورند.دربسیاریازکشورهایصنعتیوبیشتراستیتهایفدراسیونآمریکا،زنومردباحداقل 4سالزندگیکردنمشترکـبدون
ازدواج ثبت شده ـ در صورت فوت یکی از آنان ،دیگری به همان اندازه ارثیه می برَد که با ازدواج رسمی.

بازهم قربانی مهاجرت به دنیای غرب
6

مهاجرتبهغرببهتدریجهوسوهدفشدهاستحتیازکشورهاینسبتامرفّهودارای
آموزش و پرورش و درمان رایگان و بازنشستگی عمومی و کمک دولت به کم درآمدها و
ازکارافتادگانهمانندویتنام.قاچاقچیانآتشبیاراینمعرکههستند.تنهادریکهفته
دراکتبر 2019سیویکمردو 8زن کهقاچاقچیانآنانرادریککانتینریخچالدا ِربدون
روزنه قرار داده بودند تا تریلر آنها را به عنوان کاال از بلژیک به انگلستان ببرَد ،پس از عبور
تریلرازکانالمانش،درشرقشهرلندن(ناحیها َسکِس) Essexمردهیافتشدند.مرگ
آنانازنبودهوادرکانتینرتشخیصدادهشدهاست.فوتشدگانغالبازردپوستبودهاند
ونخستتشخیصچینیبودندادهشدهبودکهبعداگزارششدشماریازآنانویتنامی
بودندوطبقاظهاربستگانشانهرکدام 30تا 35هزاریوروبهقاچاقچیاندادهبودندیعنی
که فقیر نبودند و یک بانو از میان آنان ،نبود هوا در کانتینر و مرگ قریب الوقوع خودرا با
تلفن دستی به بستگانش در ویتنام خبر داده بود .یک جوان 25ساله ایرلند شمالی به نام
 Maurice Robinsonرانندهتریلر(تریلرمرگ)دستگیرشدهاست.
Maurice Robinson
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برکناری فرمانده ناو هواپیمابر که در مورد شیوع بیماری کرونا هشدار داده بود توجه
جهانیان را جلب کرد و به کناره گیری سرپرست نیروی دریایی آمریکا انجامید

Capt. Brett Crozier

کاپیتانبرتکوزیئر -فرماندهناوهواپیمابر تئودور روزولتکه اواخر اسفند 1398بهپنتاگوننامهنوشتهودرباره شیوعبیماریویروسکرونا
درآنناوباخدم ِهبیشاز 4هزارتَنهشداردادهبودوهشداراوبهرسانههادرزکردهبود-ازکاربرکنارشدوتوماسمادلیسرپرستسازماننیروی
دریاییآمریکاکهبرکنارشکردهبوداورااحمقوسادهخواند ،اماانعکاسجهانیعکسوفیلمبدرقهپرشوروصمیمانهوقدرشناسانههزارانافسر
وملواناینناوازکاپیتانکوزیئرهنگامتَرککشتیکهبسیارچشمگیربودتوجهمردمرابهاوواقدامتأملبرانگیزمادلیجلبکرد.توماسمادلی
کهچنیندیدعذرخواهیوازمقامخوداستعفاءکرد.

مشاهدات ناشر روزنامک
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کُپی صفحه اول و چند مطلب دیگر از شماره  15796ـ نهم اسفند 1357
روزنامه اطالعات ( 18روز پس از پیروزی انقالب)
برای یادآوری گذشته و پژوهش:

8

 ...و نگاهی به آگهی های این شماره از روزنامه اطالعات که در آن زمان ،مؤلف این تاریخ آنالین دبیر میز اخبار بین الملل آن بود ،بهای اتومبیل و
خانه در اسفندماه 1357را نشان می دهد که از مقایسه آن ارقام با ارقام سال جاری ،تفاوت کهکشانی قیمت ها به دست می آید که با بررسی ،علل
افزایشآنوهمچنینراههایجلوگیریازادامهافزایش.چندنمونهازاینآگهیهایکوچککالسهشدهمعروفبهنیازمندیها:

مجلهروزنامکشماره( 71-70-69دی ،بهمن واسفندماه)1398

خاطرات ناشر روزنامک
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خاطرات روزنامه نگاران قدیمی دیر زمانی است که از مطالب پُرمخاطب رسانه ها شده است .این خاطرات به دو
صورتانتشارمییابد،یکینقلازپادداشتهایروزنامهنگارودیگریمصاحبهبااوواینمصاحبهقطعشدنینیست.
در یک نظرسنجی به طریقه علمی «میدیا ریسرچ» که در سال 2009به عمل آمد معلوم شد که مقامات کشورها ـ
انتخابیوانتصابی،بیشترینمخاطبانخاطراتروزنامهنگارانهستندکهاینحرفهراازخبرنگاریآغازکردهاند
زیراکهپندآموزاستوبروسعتمعلوماتمیافزایدودرعینحالشیریناست.
بهخواستچندمخاطبکهایمیلفرستادهانددراینجادوخاطرهناشراینمجلهـنوشیروانکیهانیزادهـمربوط
بهزمانیکهخبرنگارمیز حوادثشهریدرتحریریهروزنامهاطالعاتبودمیآوریم:

