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به مناسبت شصت و چهارمین سالِ آغاز روزنامه نگاری و تاریخ نویسی
دکتر نوشیروان کیهانی زاده ناشر این مجله و مؤلف تاریخ آنالین ایرانیان ـ
بزرگترین آنالین بزبان فارسی
یکم شهریورماه  23( 1399آگوست ،)2020دکتر نوشیروان کیهانی زاده روزنامه نگار و تاریخ نویس گام به شصت و چهارمین سال روزنامه گاری
خود گذارد که یکم شهریور 22( 1335آگوست )1956و 5ماه مانده به 20ساله شدن ،پس از گذراندن«نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری ایران به
روش نوین و حرفه ای» آن را از خبرنگاریِ می ِز اقتصادیِ تحریریه روزنامه اطالعات آغاز کرده است.
 11سالاز 24سالکاراودرروزنامهاطالعات،پوششحوادثشهرتهرانواخبارقضاییبود.اوسالهادبیراخبارونویسندهفیچرونظر،دبیرمطالب
فرهنگی،دبیراخباربینالمللاینروزنامهتامعاونتسردبیرآنبودودراینروزنامهقدیمیایرانـصفحه،6ستونِ تفسیروستونِ«امروزدرتاریخ»داشت.
کیهانیزادهبهموازاتکاردرروزنامهاطالعات،ازآنجاکهدلبستگیویژهبهژورنالیسمداردویکلحظهنمیتواندآنراتَرککند،درخبرگزاریپارس
(ايرنا) دبیر و مفسر اخبار بین الملل ،یکی از سردبیران اخبار رادیو سراسری ایران و بیش از 7سال از سردبیران اخبار در سازمان رادیوتلویزیون ملّی بود.
ایجاد«برنامهرادیوییدرگوشهوکنارشهر»درنیمهاولدهه( 1340وازیکمشهریور«،)1341امروزدرتاریخ»برایتلویزیونملّیازبهمن 1350ودر
چارچوباخباررادیو،بخشیباهدفآموزشعمومیوارتقاءسطحمعلوماتدرتوضیحکاملهر«رویدادمهمروز»و...ازابتکارهایاوبشمارمیروند.
کیهانیزادهکهلیسانسوفوقلیسانستاریخازدانشگاهتهران،فوقلیسانسروزنامهنگاریازدانشگاهدولتینورفکآمریکاوفوقلیسانسعلومکتاب
ازدانشگاهدولتیمریلندآمریکاونیزدکترایتاریخازآمریکا(سانفرانسیسکو)ویکگواهینامهتاریخاستراتژیوپالیسیازدانشگاهدولتیاُلددومینیون
آمریکاداردهمچنین 22سالمدرّستاریخبودویککتابدرسیتاریخبرایدبیرستانهایشبانهدولتیویککتاباصولومقرراتآموزشوپرورش
برایتدریسدرمراکزتربیتمعلمتألیفکردو....
کیهانی زاده دو دوره  4ساله هم عضو انتخابی شورای آموزش و پرورش تهران بود و در انتخابات دور دوم (مهرماه  )1351با  456هزار و  751رای.
عضویت در این شورا رایگان بود و حق الزحمه ای در کار نبود .بپاس این خدمات ،در دهه( 1350شهریور )1353نام او را بر یک دبستان در کوی وحیدیه
تهرانگذاردهبودندـدبستاننوشيروانکيهانيزاده.
کیهانیزادهدردهه 1370ستونهایمتعدددرروزنامههایهمشهریوایرانودردهه 1380درهمشهری،شرقواعتمادداشت.دکترکیهانیزاده
درسال 2002تاریخآنالینبرایایرانیانبهسبککرونیکلِ ژورنالیسی www.iranianshistoryonthisday.comراایجادهکردهاست
کهبزرگترینآنالینبهزبانفارسیاست(برابر 22جلدکتاب)ونیزوبسایتهایروزنامک،www.rooznamak.comژورنالیستنوشیروان
 www.journalist-nushiravan.comو هیستوریَن نوشیروانwww.historian-nushiravan.com

 .کیهانی زاده همچنین از 1393در تهران ناشر مجله روزنامک استwww.rooznamak-magazine.com:
اینمجل ِهچاپیوآنالینیِ عمدتافرهنگیوغیرانتفاعیاست.
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کُپیشماریازکارتهایژورنالیستیدکترکیهانیزاده