اخطار دادستان تهران در سال  1336در مورد اخبار بدآموز
درنخستینهفتهانتقالبهمیزرویدادهایشهریروزنامهاطالعات(مهرماه=1336سپتامبرـاکتبر،)1957دادستانوقتتهرانتلفن
کردکههمهحادثهنگارانساعت 13آنروزدردفتراوباشند.منهمباپنجخبرنگاردیگرمیزبهآنجارفتیم.خبرنگارانمیزمربوطدرکیهان،
وچند روزنامهبامدادی تهرانو دوـ سه مجلههم آمدهبودند.
وقتیکههمهجمعشدند،دادستانکهبایداطاقکارشبهرویهمگانبازمیبودبهجمعماپیوستوخواستبهطبقهپایین ساختمان
برویم که محل کار سازمان پزشکی قانونی و اطاق های تشریح اجساد مرگ های اصطالحا مشکوک بود برای تشخیص علت فوت .در گوشه
یک اطاق دو جسد قرار داده شده بود.
دادستان گفت" :می خواهید بدانید که باعث مرگ این دو نفر چه کسی بوده است؟" و با کمی مکث و افکندن نگاهی استفهام آمیز به روی
ماگفت":خبرنگاریکمجله!""،نه،باچاقووگلوله،باقلموازراهدور!"ودرمیانتعجبمااضافهکردکهاینمجلهدوسههفتهپیشدرخبریک
خودکشی،نام وسیلهآنراکه«زرنیق»بودنوشتهبود،مخاطبانمجلهپیبردندکهزرنیقهمآدممیکشدودردوهفتهگذشتهتنهادرتهران
چندینزرنیقخوردهداشتیمکهازمیانایشانایندونفرجانسپردند.
دادستانگفتکهشمارابهاینجاخواستمتادرنوشتنمطالبرعایتمسئولیتاجتماعیوانسانیکنیدواینگفتههایمنتذکربود،اگر
کارآنمجلهراتکرارکنید ممکناستکهتعقیبقضاییشوید.
اظهاراتدادستانمرابهاندیشهمصاحبهباآنانکهقصدخودکشیکردهوزندهماندهبودندانداختزیراکهیکانسانوقتیبهفکرنابودکردن
خود می افتد و از جان می گذرد که انگیزه ای نیرومند داشته و یا اینکه همه راهها را به روی خود«بسته» ببیند و راهها جز با اشتباه کردن،
انتخاب نادرست و مشورت نکردن و کسب نظر مسدود نمی شود .با نوشتن انگیزه خودکشی هر فرد ،دیگران از اشتباه او پند می گیرند و به
راهاشتباهنمیافتند.
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درج آگهی همسریابی در روزنامه ها و ماجرای ازدواج بیوه  51ساله
با جوان  25ساله در شش دهه پیش
آمارطالقکهدرنیمهسال 1337انتشاریافتهبودپژوهشگرانجامعهشناسیوقترابرآنداشتهبودکهبهکشفوبررسیعللآنبویژهدرتهران
بپردازند.علل،پسازاینبررسیاعالمشدهبودکه«شناختناکافی،طرفینازدواجهاپیشازعقدنکاحواصطالحاازدواج» درصدراینعللبهچشم
می خورد .
دروضعیتجامعهآنزمان،چارهکاربهایجادمؤسساتهمسریابیویااختصاصدادنبخشیازیکصفحهروزنامههابهآگهیهایرایگانداوطلبان
ازدواجتشخیصدادهشدهبودکهدربسیاریازکشورهاتجربهشدهونتیجهمثبتدادهبود.
مدیرروزنامهاطالعاتکهیکسناتورمحافظهکاربودبااینکهبااصلموضوعموافقتداشتاجازهندادکهیکصفحهازروزنامهاشبهآگهیداوطلبان
ازدواجاختصاصیابد.مدیرروزنامهگفتهبودبامهاجرتجوانانازشهرستانهابهتهراندشواریآنانبرایهمسریابیبیشترشده زیراکهدرتهرانیا
خانواده ها آشنا نیستند و از آنجا که در ایران دبیرستان مختلط وجود ندارد ،مشکل مضاعف شده است و بنابر این ،وی با اختصاص دادن نیم صفحه از
روزنامهخودبه درجآگهیهایداوطلبانازدواج(همسریابی)موافقتکردهوانتشاراینآگهیآغازشدهبودومتعاقبکیهان«،مجلهروشنفکر».کار
بهاینتربیببودکهمتقاضیازدواجمشخّ صاتخودرابهروزنامهومجلهمیدادومتذکرمیشدکهچگونههمسریمیخواهد.
کیهانومجلهروشنفکرآدرسهارامنتشرنمیکردند،نزدخودنگهمیداشتندوپاسخهارابهآدرسطرفمیفرستادند.
این نوع همسریابی ،خالی از حادثه نبود .یک مورد آن از این قرار:
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یکروزضمنفعالیتژورنالیستیروزانهبهمجمعقضاییناحیه 5تهرانرفتمکهرئیسآنآقایصدوقی(پسازبازنشستهشدنوکیلدادگستری)
بود .در آن روز در راهرو این مجتمع ،یک زن میانسال و یک مرد جوان که از کبود بودن صورت و پارکی لباس شان پیدا بود که کتک خورده و یا کتک
کاری کرده اند جدا از هم ایستاده بودند و منتظر ورود به اطاق بازپرس .آنان گاهی هم به یکدیگر چشم غره می رفتند ،تهدید می کردند و متلک می
گفتند .یکی از همراهان این دو به من [نوشیروان کیهانی زاده] گفت :این خانم که 51ساله است قبال زنِ دوم یک سرهنگ بود که این سرهنگ ،چند
سالبعدبازنشستهوچهارسالپسازبازنشستگیفوتشد.مستمریاینسرهنگ،پسازفوتمیاندوبیوهاوقسمتشدوسالهاحرفینبود.اخیرا
اینخانم(اشارهبهزن 51سالهمجروح)کهازتنهاییخستهشدهبودودرعینحالنمیخواستمستمریشوهرمتوفایخودراازدستبدهدتصمیم
به ازدواج بدون ثبت نکاح (صیغه شفاهی) گرفت .در همین وقت در روزنامه و یا مجله یک آگهی ازدواج نظر او را جلب کرد که«داوطلب» نوشته بود:
جوانی 25ساله و کارمند دولت است که تا رسیدن سن دختر عمویش (نامزد او) به حد قانونی ازدواج ،آماده ازدواج موقت (اصطالحا؛ صیغه ای) با یک
بانوییائسهویاعقیمباهرسنوسالیاست.خانم(بیوهسرهنگ)کهدرجستجویچنینشوهریبودبهاینآگهیپاسخمیدهد،یکدیگررامالقات
و صیغه نکاح دو ساله (موقّت) بدون ثبت آن ،با حضور دو شاهد مَرد انجام می گیرد ،زندگی مشترک آغاز می شود و هر دو از آن راضی.
چندماهبعدبیوهدیگرسرهنگمتوجهاینازدواجمیشودوتصمیمبهاعالمقضیهبهمقاماتمربوطمیگیردتاهمهمستمری(دریافتیبازنشستگی)
شوهرمتوفیرانصیبخودگرداند.
ویبهمقاماتمربوطوبهراهنماییآنانبهدادگاهدادخواستمیدهد.چوننکاحشفاهیبود،قاضیمربوطقضیهرابهدادگاهشرعمستقردرخیابان
فروردینوبهریاستیکمجتهدجامعالشرایطارجاعمیکندکهآیابهلحاظشرع،فرقیاستمیانازدواجثبتشدهویاثبتنشده؟.
قاضیشرعپاسخمیدهدکهدرشرعمقدّس،اشارهبهثبتنکاحنشدهودوشاهدمردویاچهارشاهدزنواجرایصیغهنکاحبهزبانعربیوعبارت
مربوط و تعیین مهریه کافی است و در ایران حدودا دو دهه است که ثبت نکاح قانون شده و بهانه آن چند مورد«انکار» بوده است.
اینپاسخ،همانبودکهبیوهاولسرهنگدرانتظارآنبود.
بیوهدومکهچنیندیدهبودبهشوهرجوانخودگفتهبودکهدرصورتتحقیقبگویدکهشوهراونیست،نکاحیصورتنگرفتهاستواینکهبایکدیگر
در یک خانه هستند ،او مستاجر یکی از اطاق های خانه است و نکاح شفاهی یک شایعه بیش نیست و با هدف محروم کردن او (بیوه دوم) از مستمری
شوهرمتوفیاست.بیوهدومقبالاینموضوعرابهمرجعقضاییهمگفتهبود.
شوهر جوان حاضر نمی شود که دروغ بگوید و در نتیجه ،پس از یک مشاجره لفظی ،زن و شوهر به جان هم می افتند و کتک کاری می کنند و سر و
کارآنهابهکالنتریپلیسمحلومجتمعقضاییمیافتدو....

از زبان تصویر

مجلهروزنامکشماره( 71-70-69دی ،بهمن واسفندماه)1398

11

تلفاتبمباران 12مارس 1945توکيوبابيشازصدهزارکشته
 12مارس  1945امپراتوری ژاپن اعالم داشت که در بمباران شهر توکیو و حومه آن توسط بمب افکن های سنگین«بی ـ »29
آمریکاکهنهمودهممارس[آنسال]صورتگرفتهبودبیشازیکصدهزارتَنغیرنظامیکشتهشدند.اینبمبارانبابمبهایآتشزا
صورت گرفته بود .این سنگین ترین تلفات یک بمباران متعارفی [غیر اتمی] در طول تاریخ بشمار آورده شده است .کالیس ـ ژنرال
آمریکاییفرماندهیاینحمالترابرعهدهداشت.
پنج ماه بعد ،آمریکا دو شهر دیگر ژاپن را بمباران اتمی کرد که دو برابر بمباران توکیو تلفات داشت و امپراتوری ژاپن مجبور به
تسلیمشد.

تصاويريازبمباران 12مارس 1945توکيو
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نابودییکشهرجنوبغربی!آلمانبراثربمبارانغیرضروریتوسطانگلیسیها35
روزپیشازخودکشیهیتلر!
 28فوریه 1945اعالمشدکه 83درصدساختمانهاوتاسیساتشهرزیباوفاقدتاسیساتصنعتیاستراتژیکومراکزنظامیPforzheim
واقع در ایالت جنوب غربی بادن ـ وورتمبرگ  Baden – Wurttembergو نزدیک به فرانسه و تقریبا خارج از کنترل هیتلر ،در بمباران
بیست و سوم این ماه (دهم اسفند )1324ویران شده و نزدیک به یک سوم جمعیت شهر ـ 17هزار و 600تن ـ کشته و بیش از بیست هزار آلمانی
دیگرمجروحشدهاند.اینشهرکوچکآلمانکهدرتالقیچندرودخانهقرارگرفتهاست 23فوریه 1945و 35روزپیشازخودکشیهیتلرو42
روزقبلازتسلیمشدنآلمانبهمتفقینتوسط 379بمبافکننیرویهواییانگلستانبمبارانشدهبود.براینشهرتقریبابدوندفاعبهمدت22
دقیقهبمبفروریختهشدهبود.مورّخاناینبمبارانرا«غیرضروری» توصیفکردهونوشتهاندکهآلمان(رایشسوم)ازپایدرآمدهبودوانهدام
یک شهربه آن صورت ضرورتنداشتوبر اینبمباران سنگینجز اجرای سیاست تخریب آلمانوکشتار مردم آنو تاخیردرکمرـ راستکردن
آنانعنواندیگرینمیتوانگذارد[.واینکدولتآلمانمتحدنظامیانگلستاناست].درزیرعکسهاییازشهر...پیشازبمباراننیرویهوایی
انگلستانوپسازاینبمباراندرجشدهاست:
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شهر Pforzheimپسازبمبارانغیرضروری 23فوریه

در گذر تاریخ
13

هرکه نامُ خت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
این صفحات را با بیت رودکی ،متولّد  858و متوفی در
 940میالدی ـ پدر شعر فارسی نوین که در باال آمده
اســت آغاز کرده ایم که یــک روزنگار(کرونیکل)
به روش تاریخ نویســی ژورنالیســتی است که در
ســبک ،اصول و قواعد خبر و نظرنویسی
این روشَ ،
(کوتــاه ،روشــن و آموزنــده ـ فرهنگــی) بــکار برده
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می شــود و دربــاره کارهــا و نظرات افــراد و رویداد
های پندآموز گذشــته اســت و هــدف از آن آموزش
عمومی ،ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها ،سرمشق
گرفتن و نیز پیشــگیری از اشــتباه با درس گرفتن
از اشــتباه دیگــران و گذشــتگان اســت .در تاریخ
نــگاری ژورنالیســتی بایــد یــک مبــدأ ـ روز ،هفته و
ماه ـ در دســت داشــت و نوشــتن مطلب را از آن آغاز
کــرد بنابرایــن ،مطالبــی کــه در زیــر آمــده اســت
ارتبــاط بــا دی ،بهمــن و اســفند ماه داشــته اســت.