پیام ها و پاسخ به پرسش ها
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انتشار عکس نقاسی ها و کارهاي هنري ماقبل تاريخ
پرسش :تصویر و شرح نقاشی های کشف شده در فرانسه مربوط به ماقبل تاریخ؟

پاسخ:
 13سپتامبر سال  1940عکسهاي نقاشي هايي که روز پيش از اين در غارLas Cauxدر فرانسه کشف شده است و متعلق به
دوره پيش از تاريخ نگاری (ثبت وقايع) بود كه بر ديوارهاي سنگي غار كشيده شده است انتشار يافت که مهارت نقاش براي همگان
شگفت انگيز بود.
اينکارهايهنرينشاندادكه مردمآنزمان (پيشازپيدايشخط،وخواندنونوشتن)درهنردستكمياز مردمامروزنداشتند.

تصویری از سه نقاشی غار فرانسه

شبه جزیره کره حدود  40ضمیمه قلمرو ژاپن بود
پرسش مخاطب :شبه جزیره کره چند سال وابسته به ژاپن بود وچطور ؟

پاسخ:
 22آگوست  1910ژاپن رسما«شبه جزیره كره» را ضميمه قلمرو خود كرد .شبه جزيره كره ـ قبال وابسته به چین ،در سال 1905
به تصرف ژاپن درآمده بود .چین در جنگ از ژاپن شکست خورده بود .این شبه جزیره که تا تابستان  1945وابسته به ژاپن بود در
قراردادهای پس از جنگ جهانی دوم ،موقتا به دو منطقه شمالی و جنوبی قسمت شده است .جنگ سه ساله اوایل دهه 1950با هدف
تأمین وحدت نیز نتوانست یکپارچه شدن مجدد شبه جزیره کره را عملی سازد و مسئله کره ،همچنان آتشی است در زیر خاکستر
بویژه که بخش شمالی آن اتمی ـ موشکی شده است.

گشتی در رویدادهای ماه
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مَر ِد 116سالهدرگذشت
ِیپشرقیِ فدراسیونآفریقایجنوبی
بهگزارشرسانهها،بیستودومآگوست 2020مردیکهدرهشتمماهمی 1904دریکمنطقهکوهستانیدرک ِ
به دنیا آمده در 116سالگی درگذشت .او 116سال و 106روز زندگی کرده بود .قبال در گزارش رسانه ها ،از این مرد به عنوان کهنسال ترین مَرد بر سطح
کرهزمیننامبردهشدهبود.وی FredieBlomنامداشت،درجوانیکشاورزبودوبعداتازمانبازنشستهشدنیککارگرساختمانسازیدرشهرکِیپتاون.
فرِدی عالقه به رقص داشت و سرگرمی او در ساعات بیکاری؛ رقصیدن بود و با بانویی از هَم رقص های خود ازدواج کرده بود.
«فرِدی»درهشتمماهمی 2020کهرسانههابهمناسبت 116سالهشدنشبااومصاحبهکردهبودندازسختگیریهایدولتیبهخاطرشیوعجهانی
ویروس کووید ـ  19گالیه کرده و گفته بود که نمی تواند بدون ماسک از خانه اش خارج و بکاربردن ماسک او را دچار تنگی تنفس و احساس گرم شدن
بخشی از صورت می کند .او در مصاحبه های قبلی گفته بود که سیگاری است ولی یک سیگاری مالیم نه افراطی .او همه ساله در مصاحبه های پس از
عبوراز 106سالگیگفتهبودکهخودشهمنمیداندکهچرازندهماندهواحساسپیریهمنمیکند،خودشخریدروزانهانجاممیدهدوتقریبانیمیاز
آشپزی های روزانه را شخصا انجام می دهد ،او از خوردن غذا در رستوران لذت نمی برَد.
اوهمچنینگفتهبودکهاز 88سالگیدرانتظارمرگبودوخانهتکانیووصیتهایشراکردهبودوهرچهرامیخواستانجامدادهبودوآمادگیداشت.
درچهلوپنجسالگییککَفبینهِندیبهاوگفتهبودکهخطوطکفدستشحکایتازطولعُمراودارد،ولیاودرآنزمان،آنگفتهراسَ رسریگرفته
بود که اینک می داند درست بود .او گفته بود که در طول حیات و در هر شرایط ،اندوه به خود راه نداده بود .به عالوه ،عُمر دست خدا است.
«فرِدی» چند روز به پایان حیات ،دچار بیماری تنگی نفس شد ،به بیمارستان Tygerbergدر کِیپ تاون انتقال یافت و در اینجا فوت شد.

شناسنامهدولتیفرِدیکهدر 1999تجدیدصدورشدهاست

ژاپنکشورصدسالگان
 17سپتامبر 2018وزارت بهداشت ژاپن به مناسبت«روز قدردانی از سالمندان» اعالم کرد که 69هزار و 785تن از جمعیت 126میلیونی این کشور صد ساله
یا باالی صد سالگی هستند .در جامعه ژاپن افراد سالمند از جایگاه و احترام خاصی برخوردار هستند .طبق اعالمیه وزارت بهداشت ژاپن ،شمار صد ساله های این
کشور در سال 2018دو هزار و چهارده تن بیشتر از سال پیش از آن (سال )2017است [بود] .زنان ،بیشت ِر صد ساله و صد و چند ساله های ژاپنی را تشکیل میدهند.
بررسی آمار نشان می دهد که شمار صد ساله و صد و چند ساله های ژاپن از 48سال پیش تا کنون همواره در حال افزایش بوده است .در آن سال در ژاپن میانگین
سن زنان 87.3سال و مردان 81.1سال بود.
دانشمندان دالیل این طول عُمر ژاپنی ها را مصرف غذای سُ نَتی و سالم ،نوشیدن آب کافی و از دست ندادن  7ـ  8ساعت خواب در شبانه روز و دوری جستن از
اعتیاداتوغمواندوهبهدستدادهاند.پیشرفتعِلمپزشکیوافزایشانتشارکتابهایتشخیصبیماریهاوآنالینهایمربوطوراهپیشگیریازبیماریهادرژاپن
وآگاهیمردماینکشورازراههایسالمتزیستنازجملهاینعواملاست.
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 22جوالی  2018یک زن ژاپنی  117ساله و دارای  160فرزنده و نوه و نواده درگذشت .وی که  Chiyo Miyakoنام داشت و دوم ماه می  1901به دنیا آمده بود
پیرترین انسان بر سطح کره زمین اعالم شده بود .وی در جنوب توکیو زندگی می کرد .پیرترین انسان زنده روی زمین نیز یک بانوی ژاپنی متولد دوم ژانویه1903
 Kane Tanakaنام دارد.
است ( 117ساله و  8ماه و  20روز) .که .1

 17آگوست 2019در یک انفجار انتحاری در یک جشن عروسی در افغانستان 92تن کشته و 142نفر مجروح شدند .محل برگزاری جشن در یک محله عمدتا
شیعه نشین قرار داشت ،عروس و داماد و بیشتر مدعوین که صدها تن بودند از قوم شیعه مذهب هزاره بودند .در این انفجار ،عروس و داماد زنده ماندند .این جشن
عروسی در شب سالروز استقالل افغانستان (یکصد ساله شدن) روی داد .عامل انفجار ،مواد منفجره را بر بدن خود بسته بود .یک گروه وابسته به داعش اعالم کرد که
انفجارانتحاریکارآنگروهبود.

www.rooznamak.com
keihanizadeh@gmail.com
.
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انفجارانتحاریدریکجشنعروسیشیعیانافغانستان 92کشتهو 142مجروحداشت