بيست و نهم اكتبر= هفتم آبان ،روز جهاني كوروش (سايرس دي

)Cyrus Day

بيست و نهم اكتبر روز جهاني كوروش (سايرس
دي  ) Cyrus Dayنام گذاري شده است كه از
ديرباز برگزار می شود .در برخی از سال ها 29 ،اکتبر
مصادف با هفتم آبان است .در ایران و کشورهای
ایرانی تبار از زمان های پیش ،هفتم آبان ـ روز کوروش
بوده است .در سه دهه گذشته برگزاری این مراسم
در کالیفرنیا ،سوئد ،کانادا ،هند و میان تاجیکان
چشمگیرتراز نقاط دیگر بوده است .برخی نوشته اند
که کوروش بزرگ بنیادگذار ایران در همین روز به
دنیا آمده بود و زادروز اوست ولی سندی در این زمینه
ارائه نشده است.
اين روز به مناسبت تكميل تصرف پایتخت نظام
دیکتاتوری باب ِل به دست ارتش پارسیان ( 29اكتبر
سال  539پيش از ميالد) و پايان دوران ستمگري در
دنياي باستان و اعالم حقوق انسان برقرار شده است .نقش تصوير کوروش ،باقي مانده از عهد باستان در آن؛ تصویر آرامگاه و استوانه
او حاوی حقوق بشر
دو هزار و  558سال پيش در همان ماه (اکتبر ـ
آبان) اعالميه تاريخي كوروش بزرگ در تعريف حقوق
افراد و ملل و چگونگي تأمين آن انتشار يافت كه پایه و نخستين سنگ بناي يك دولت مشترك المنافع جهاني و هر سازمان
بين المللي بشمار مي آيد .حقوق انسان از دیدگاه کوروش که همان زمان مکتوب شده است موجود است و«استوانه کوروش
 » Cyrus Cylinderنامیده می شود و متفاوت از تعاريف اعالميه حقوق بشر مصوّب شورای انقالب فرانسه (مجلس انقالب)
در  1789نيست
کوروش از یک شهرت جهانی بسیار برخوردار است و به نام او در کشورهای مختلف شهر و خیابان و ساختمان فرهنگی اسم
گذاری شده و در گوشه و کنار جهان ،همه کسانی که دوران دبیرستان را گذرانیده اند با نام کوروش ،افکار و کارهای او آشنا هستند.
سبب تغییر تلفظ  Cyrusدر غرب این بوده است که اروپاییان این نام را از کتاب های یونانیان برداشته اند که در این زبان،
«اس آخر کلمه» تلفظ«ش» دارد .یونانیان کوروش را درست تلفظ
حرف«سی» همان تلفظ«ک» و حرف«وای» همان«واو» و ِ
می کردند ،ولی اروپاییان دیگر همان حروف رابا تلفظ خودشان؛ در فرانسه :سیروس و در کشورهای انگلیسی زبان :سایرس.

پيمان ايران و «اتحاديه يونانيان »Delian League
نتايج آن و تكرار تاريخ
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 2 5ا كتبر سا ل  4 4 9پيش ا ز ميال د د ر شهر شو ش
ميان دولت ايران و رئيس هيات اعزامي اتحاديه يونانيان
(  ) Delian Leagueمعاهده اي امضاء شد كه به موجب آن
اين اتحاديه حاكميت ايران برقبرس را به رسميت شناخت و قول
به انحالل اتحاديه«دلوس  » Delosداد و در عوض دولت ايران
پذيرفت كه به شهرهاي يوناني زبان آسياي صغير (شهرهاي ساحل
غربي تركيه امروز ،و در آن زمان معروف به ايوني) استقالل داخلي
بدهد به اين شرط كه ماليات مقرر را بپردارند و در صورت نياز براي
ايران كِشتي بسازند و برحسب جمعيت خود نظامي بدهند .مورخان
اروپايي اين عهدنامه (عهدنامه ايران و اتحاديه يونانيان) را به نام رئيس
هيات نمايندگي يونانيان«عهدنامه كالياس» نامگذاري كرده اند.
شاه وقت ،اردشير ،از دودمان هخامنشي كه پلوتارك
 Plutarchاورا به نقل از يونانيان باستان«،اردشير درازدست»
نوشته است دستور اجراي اين معاهده را داد و شهرهاي يوناني زبان
آسياي صغير (ايوني) به شوراهاي انتخابي اين شهرها سپرده شدند،
ولي اتحاديه«دِلوس» مركب از كشور ـ شهرهاي يوناني ،به تحريك
آتن حاضر به انحاالل خود نشد و نقض عهد كرد كه دولت ايران
مجبور شد چند سال بعد و پس از آغاز جنگ ميان آتن و اسپارت
معروف به«جنگ پلوپون ِز» ،محرمانه به اسپارت كمك برساند و
قدرت آتن نابود شود.
 2438سال پس از عهدنامه«كالياس» ،توافق مشابهي در جهان

تصویر مجسمه پلوتارک

ميان دو بلوك شرق و غرب حاصل شد كه بر پايه آن اگر بلوك شرق
(پيمان ورشو) خود را منحل كند ،اتحاديه اتالنتيك شمالي (ناتو)
هم دست كم از صورت نظامي خارج خواهد شد كه ديديم پس از
انحالل پيمان ورشو چنين نشد و«ناتو» دست به توسعه خود در
قلمرو سابق پيمان ورشو هم زده و حتي وارد خاك شوروي سابق
شده است و ....

پیروی لنین از ابتکار خسروانوشیروان با ذکر نام او در بخشنامه اش
خسروانوشيروان شاه وقت ايران پس از 48سال حكومت 26اكتبر

مردم و ایجاد دفاتر در سراسر کشور برای دریافت نامه ها و شکایات

سال  579میالدی درگذشت .وی مبتکر اصالحات اداری ـ قضایی

شهروندان و اطالع از وضعیت مردم ،دستور داد که یک سازمان

متعدد بود که درجهان الگو شده اند ازجمله دریافت و رسیدگی

سراسری دریافت نامه و پیشنهادها در روسیه ایجاد و ماحصل کار در

مستقیم رئیس کشور به نامه ها ،پیشنهادها ،انتقادها و شکایات

روزنامه حزب (و بعدا روزنامه دولت) منتشر شود و مستقیما به اطالع

اتباع (پ ِتیشن).

او نیز برسد تا بفهمد که اشکال کار در کجاست.

درست یک سال پس از پیروزی انقالب بلشویکی روسیه
(انقالب  25اکتبر  ،)1917لنین در بخشنامه اکتبر سال  1918خود
ضمن اشاره به ابتکار خسروانوشیروان مبنی بر تماس مستقیم با

این اقدام لنین پس از درگذشت او کمرنگ شد و  ...و مسائل ریشه
دار الینحل ماند ،بر نارضایتی ها افزود و ....

تفرقه ميان درباريان ايران و گزارش محرمانه نماينده روم در تيسفون به دولت
خود درباره آن

Maxentius
شاپور دوم (ذواالكتاف) و كنار گذاردن نايب السلطنه ،رو به پايان
گذارد و در روم هم كنستانتين اول جنگ داخلي را در  312ميالدي
ب ُرد و دو امپراتوري از بحران داخلي خارج و سپس به جان هم افتادند
و ....

آجر
پلیس تهران  106ساله شد ـ پرداخت حقوق ماهانه با کاال ازجمله ُ
براي پايان يافتن ناامني در تهران كه در سه ماه آخر سال 1291

واگذار شده بود .پليس تهران در نخستين روز گشايش ،داراي 479

هجري خورشيدي به چشم مي خورد و از واحد كمكي  380نفري

پاسبان بود که در آن زمان«آژان» خوانده مي شدند و مقرر شده بود

نیروی ژاندارم هم كاري بر نيامده بود ،دولت وقت با هدف رفع نگراني

که مواجب ماهانه آنان به صورت پول نقد باشد .در آن زمان رسم بود

ساكنان پايتخت و برگزاري آيين هاي نوروزي بدون دلواپسي،

كه اگر در خزانه دولت براي پرداخت مستمري كارمندان پول كافي

 27اسفندماه اعالم کرده بود که از  29اسفند (دو روز بعد) نظميه

موجود نبود معادل آن حواله جنس از جمله آجر داده مي شد .اين

تهران (پليس تهران) به سبك اروپا با هشت كالنتري ( ُكمِيسري)

اجناس به عنوان ماليات بردرآمد از صاحبانشان وصول مي شد .در

آغاز بكار خواهد كرد و  29اسفند مقامات دولت در مراسم گشايش

آن زمان ،ايران درآم ِد«بادآورده» نفت و بانک مرکزی نداشت تا از

كالنتري هاي بهارستان و بازار حضور يافتند[ .کالنتری بهارستان

این بانک پول کاغذی (اسکناس) قرض کند و بر میزان نقدینگی و

در همانجا همچنان باقی است و تا سال  ،1358کالنتری  2تهران

گرانی ـ به علت کاهش ارزش پولی ملی و قدرت خرید با آن ـ بیافزاید.

نامیده می شد] .سازمان پليس تهران توسط يك افسر سابق پليس

در آن زمان پول ایران بمانند همه کشورهای دیگر در استاندارد طال

شهر استكهلم ِ سوئد تنظيم و كار پياده كردن اين سازمان هم به او

بود .بانک انگلیسی ایران ناشر اسکناس رایج کشور بود!.