مشاهدات ناشر روزنامک
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ماجرای تأمل برانگیز دختر ایزدیِ حرّاج شده توسط داعش ـ این هم از آلمان ...
هفت ِهمنتهیبه 19آگوست،خبررسانهایتأملبرانگیزیجلبتوجهکرد.اینخبردربارهیکبانوی 19سال ِهکُردایزدی(غیرمسلمانوپیروباورهای
ایرانیانعهدباستان)بهناما َشوَقبودکهدر 15سالگیهمانندبسیاریاززنانودخترانایزدیدرمنطقهسَ نجا ِرکُردستانعراقبهاسارتداعشیهادرآمده
بود و این داعشی ها اورا در حرّاج این زنان ،به مردی به نام اَبوهُمام به صد دالر فروخته بودند.
ا َشوَق سه ماه در خانه این مرد بود و مورد تجاوز قرار می گرفت تا اینکه خودرا به بیماری زد و به بیمارستان منتقل شد و در آنجا ،سازمان مللی ها وارد
شدندواودرخواستپناهندگیکردوبهآلمانمنتقلشدودرپیاوتَنیچندازایزدیهایدیگر.
در آلمان سرگرم یاد گرفتن زبان آلمانی و فنون آرایش شد تا در این کشور آرایشگر شود که
در تابستان 2018در شهرکی در منطقه اشتوتگارت هنگامی که در یک بازارچه سرگرم خرید
بود با ابوهُمام رو به رو شد و تعجب کرد .ابوهُمام اورا به نام صدا کرد که جواب نداد.
دو روز بعد ابوهمام به سراغ او رفت که ا َشَ وق جریان را به پلیس خبر داد و گفت باور نمی کرد
که یک هوادار داعش بتواند وارد آلمان شود و آزادانه زندگی کند .او به پلیس گفت؛ از این مرد
که سه ماه به وی تجاوز کرده شکایت دارد .چون پلیس آلمان کار جدّ ی در تعقیب و دستگری
ابوهُمامانجامنداد،ا َشَ وقازماندندرآلماندلزدهشدوبهعراقبازگشتوبهخانوادهاشپیوست.
ا َشوَق به خبرنگاری که با او مصاحبه کرد گفت که از آن پس نسبت به همه چیز مشکوک
شده و ناباوری خاصی به او دست داده است.

ا َشوَق

ریشه مسابقه های ورزشی جهانی از ایران است نه یونان
در شهریور  1353و در جریان مسابقه های ورزشی ملل آسیایی در تهران ،دکتر سیروس جاوید مدرّس دانشسرای عالی و قبال استاد ورزش و تاریخ
ورزش در آلمان با ارائه مدارک و اسناد متعدد اعالم کرد که ریشه بازی های جهانی از ایران و از دوران هخامنشیان بوده نه از یونان که یونانیان از ایرانیان
اقتباس کرده و منطقه المپ را برای انجام آن اختصاص دادند که به بازی های المپیک معروف شده است .یونان در عهد باستان ،سالها تحت اشغال نظامی
ایرانـتنهاابرقدرتوقتبرسطحکرهزمینبود.ایرانیانباروشنکردنمشعلمسابقههاراآغازمیکردندکهجهانیشدهاست.پسازانتشاراسناداستاد
سیروس جاوید ،چند استاد دیگر ازجمله دکتر عیسی صدیق استاد تاریخ آموزش و پرورش (و چندبار وزیر و سناتور) اظهارات دکتر جاوید را تأیید کردند
کهنظراتآنانهمانتشاریافت.
عکس دکتر جاوید و مطلب کوتاهی درباره
اظهارات او که درج شده بود:
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بانو «ستامیرا» جان خودرا به خاطر نجات همشهریانش از گرسنگی فدا کرد و
قهرمان ملی ایتالیائیان و تاریخساز شد و مورد احترام جهانیان

تصویریازستامیرایقهرمان

نمونه ای از تغییر رنگ دادن کمونیست های روس
ششمسپتامبر 1991مجلسروسیهبابازگشتنامشهرلنینگرادبهسنپترزبورگموافقتکردکهاینمصوبه 24روزبعد(یکماکتبر)بهاجردرآمد.نمایندگان
مجلسروسیه،همانکمونیستهایسالپیشازآنبودندکهبهاینسرعتتغییررنگدادهبودند!!.
سن پترز بورگ که بدست پتر بزرگ شهر شده است در 1914و در جریان اعتراضات و تظاهرات ضد دولتی ،به«پتروگراد» و پس از وفات لنین و به رغم توصیه او،
از 1924به«لنینگراد»تغییرنامدادهشدهبود.