مجلهروزنامکشماره( 71-70-69دی ،بهمن واسفندماه)1398

در سال  310ميالدي كه زمان دقيق آن بعدا  28اكتبر به دست
داده شده است«،ماكزن تيوس  » Maxentiusامپراتور روم كه
كشورش دچار دشواري هاي فراوان داخلي بود گزارش محرمانه
نماينده سياسي دائمي روم در تيسفون ـ پايتخت ايران را در نشست
اعضاي سنا و ژنرال هاي رومي مطرح ساخت .نماينده روم در تيسفون
در گزارش خود از ادامه تفرقه ميان درباريان ايران خبر داده بود و
تاكيد كرده بود كه زماني بهتر از اين براي تعرّض نظامي به ايران و
انهدام قدرت آن به دست نخواهد آمد ،زيرا چند سال طول خواهد
كشيد تا شاه  17ساله (شاهوقت) بر اوضاع مسلط شود.
در آن روز هيچيك از حاضران درجلسه ،لشكر كشي به شرق را
در حالي كه امپراتوري روم در آستانه جنگ داخلي بود به مصلحت
نديد .با وجود اين ،چون«ماكزنتيوس» بي عالقه به جنگ با ايران
نبود قرار شد كه گزارش همچنان در دستور كار باشد ( امروزه
اصطالحا؛ روي ميز).
تفرقه در دربار ايران پس از مرگ هرمز دوم آغاز شده بود .برخي
از بزرگان كشور با پسر او«آذر نرسي» كه شهرت به بدخويي داشت
به مخالفت دست زده و باعث قتل او شده و فرزن ِد ديگ ِر هرمز را كه
هنوز به دنيا نيامده بود شاه كشور ناميدند.
بحران داخلي ايران در سال  310ميالدي پس از  17ساله شدن

15

انعكاس نخستين تظاهرات و راهپيمايي حزب توده
16

نخستين راهپيمايي اعضاي حزب توده در خيابانهاي تهران وسيعا
در مطبوعات امريكا و انگلستان منعكس شد .اين راهپيمايي 27
اكتبر ( 1944پنجم ابان  )1323برگزار شده بود كه اخبارمربوط به
آن دو روز بعد در امريكا و انگلستان انعكاس يافته بود.
همين خودنمايي باعث دقيق شدن آن دو دولت و سرانجام،
تغيير استراتژي آنها در قبال ايران شد .اما در آن زمان آن دو دولت به

دليل نياز به شوروي كه نيروي اصلي نبرد با آلمان را در دست داشت
و ترس از خشونت استالين ،عكس العمل آشگار از خود نشان ندادند،
لكن تا دهها سال بعد از آن ،همين نگراني آنها مخصوصا آمريکا محور
سياست هایِ شان در قبال ايران بود.
در زمان برگزاري نخستين راهپيمايي حزب توده ،ساعد مراغه
نخست وزير ايران بود.

خروج دالر آمریکا از استاندارد طال
و متعاقب آن ریال ایران و پیامدهای زیانبار آن
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 18مارس ( 1968اسفندماه) كنگره آمريكا به خواست رئيس
اين فدراسيون (پرزیدنت نیکسون)«،دالر» را از استاندارد طال
خارج كرد كه اين قانون چندي بعد به اجرا درآمد و متعاقب آن
چندين کشور ديگر پول ملّي خودرا از استاندارد طال خارج کردند
ازجمله ايران (گويا به اشاره دولت وقت آمريکا) و تورّم پول در اين
کشورها چهره نشان داد که ادامه دارد.
با خروج پول ملّي هر کشور از استاندارد طال ،دست دولت آن

کشور باز خواهد بود که به محض رو به رو شدن با کسري بودجه
و نياز داشتن به پول ،به جاي استقراض به صورت فروش اوراق
بهادار ،از بانک مرکزي خود که انبار آن ،هميشه پُر از اسکناس
(پول کاغذي) است استقراض کند و با اين کار ،سطح نقدينگي
در جامعه باال مي رود و همچنين قيمت کاال و خدمات (به علت
کاهش قدرت خريد پول ملّي) و به نسبت آن ،فشار بر طبقه تهي
دست و کم درآمد.

مردي كه نام اورا بر قاره آمريکا گذاردند ـ ماجراي شنيدني اين نامگذاري
نهم مارس ،زادروز «امريكو وسپوسي A m e r i c o
 »Vespucciاست كه قاره غربي به نام او«قاره امريكا» ناميده
مي شود .وي بسال  1454در فلورانس ايتاليا به دنيا آمد و  22فوريه
سال  1512درگذشت 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 (کلمب) بود.
كلُمب سفر دريايي به سوي غرب را در سال  1492آغاز كرده بود
و نخستين سفر آمِريکو [در بعضي زبانها؛ امريگو] در سال  1497آغاز
شده بود .هردو براي دولت اسپانيا كار مي كردند و هزينه سفرهاي
آنان را این 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.

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

درپي اجراي قانون کنترل ارز و طال ،از اسفند  1309بازرگاني خارجي ايران نيز در
دست دولت قرار گرفت
با تصويب متمم قانون انحصار تجارت خارجي ،از  22اسفندماه
 1309بازرگاني 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  22اسفند 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 ب ُنجُ ل 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 که 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 که سازمان
معامالت خارجي به وجود آمد.
در اسفندماه سال ( 1308يک 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 اندکي بعد تشكيل شده بود.
از سال  1390و تشدید بحران ارزی و مشکالت تجارت خارجی
(واردات و صادرات) به اين سوي«،کارشناسان اقتصادی» بارها رعايت
چنين موازيني را در جمهوري اسالمي ايران متذکر شده اند.

سومین نخست وزیر ایران بود که ازآبان  1328به دست اسالمیون
ترور شده بودند .هفتاد روز پس از اين رويداد ،در كاخ مرمر به سوي
شاه نيز تيراندازي شد.
حسنعلي منصور بنیادگذار حزب ايران نوين قبال دبيري شوراي
عالي اقتصاد را بر عهده داشت.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام سلطنتی چند بار گفته
بود که در طول دوره کوتاه نخست وزیری اش همواره در این اندیشه
بود که بر سر او همان آید که بر سر هژیر در آبان  ،1328رزم آرا در
اسفند  1329و حسنعلی منصور در بهمن  1343آمد .شاپور بختیار
نیز  13سال پس از تَرک وطن ،در سال  1991در پاریس کشته شد.

منصور و هويدا ـ زماني که هويدا وزير دارايي کابينه او بود

مجلهروزنامکشماره( 71-70-69دی ،بهمن واسفندماه)1398

روزي که حسنعلي منصور نخست وزير وقت در ميدان بهارستان ترور شد ـ ترور
دو نخست وزیر دیگر به همین صورت
يكم بهمن  21( 1343ژانويه  )1965حسنعلي منصور نخست
وزير وقت پس از پياده شدن از خودرو نخست وزيري در ميدان
تاريخي بهارستان براي ورود به ساختمان مجلس ،هدف سه گوله
قرار گرفت و محمد بخارايي به اتهام تيراندازي به او دستگير شد.
بخارایی پس از شلیک گلوله پا بفرار گذارده بود .منصور که بر اثر
اصابت گلوله مجروح شده بود چهار روز بعد در بيمارستان پارس
درگذشت و امیرعباس هویدا دوست و همکار او بر جایش نشست و
 13سال در اين سمت باقي بود .نخست وزيري منصور ده ماه و چهارده
روز طول كشيده بود .از نوشته اصحاب اطالع چنين بر مي آيد كه
يكي از انگيزه هاي قتل حسنعلي منصور اصرار او به دادن مصونيّت
قضايي به نظاميان آمريكايي در ايران بود .چند روز پس از درگذشت
منصور ،شاه شديدا سياست انگلستان را به باد انتقاد گرفت .پاره اي از
مفسران با توجه به انتقاد شاه از انگلستان حدس زده بودند كه ممكن
است رقابت پنهاني انگلستان و آمريكا در ايران به ترور حسنعلي
منصور انجاميده باشد ،زيرا در هواداري منصور از سياست آمريكا
ترديد وجود نداشت .همچنين در جامعه ايراني وقت ،از ديرزمان اين
شايعه رواج داشت که دولت لندن از حاميان بازاريان مذهبي است.
طرّاحان ترور حسنعلي منصور از اين دسته از بازاريان بودند .منصور

17

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
18
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ارسطو :سعادت در تالش براي رسيدن به آرزو ـ ورود انسان ناكامل به سياست ،براي
جامعه خطرناك است

تصویری از مجسمه ارسطو

ارسطو فيلسوف ،آموزگار و دانشمند بزرگ يونان باستان

است .به زعم او ،انسان كامل فردي منطقي است كه بدون دليل

كه افكار و روش هاي او بيش از ساير فالسفه دوران كالسيك

دست به اقدام نمي زند و به همين سبب ورود انسان ناكامل

در جهان نفوذ داشته است یکم اكتبر در سال  322پيش

(غيرمنطقي) را به سياست ،براي جامعه خطرناك مي خواند.

از ميالد درگذشت .وي  62سال عُمر كرد .افالتون او را كه

ارسطو جمع شدن ثروت در دست يك فرد را به زيان رفاه

شاگردش بود مغز آكادمي و بزرگترين كتابخوان لقب داده

عموميجامعهميداندوميگويدكهثروتبيشازنيازشخصي

بود .ارسطو به سال  334پيش از ميالد مدرسه«ليسيوم» را

بايد در كنترل جامعه باشد (عقيده سوسيال دمكراسي) .در

در آتن تاسيس كرد .پس از مرگ شاگردش اسكندر ،آتني ها

مورد قانون كيفري مي گويد كه اگر مردم يكديگر را همانند

او را به همان اتهام سقراط كه بي اعتنايي به خدايان آنان بود

اعضاي فاميل دوست داشته باشند نيازي به چنين قانوني

به مرگ محكوم كردند كه به شهر چالسيس گريخت .وي در

نيست ،ولي چون چنين نيست و در جامعه ،انسان ناكامل زياد

شمال يونان  -منطقه اي كه اينك مقدونيه يونان ناميده مي

است؛ قانون و دادرسي كيفري براي حفظ نظم جامعه و حراست

شود به دنيا آمده بود و آتني نبود كه بشود استردادش را تقاضا

از آزادي ها و حقوق ضرورت دارد .ارسطو همين عقيده را درباره

كرد .ارسطو يك سال بعد از اين رويداد (فرار) درگذشت.

قانون ازدواج دارد و مي گويد كه اگر زن و مردي يكديگر را واقعا

ارسطو انسان را از افراط در هر كار بر حذر داشته و اعتدال

دوست بدارند و متناسب و هماهنگ باشند كه الزمه ازدواج

و ميانه روي را توصيه كرده است و سعادت را در تالش براي

است نياز به وجود قانون در اين زمينه نيست و همان عالقه دو

رسيدن به آرزو و يا نيل به آن دانسته و فرد ناآگاه و يا كسي را

جانبه ،اعتماد متقابل و اشتراک مساعي هر مشكلي را از پيش

كه كاربرد دانشي را كه فرا گرفته نداند انسان ناكامل خوانده

پا برمي دارد.

دكترينِ نيکسون
19

ريچارد نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا كه با تظاهرات بدون وقفه مخالفان
آمريكايي ادامه جنگ ويتنام و نيز هزينه هاي سنگين اين جنگ و ب ُن ب َست نبرد رو به رو
شده بود  18فوريه  1970اعالم داشت كه از اين پس هنگامي آمريكا به يك متحد خود
كه در معرض تهاجم و خطر است كمك خواهد كرد كه اين متحد ،خود نيز قادر به اقدام
باشد .به عبارت ديگر كمك 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 نظامیان
آمريكايي مگر در شرايط خاص به کمک اعزام نخواهند شد.
اين اعالميه به«دكترين نيكسون» معروف شده است.
نیکسون

ساعت ده و سي دقيقه بامداد  21ژانويه  1793لويي شانزدهم پادشاه برکنارشده فرانسه
كه سه روز پيش از آن در يك دادگاه انقالبِ پاریس و یک محاکمه کوتاه به جرم ولخرجي
از خزانه کشور ،دستور تيراندازي به مردم غير مسلّح که براي ابراز خواست خود اجتماع و
تظاهرات کرده بودند و  ...به اعدام محكوم شده بود در برابر چشمان هزاران پاريسي با گيوتين
گردن زده شد و سر او را دقايقي چند در برابر جمعيت گرفتند .لويي  16پيش از قراردادن
گردنش در دستگاه گيوتين ،چند جمله خطاب به حاضران (مردم) بيان داشته بود ،ولي
طبّاالن صداي طبل ها را آن چنان بلند كردند كه جز اطرافيان ،كسي متوجه حرف هاي
او نشد .بعدا معلوم شد که گفته بود عُمر انقالب که فرصت طلبان و عُقده داران را بر سر کار
آورده و خونریزی و غارت می کنند طوالنی نخواهد بود و یک افسر میهندوست سرانجام
به خود خواهد آمد و بساط کاسه لیسان انقالب را بر خواهد چید و مردم دوباره به گذشته
بازگشت خواهند کرد .تاریخ نشان داد که پیش بینی او با کودتای ناپلئون تحقق یافت و
پس از ناپلئون ،فرانسه دوباره پادشاهی شد.
لوئی شانزدهم
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روزي كه لوئي 16گردن زده شد ـ اظهارات او در برابر گیوتین که تحقق یافت
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پیش بینی دکتر میلسپو مستشار آمریکایی امور مالی که
دردهای ایران را در طول  7سال اقامت کشف کرده بود:
بوروکراسی ناراضی ساز ایران ،سرانجام باعث انقالب
خواهد شد ـ راه حل از دیدگاه میلسپو
Arthur Ch. Millspaugh

مجلس شوراي ملّي 17دي ماه(1323هفتم ژانویه )1945اختيارات دكتر ميلسپو Arthur Chester Millspaughمستشار
آمریکایی ماليه ايران را كه با مدير كل وقت بانك ملي درگيري پيدا كرده بود لغو كرد .ميلسپو معتقد بود که تا ايرانيان به ماليات دادن
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عادت نكنند ،و بورو کراسی پیچیده ایران ـ از ارتشاء (رشوه گیری و رشوه دهی) ،پارتي بازي و توصیه (اعمال نفوذ) تا تنبلي کارمندان،
بی اعتنایی نسبت به مراجعین ،بی دقتی و امروز و فردا کردن از ميان نرود و نظام استخدام دولتی دگرگون نشود و از سیستم رسمی و
قراردادی درنیاید مسائل ايران حل نخواهد شد .وی گفته بود که برای حل این معضل که ریشه هفتصد ساله (از زمان مغولها) دارد نیاز
به یک انقالب اداری است و این انقالب ،یک«پیش ـ انقالب» الزم دارد و آن حل مسئله مالیات در ایران است.
میلسپو که  9روز پس از سلب اختیارات ،كناره گيري خود را اعالم داشت و به آمريكا بازگشت در این کشور در یک مصاحبه مطبوعاتی
عمومی این پیش بینی خودرا ابرازداشت که بوروکراسی ناراضی ساز ایران سرانجام به انقالب منجر خواهد شد که در آن همه چیز
دگرگون و زیر و رو خواهد شد.
مطبوعات ملی گرای وقت (تهران) نوشته بودند آنانکه نمی خواهند ایران درست شود و در جایگاه قدیم خود قرارگیرد با طرح توطئه
باعث سلب اختیارات دکتر میلسپو شده اند .انگشت اشاره این مطبوعات به دولت لندن بود.
دکتر میلسپو متولد سال  1883شهر آگوستای ایالت میشیگان که از دانشگاههای ایلی نوی و جانز هاپکینز در رشته های اقتصاد،
مالیه و اقتصاد سیاسی فارغ التحصیل شده بود ،زماني استاد دانشگاه و در دهه سوم قرن  20مدتی هم مشاور دولت آمریکا در امور
بازرگانی بود دوبار به استخدام دولت ایران درآمده بود .بار اول چهار سال و اندی (از نوامبر  1922تا ماه می  = 1927از آبان  1299تا
یکم خرداد  )1306و بار دوم از  1942تا ( 1945تقریبا سه سال و دوران جنگ جهانی دوم) .بار نخست ،میلسپو شخصا از ادامه کار در
ايران کناره گيري کرده بود .محصول اقامت اول او در ایران کتابی تحت عنوان«وظیفه یک آمریکایی در ایران ـ The American

 » Task in Persiaبود و حاصل اقامت دوم او در کتابی تحت عنوان«آمریکائیان در ایران ـ » Americans in Persiaارائه
و منعکس شده است .کتاب اول در سال  1925و کتاب دوم در  1946انتشار یافت .در کتاب اول ،میلسپو از مداخله متنفذین ،خواص و
سران ایالت در امور نالیده و در کتاب دوم کال نظر منفی ارائه داده و نوشته است که به علت وجود چند دستگی میان رجال و عادت آنان
در توجه خاص به منافع شخصی خدا داند که در چه زمان ایرانیان بتوانند یک دولت کارآمد بوجودآورند؛ به عبارت دیگر وی به اداره
شدن امور توسط ایرانیان به دلیل چند دستگی و نبود دلسوز و تفکر ملّی تردید کرده است .میلسپو که مولف هشت کتاب دیگر است
در سال  1955درگذشت.

دنیای رسانه ها:

کتاب ،روزنامه ،مجله ،رادیو و تلویزیون ،فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها :خبرگزاری ها ،سرچ اینجین ها
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رادیو ایران نخستین رسانه در جهان بوده است که در سپتامبر َ ( 1962امُرداد )1341
پخش روزانه حوادت شهری به صورت مصاحبه و از زبان اصحاب ماجرا (برنامه در گوشه و
کنار شهر) را آغاز کرد ـ مبتکر و مدیر برنامه :نوشیروان کیهانی زاده ناشر این مجله
(مجله روزنامک)
 58سال پیش رادیو ایران نخستین رسانه صوتی جهان
شد که یک برنامه روزانه پخش حوادث شهری را در همان
روز وقوع از زبان اصحاب حوادث و با هدف پیشگیری از تکرار
اشتباه آغاز کرد .این برنامه را بمانند همه اخبار وقت برای
رادیو ایران و تلویزیون غیر دولتی ،عوامل خبرگزاری پارس
(ایرنا) تهیه می کردند.
تهیه این برنامه که حاوی اظهارات اصحاب حادثه بود از
نيمه دوم اَمُرداد ( 1341آگوست  )1962با زمينه خبري به
نام«در گوشه و كنار شهر» آغاز شد كه بدون وقفه به مدت
سه سال ادامه داشت و پخش آن ،هر روز از ساعت چهار و
نیم بعد از ظهر آغاز می شد.
این برنامه طبق بررسي هاي ماهان ِه وقت از شنوندگان
راديو كه قاعدتا بايد در بايگاني صدا و سيما محفوظ مانده
باشند«،صد در صد» شنونده و عمدتا«راضي» داشت .اين

یاحقی در 1342

برنامه كه هنوز مشابه آن در همه جهان توليد نشده است
توسط دو روزنامه نگار وقت؛ نوشیروان کیهانی زاده مدیر و
تهیه کننده مطالب و پرويز ياحقي [آهنگساز نامدار ايران كه
اخيرا فوت شد و نام او در شناسنامه اش«صديقي پارسي»
بود که ترجيح داده بود پس از دايي هنرمندش به نام وي
«ياحقي» خطاب شود] گزارشگر (مصاحبه کننده) تهیه
و امضای نوّاب صفا (شاعر بنام) بازبین آن پخش می شد.
طرح این برنامه توسط نوشيروان كيهاني زاده (در آن زمان،
سردبير اخبار بين الملل خبرگزاري پارس و حادثه نگار
وقت روزنامه اطالعات) پس از تصويب آن از سوي نصرت
اهلل معينيان معاون نخست وزير وقت و مسئول انتشارات و
راديو کشور (امروزه؛ وزارت ارشاد) به اجرا درآمد و هر روز
در ساعت  4و نيم بعد از ظهر از راديو سراسري ايران كه در
آن زمان مهمترين رسانه كشور و فراگيرتر از همه بود پخش

کیهانی زاده در 1340
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مي شد .نصرت اهلل معينيان و ابوالحسن کمالی مدیر عامل وقت
خبرگزاری (خواهرزاده محمد مسعود ناشر روزنامه مرد امروز
که محمد مسعود منتقد دولت وقت در اسفند  1326ترور شد)
تاکید بر آموزنده بودن مطالب داشتند که ضمن شنیدنی بودن،
از تکرار اشتباه جلوگیری کند.
كيهاني زاده و یاحقی در ساعات فراغت خود در كالنتري هاي
پليس ،پاسگاههاي ژاندارمري ،شعب دادسراي تهران ،دادگاهها،
بيمارستانهاي سوانح تهران (در آن زمان :سينا ،رازي ،امير اعلم
ـ این بیمارستان در آن زمان ويزه درمان مجروحین ازسوختگي
ها ،لقمان الدوله ادهم ويژه درمان مسمومين و امدادي حكيم
الملك واقع در خيابان مولوي شرقي) و صحنه وقوع حوادث
به جستجوي مطلب مي پرداختند و ياحقي با طرفين ماجرا
مصاحبه مي كرد و هر مطلب با اندرز و ذكر ضوابط و قوانين
مربوط و اشاره به مراحل دادرسي پايان مي يافت و به همان
صورت براي پخش آماده مي شد و هر برنامه  30دقيقه اي شامل
سه تا چهار رویداد بود كه همان روز و يا شب پيش از آن اتفاق
افتاده بودند .پيروزي اين برنامه در آغاز کار عمدتا نتيجه عالقه
مردم به شخص ياحقي و شهرت اجتماعي او بود كه حاضر مي
شدند مصاحبه كنند ،درد دل بگویند و از اشتباهات خود پرده
بردارند .صداي ياحقي بسيار جذاب ،لحن او گيرا و صميمانه بود
كه بر دل مي نشست .اين برنام ِه عبرت آموز تنها به دليل افزايش
اشتغال ياحقي در عالم موسيقي و به تدريج دست برداشتن از كار
روزنامه نگاري ،و پرداختن كيهاني زاده به تدريس تاريخ و تاریخ
نگاری و نیز ارتقاء از خبرنگاری به دبیری میز در تحریریه روزنامه
اطالعات پايان يافت .در روزهایی که یاحقی گرفتار کار موسیقی
بود حسين توصيفيان و رضا ميرطاهري به جای او گزارشگری
می کردند .یافتن حوادث و اتفاقات با کیهانی زاده بود که خود
به همراه گزارشگر به محل می رفت و پرسش ها را به گزارشگر
می داد .قرار بود که مبتکر برنامه (کیهانی زاده) خودش مصاحبه
کند که به علت داشتن لهجه کرمانی موافقت نشد .یاحقی سابقه
خبرنگاری پارلمانی را نیز در کارنامه خود داشت.

موضوع مهم در اينجاست كه اين برنامه نيم ساعته براي
سازمان انتشارات و تبلیغات کشور (راديو ايران) در ماه تنها
يكهزار و نهصد تومان (پول وقت) هزينه داشت و اين دو ـ یاحقی
و کیهانی زاده ـ براي تهيه آن از خودرو شخصي شان استفاده
مي كردند زيرا كه سازمان راديو ايران در تهران تنها دو استيشن
واگن در اختيار داشت و آن هم براي رسانيدن گويندگان اخبار

به محل كار و خبرگزاری پارس (ایرنا) یک جیپ (برای بردن و
آوردن خبرنگار و عکاس) .سپهبد پرویز خسروانی (در آن زمان
سرتیپ) فرمانده ژاندارمری مرکز که یک روز ،از کار افتادن
و هُل دادن اتومبیل یاحقی را پس از تهیه یک مطلب در یک
پاسگاه ژاندارمری به چشم دیده بود ،از آن پس اتومبیل خودرا
در اختیار تهیه کنندگان این برنامه گذارد .طرز کار تهیه برنامه از
این قرار بود که کیهانی زاده با تماس تلفنی با پلیس و ژاندارمری
و بیمارستان ها ،حوادث مورد نظر (جالب و آموزنده) را می یافت
و با یاحقی به محل می رفت و پس از اطالع کامل از چگونگی و
جزئیات پرونده ،پرسش ها را می نوشت و به دست یاحقی می داد
تا بپرسد و سپس در باره آن ،نظر حقوق دان ،روانشناس ،جامعه
شناس و پلیس (افسر مربوط) سئوال می شد .آنگاه نوارهای
ضبط شده ،از لحاظ صداهای غیرالزم و مطالب تکراری ا ِدیت
می شد و پس از قراردادن موزیک فاصله میان مطالب به پخش
داده می شد.
درباره انتخاب موارد ،اشاره به دو مورد اکتفا می شود :در شهر
چند حادثه رانندگی روی داده بود که علت وقوع یکی از انها
روشن کردن سیگار توسط راننده در حال رانندگی بود .همین
مورد ،انتخاب می شد تا درس باشد و تکرارنشود .گزارشگر پس
از شرح صحنه تصادف؛ با راننده ،افسر راهنمایی و شهود قضیه
مصاحبه می کرد .مورد دیگر ،اختالف زن و شوهری که هر روز
دهها مورد آن اتفاق می افتاد ،ولی آن مورد انتخاب می شد که
جالب تر و آموزنده بود؛ مثال ازدواج نامتناسب یک جوان  22ساله
با یک زن  40ساله و تداوم مشاجرات.
وسعتگرفتن مشغله یاحقیوکیهانی زادهبه تدریجبه تعطیل
شدن این برنامه انجامید و تالش رادیو و خبرگزاری برای یافتن
جانشین به جایی نرسید.
سازمان راديو ـ تلويزيون (پس از ادغام رادیوها و تلویزیون ها
در یک سازمان در سال  )1350چند بار تالش به تجديد حيات
آن برنامه كرد ولي موفق نشد .ساير كشورها هم چنين تالشي را
به عمل آورده اند ولي موفقيت نداشته اند .هم اكنون در آمريكا
دو كانال تلويزيوني دو برنامه تحت عنوان«دادگاه» دارند ولی
این برنامه ها استوديويي هستند ـ نه تهیه و ضبط شده در صحنه
و از واقعیت ها با همان افراد (اصحاب دعوا) و به كساني كه حاضر
شوند بروند و حرف هايي را كه احتماال در دهانشان مي گذارند
مقابل دوربين و قاضي استوديويي (عامل ايفاي نقش) تكرار
كنند دستمزد قابل مالحظه پرداخت مي شود.

انتشار نخستین روزنامه انگلیسی در سال  1702ـ نگاهی گذرا به تاریخ روزنامه نگاری ـ انتشار
«کارنامک» اردشیر پاپکان در سال  233میالدی در پایتخت ایران

بانو الیزابت مالت  Elizabett Malletروزنامه خود« The Daily

 » Courantرا در مارس  1702به توزیع داد .نخستین شماره آن تاریخ
 11مارس را دارد .صفحه اول این روزنامه یک ورقی ،دو ستون داشت و
اخبار و مقاالت آن عمدتا درباره رویدادهای بین الملل بود .بانو مالت در
روزنامه اش می نوشت که مسئول هرمقاله فردی است که آن را نوشته و
نامش در باال و يا پايين مقاله ذکر شده است و او فقط مسئول نوشته های
بدون ذکر نام نویسنده (اخبار) است .این روزنامه منظما به مدت 33
سال منتشر و در سال  1735با« سپکتیتور » The Spectatorادغام
شد .دفتر انتشار«دیلی کورنت» در خیابان فلیت استریت لندن ( Fleet
 ) Streetواقع بود که بعدا و تا اوايل دهه يکم قرن  21رسم و عادت شده
بود که مق ّر روزنامه نگاری انگلستان (دفاتر جراید و خبرگزاری) در اين
خيابان باشد .برخی از مورخان«نویچ پست » The Nowich Postرا
نخستین روزنامه انگلیسی معرفي کرده اند که در سال  1701منتشر
شده بود ،ولی انتشار این نشریه منظم نبود و چند شماره بیشتر منتشر
نکرد و جریده نامنظم ـ در عرف ژورنالیسم ،روزنامه محسوب نمی شود.
تصوي ِر کَنده کاری اردشير پاپکان بر سنگ
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کپی بخشی از صفحه اول شماره  12مارس  1702ديلي کورنت
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تاریخچه روزنامه نگاری به قرن یکم پیش از میالد بازمی گردد که ژولیوس سزار امپراتور روم«  » Acta Diumaرا در شهر رم
منتشر می کرد و آن را که مطالبش بر پوست و تخته چوب نوشته می شد در میدانهای شهر آویزان می کردند تا مرد ِم باسواد بخوانند.
اردشیر پاپکان (نخستین شاه ساسانی ایران و سَ ردودمان ساسانیان) در نیمه اول قرن سوم میالدی (طبق برخی نوشته ها؛ از سال 233
میالدی) کارهای دولت ایران را در«کارنامَک» می نوشت تا بزرگان ،مدیران و موبدان کشور آگاه شوند و جارچیان کارها و تصمیماتی
را که باید مردم (عوام الناس) از آنها آگاه می شدند در میدان ها و معابر پُررفت و آمد (چهار راهها) با صدای بلند بیان می داشتند.
نسخه های این کارنامک بعدا کتاب شد .كار جمع آوري کارهای روزمره اردشیر ساسانی (کارنامک) به صورت یک مجموعه در
آوردن آنها تحت عنوان«كارنامك اردشير پاپكان» مارس سال  300ميالدي (اسفندماه و پنج ـ شش دهه پس از وفات او) پايان يافت
و چند روز بعد ،نسخه اصلي این مجموعه به مناسبت نوروز در تاالر پذيرايي كاخ سلطنتي تيسفون [جنوب بغداد و نه چندان دور از
این شهر] قرار گرفت .اردشیر پاپکان (متولد شهر استخرـ شیراز) پیروزی های نظامی خود را در سه نقطه کشور ازجمله در فیروزآبا ِد
فارس (اردشیرخوره)«سنگ نگاره» کرده است تا برای همیشه باقی بماند.

سوء قصد به جان دو روحانی در تهران در سال های  1304و  1305و فوت یکی از آنان؛ واعظ قزوینی
ناشر نشریه «نصیحت»
مجلهروزنامکشماره( 71-70-69دی ،بهمن واسفندماه)1398

 29اكتبر سال ( 1925هفتم آبان  )1304واعظ قزويني ــ روحاني چپگرا و ضد سرمايه داري را كه ناشر روزنامه«نصيحت» بود
در ساختمان مجلس در بهارستان كشتند و هنوز به درستي انگيزه قتل روشن نشده است وطراحان آن شناخته نشده اند ،چرا؟.
وي مقاالت تند بر ضد فساد مالي ،اجحاف و احتكار و نبود مروّت و انصاف در ثروتمندان وقت (فئودال ها) و آزمندي آنان منتشر
مي كرد.
در همين روز در سال بعد (سال  )1305سيد حسن مدرّس نماينده مجلس در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت ،مجروح و در
مريضخانه دولتي (بيمارستان سينا) تحت عمل جراحي قرار گرفت و نجات يافت.

تقویت توان جنس ِی مرد و زن با خوردن این غذاها

دانستنی ها

سه شنبه  29اکتبر ( 2019آبان  )1398در رسانه ها به استناد پژوهش های دانشمندان
علوم تغذیه ازجمله دانشگاه تکزاس خبری انتشار یافته بود که نشان می دهد با خوردن
این مواد غذایی ،توانمندی جنسی (سِ کس) در مردان و زنان تقویت می شود:
ـ بادام ،زیراکه سلنیوم ،زینک (روی) و اُمِگا( 3اسیدهای چرب) وارد خون (بدن) می کند.
ـ موز که پتاسیم وارد بدن می کند.
ـ انجیر که اسید آمینه وارد بدن می کند.
ـ آووکادو.
ـ هندوانه.
ـ سیب زمینی شیرین.
ـ کاکائو.
ـ جینجریل (زنجبیل).

دانستنی ها
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گام به  83سالگی گذاردن ناشر مجله روزنامک و مؤلف «تاریخ آنالین برای
ایرانیان» در یکم بهمن  1398با  63سال تجربه روزنامه نگاری و تاريخ نويسي
نوشیروان کیهانی زاده (با تحصیالت دانشگاهی تا فوق
دکترا در تاریخ نظامی ـ سیاسی ،دکترا در تاریخ و مطالعات
خاورمیانه ،فوق لیسانس در روزنامه نگاری و فوق لیسانس در
علوم کتاب)  21ژانویه  = 2020یکم بهمن ( 1398که بیست
و یکم ژانویه در سال تول ّد او مصادف با یکم بهمن  1315بود)
گام به  83سالگی گذارد .وی  63سال تجربه روزنامه نگاری
(نوشتاری و برادکَستینگ) در کارنامه خود دارد که از یکم
شهریور  1335پس از گذراندن نخستین دوره آموزش روزنامه
نگاریِ آکادمیک در ایران ،در روزنامه اطالعات آغاز شده است،
به عالوه  22سال تدریس تاریخ ،تألیف چند کتاب ازجمله دو
کتاب درسی دبیرستان و دانشسرا ،نگارش هزاران مقاله و دو
دوره  4ساله عضویت انتخابی در شورای آموزش و پرورش تهران
و در انتخابات دوره دوم ( 21مهرماه  )1351با چهارصد و پنجاه و
شش هزار و  751رای در تهران کمتر از  3میلیونی .وی همچنین
از بنیادگذاران سندیکای روزنامه نگاران ایران است.
تاریخ آنالین برای ایرانیان (تاریخ عمومی در همه زمینه ها و
عمدتا برای ایرانیان و پارسی زبانان با شیوه نگارش ژورنالیستی
و به صورت روزنگار ـ کرونیکل) که بزرگترین آنالین از این دست
از سال  2001است مهمترین کار او بشمار آورده شده است
که بدون قبول کوچکترین کمک مالی از احدّ ی (دولت و فَرد)
نزدیک به  19سال است که آن را دایر و تاکنون (ژانویه )2020
برای آن از جیب خود صدها هزار دالر ـ تنها هزینه ارزی کرده
است .روزنامَک ـ روزنامه آنالین وی پس از  12سال ،از نوروز
( 1393اپریل  )2014به صورت مجله ماهانه (ماهنامه) چاپی
نیز در تهران انتشار یافته است.

دکتر کیهانی زاده در یکم شهریور  20( 1335ساله) که کار روزنامه
نگاری را آغاز کرد و در  21ژانویه ( 2020آغاز  83سالگی)

ابتکار خسروانوشیروان برای تقویت حافظه و قوای مغزی ایرانیان
26

هارون الرشيد خليفه عباسي که در عصر خود يک
اَب َرمرد شرق بشمار مي آمد در ماه مي سال  800ميالدي
ضمن ارسال پيامي به «شارلماني» ا َب َرمرد وقت غرب
يك دستگاه بازي شطرنج با راهنماي استفاده از آن را به
عنوان هديه براي وی ارسال داشته و ياد آور شده بود كه
كَسري (خسروانوشيروان ساساني) اين بازي را كه مبتكر
آن هنديان بوده اند به منظور تقويت حافظه و قواي مغزي
ايرانيان و تسريع محاسبات رياضي ،در قلمرو خود رواج
داده و ملّت خود را به انجام اين بازي تشويق كرده و جايزه
معيّن ساخته بود.
با ارسال همين دستگاه ،بازي شطرنج در غرب رواج
يافت كه«چِ س  » Chessخوانده مي شود.
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 ...و روزی که سلفون ها همه کاره شدند
از دوشنبه  24اكتبر  ،2005براي نخستين بار دارندگان سِ لفون هاي مرتبط با يک كمپاني مخابراني آمريکا با بکار بردن تکنولوژي
تازه اين کمپاني توانسته اند در اين تلفن ها به اي ميل هايشان دسترسي يابند که اين کار در اندک مدتي جهاني شده است.
سلفون ها (تلفن هاي موبايل) قبال مورد استفاده در عكسبرداري ،فيلمبرداري و  ....قرار گرفته بودند و اينک دريافت اخبار و مبادله
ت ِکست و استفاده از سوشل ميديا و ....

تایوان :از حکومت ژاپن تا انتقال جمهوری چین و اینک ...
 25اکتبر  1945در این روز دولت ژاپن به حکومت کردن خود بر جزيره تايوان پایان داد .تايوان نيم قرن در تصرف و تحت حاکمیّت
ژاپن بود که به جمهوري چين ملّي بازگردانده شد .در اکتبر  1949پس از افتادن پکن به دست نیروهای مائو تسه دونگ ،سران
جمهوري چين ملي به تایوان رفتند و مقر خود را در آنجا برپا کردند که سال ها ادامه داشت .جمهوری چین ملی تا  25اکتبر 1971
کرسی چین را در شورای امنیت با حق«وتو» بدست داشت که به جمهوری خلق چین واگذار شده است .پایتخت جمهوری چین
ملی از  1912تا  1949شهر پکن بود .دولت آمریکا تا سال  1971مانع ورود جمهوری خلق چین به سازمان ملل و شورای امنیت و
نشستن بر کرسی چین بود که دولت ریچارد نیکسون تغییر سیاست داد .حدود ربع قرن ناوگان آمریکا در تنگه فُرمُز از جمهوری ملی
چین (تایوان) حمایت می کرد .شهر تایپه پایتخت تايوان  34ميليون است .پرتغالي ها پس از رسيدن به اين جزيره در سال 1542
آن را فُرمُزا (فورموز ـ جزیره زیبا) نام نهادند.

اعدام شاعری که نام او بر حاکم نشین کارولینای
شمالی گذارده شده است

27

سِ ر والتر رالي  Sir Walter Raleighشاعر .نويسنده ،دريانورد و
دولتمرد انگليسي 29تکتبر 1618به جرم خيانت به شاه وقت انگلستان،
در ارگ لندن گردن زده شد .وي در لندن جلساتي به نام«شبهاي شعر»
داير كرده بود كه به پادشاه خبر داده بودند در اين جلسات«رالي» بر ضد
او سخن مي گويد و توطئه چيني مي كند.

Sir Walter Raleigh

پيدايش قاتل شماره يک بشر
«فرانسيسكو فرناندز» توتوني را كه از كوبا به اروپا آورده شده بود در مارس [ 1558طبق برخی نوشته ها؛ پنجم مارس آن سال ـ
 15اسفند] به صورت سيگار به اروپاييان معرفي كرد .برگ خشک شده توتون در آغاز کار در چپق مصرف مي شد و یا در گوشه دهان
[طرف بیرونی دندان] قرار می گرفت و به تدریج مکیده می شد که بعدا سیگار برگ و پس از آن سیگار کاغذی تهیه شد.
توتون (تباکو) از گياهان بومي قاره آمريكاست كه كريستف كلمب (کريستوفر کلمبوس) در سفر اول و اتفاقی خود به اين قاره
غربي در سال  1492در كوبا متوجه آن شد و ديد كه بوميان دود برگهاي خشك 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 يك انسان و عامل بيماري هاي صعب العالج از جمله سرطان ،عروق و قلب اعالم كرده است و در پی آن ،بیشتر دولت ها ازجمله
شماری از استیت های فدراسیون آمریکا مالیات سنگین بر آن بسته اند .ايرانيان توسط پرتغالي ها با توتون و چگونگي مصرف آن
آشنا شدند و آن را تنباکو (به جاي تباکو) تلفظ
کردند .به رغم بستن مالیات سنگین بر سیگار
در بسیاری از کشورها ،در الیحه بودجه سال
 1398جمهوری اسالمی ،بر سیگار مالیات
پیشنهاد نشد و سیگار در ایران همچنان ارزان
ماند و گویا بخشی از سیگار مصرفی نیز به صورت
قاچاق وارد می شود.
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رالي كه نام او بر شهر محل استقرار حکومت استیت كاروليناي
شمالي (پایتخت کارولینای شمالی) گذارده شده است یکی از نخستين
انگليسي هایی بود كه قدم به خاك امريكا گذاشتند و همراهان او در
جزيره«رونوك» مستقر شدند كه پس از بازگشت والتر رالی به انگلستان
همه انگلیس های مانده در رونوک به طرز اسرار آميزي ناپديد گرديدند.
دسته بعدی انگلیسی ها وارد دهانه خلیج چساپیک (استیت کنونی
ویرجینیا) شدند.

تصمیم محمدعلی رجایی نخست وزیر وقت به قطع مستمری
بازنشستگان ایرانی برون مرز و اجرایی و مشکل ساز شدن آن
محمدعلی رجایی نخست وزیر وقت جمهوری اسالمی ایران به رغم مخالفت
ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت و ادامه جنگ عراق با ایران ،در نیمه اول
آبان 1980( 1359میالدی) تصمیم گرفت مستمری بازنشستگانی را که از ایران
خارج شده بودند چنانچه تا آذرماه آن سال باز نگردند و وضعیت خودرا روشن
نسازند از دیماه  1359قطع و پول به خزانه داري کل برگشت داده شود .این تصمیم
به صورت اعالمیه ای در رسانه ها انتشار یافته بود .دولت موقت انقالب به نخست
وزيري مهدي بازرگان در طول حکومت خود مستمري بازنشستگان ايراني مقيم
خارج را حتی به ارز پرداخت مي کرد که به محل اقامت آنان حواله مي شد.
در اجرای تصمیم محمدعلی رجایی ،مستمری بازنشستگانی که به سبب
ادامه جنگ و بمباران جاده ها و فرودگاهها و نیز دالیل دیگر نتوانستند در آن
مهلت به کشور بازگردند از آغاز زمستان ( 1359ژانویه  1981میالدی) قطع شد و
افراد تحت تکفّل آنان در ایران به زحمت و فقر و فالکت افتادند .طبق قانون کیفری
وقت ،فرزند ـ گرچه بازنشسته ـ متعهد به تأمین هزینه پدر و مادر از کارافتاده و
نادار و اوالد صغیر بود و تَرک انفاق ،مجازات زندان داشت .برخی از این بازنشستگان
محمدعلی رجایی
که خانه های خود در کشور را اجاره داده بودند نه تنها اجاره بها بلکه خانه را هم
(به ادعای مجهول المالک بودن) از دست دادند و نیز ارثیه والدین را که در طول غیبت آنان فوت شده بودند و دیگران خودرا وارثان
منحصر آن به فرد اعالم کرده بودند و ....
همچنین به مجلس پیشنهاد شده بود که تصویب کند اموال داخلی ایرانیان برون مرز که در مهلتی که مقرر خواهد شد به کشور
بازنگردند مصادره شود .مجلس این پیشنهادرا که انعکاس منفی جهانی یافته بود (به دلیل مغایرت با اعالمیه حقوق بشر) رد کرد.
برخی از بازنشستگان ایرانی که همان زمان با رسانه های اروپا و آمریکا مصاحبه کرده بودند گفته بودند که در سنین کهولت
هستند و نیاز دارند که فرزندان از آنان نگهداری کنند و این فرزندان در خارج اقامت دارند .پاره ای دیگر از آنان گفته بودند که در ایران
متکفّل افرادی ازجمله والدین از کارافتاده خود هستند که اینان ،با قطع پرداخت مستمری به زحمت خواهند افتاد و احتماال گرسنه
خواهند ماند زیراکه ایران مقررات بازنشستگی همگانی ندارد و سالخوردگان مُتکی به فرزندان هستند و بسیاری از این فرزندن ـ
خودشان بازنشسته.
این بازنشستگان همچنین از تصمیم واریزشدن مستمری ها به جای حساب جاری (چِکینگ) به حساب پس انداز (قرض الحسنه)
که مستلزم حضور در ایران براي بازکردن اين حساب ،دريافت دفترچه و شخصا دریافت از این حساب بود ابراز نگرانی کرده بودند.
بعدا موافقت شد که با وکالت ـ نه بیش از یکساله هم بشود از این حساب ها برداشت کرد.
پس از پایان جنگ عراق با ایران و بازگشت برخی از بازنشستگان به کشور برای برقرارشدن مجدد دریافت مستمری ،گزارش شده
بود که این تجدید پرداخت مستلزم رسیدگی به سوابق و نداشتن مشکل قضایی ـ امنیتی است و کار رسیدگی ممکن است چند ماه
طول بکشد.
به آن دسته از بازنشستگان که بعدا به ایران بازگشته و درصدد زنده کردن مستمری خود برآمده بودند گفته شده بود که باید به
وزارت اطالعات  ،دفتر مربوط (ساختمانی در خیابان جُ ردَن) بروند و  ...و طی کردن هفت خوان رستم .این بوروکراسی در مورد پاره ای
از افراد بیش از شش ماه طول کشیده بود و شماری از مقیمان آمریکا اعتبار کارت سبز خودرا از دست داده بودند .این خبر که به دیگران
رسید سریعا تبعه آمریکا شدند تا گذرنامه این کشور را به دست آورند و اقامت بیش از  6ماه در ایران در بازگشتنشان تاثیر نداشته باشد.
[محمدعلي رجايی پس از نخست وزیری ،از دوم آگوست  1981تا سي ام اين ماه به مدت  28روز رئيس جمهور بود.].