مجلهروزنامکشماره( 80-79-78مهر -آبان -آذرماه)1399

یکمسپتامبر( 1173طبقتقویمگریگوری)،یکبانویجوانبهنامستامیرا Stamiraبرایدفاعازشه ِرزادگاهونجاتهمشهریانازگرسنگی،جانخودرافداکرد،
تاریخسازوقهرمانمیهندوستیایتالیاییها(رومیان)شدوشخصیتیمورداحترامجهانیان.
شهر بندری( Anconaبه معنای آرنجِ دست) واقع در ساحل دریای آدریاتیک و به فاصله 280کیلومتری از شهر رُم و مرکز یک ایالت ایتالیا به همان نام ،در قرون
پس از فروپاشی امپراتوری روم اعالم استقالل کرده بود و با نواحی اطراف ،جمهوری آنکونا خوانده می شد و رقیب تجاری و بندریِ «ونیز» بود .فردریک یکم (معروف
بهبارباروسا=ریشقرمز)قیصرآلمان،بورگوندی(شرقومرکزفرانسه)ومناطقمتعدددرایتالیاوموردحمایتپاپدرسال 1173تصمیمگرفتکهجمهوریآنکونا
دولتونیز.
راتصرفوضمیمهقلمروخودکندوطبقبرخینوشتهها؛بهتحریک ِ
لشکریانقیصرماههاشهرآنکوناحاکمنشینجمهوریآنکونا(جمهوریوقت)رامحاصرهکردندولی
مردم به رغم کمبود خوار و بار به دفاع ادامه می دادند و به نوبت ،در برج های باروی شهر کشیک می دادند.
راه خروج از شهر برای انتقال خواربار از طریق راههای آبی اطراف آن که به صورت آرنج دست (اِلبو ـElbow
) در داخل آب قرار گرفته است راهی نبود جز ایجاد انفجار در میان دسته ای از محاصره کنندگان .در آن
زمان از مخلوط قیر و صَ مغ و  ...ماده منفجره می ساختند ولی باید این ماده با شعله آتش (پرتاب جسمی
شعلهوربهآن)منفجرمیشد.
مدافعانشهر،سرانجامروزیکمسپتامبرازباالبرجیکبشکهحاویاینموادمنفجرهرابهمیانمحاصره
کنندگانافکندندولیموفقبهرساندنجسمشعلهوربهآننمیشدندکهبانوستامیراـجوان،زیباولیبیوه
ـ داوطلب شد و از باروی شهر پایین آمد و پس از رسیدن به بشکه آن را آتش زد و خود و شماری از محاصره
کنندگانکشتهشدندوفرصتکوتاهیبرایانتقالخواروباربهشهربدستآمد.
درجریانتالشبرایتأمینوحدتایتالیابودکهنام«ستامیرا»دوبارهمطرحشدوعملاوشعاروحدت
طلبانقرارگرفتوقهرمانملیشدوموردستایشواحترامجهانیان.

خاطرات ناشر روزنامک
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جوانیکههمزماناز 7دخترخواستگاریکردهبود!
اردیبهشت 1346بودویکیازمسئولیتهایمندرروزنامهاطالعات،دبیریصفحهحوادثاینروزنامهبودکهششخبرنگارویکعکاس
(فتوژورنالیست)مطالبآنراتهیهمیکردند.
یکی از روزهای این ماه (ماه می )1947یداهلل ذبیحیان خبرنگار حوزه دادسرای تهران و مجتمع های قضایی پایتخت خبری آورد که شرح
خواستگاریهمزمانوجداگانهیکجوان 19سالهودرآستانه 20سالگیازهفتدختربود!.
از این خبر چنین بر می آمد که این جوان در شهریور ماه سال پیش از آن از شهر خود به تهران فرستاده شده بود تا در کنگور (مسابقه ورودی
دانشگاهتهران)شرکتکند.
وی در کنکور دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پذیرفته شده بود و چون شنیده بود که در این دانشکده می شود از کالس ها غیبت کرد؛ رفته
بود و آموزگار نیمه وقت یک دبستان غیردولتی هم شده بود .از آنجاکه در این دبستان ،مختصر انگلیسی هم به دانش آموزان تدریس می شد و
نمیخواستموردایرادقرارگیرد،درساعاتشبدریککالسزبانانگلیسیانجمنایرانوآمریکانیزثبتنامکردهبود.
اینجواندراینسهمحلهردختریراکهدیدهبودآمادگیداردخواستگاریکردهبودوبهخانوادهآنانراهیافتهبود.ایندخترانکهدرانتظار
فرارسیدنروزنامزدی،عقدکنانوعروسیبودندازوضعیتیکدیگرخبرنداشتند.تنهامدیردبستانمتوجهشدهبودکهاینمعلمنیمهوقت(و
دانشجو)تنهامایلاستکهباخواهرانشاگردانخوددربارهمشکالتتحصیلیدانشآموزمذاکرهحضوریکندوپسازاینکهشنیدهبودکه
از خواهر یک دانش آموز خواستگاریکرده بود ،در زمینه احضار خواهران دانش آموزان به او اخطار داده بود.
یکی از دختران مورد خواستگاری او دانشجوی دانشگاه بود و رفت و آمد خانوادگی برقرار کرده بودند .این جوان در اردیبهشت  1346به
خواستگارییکدخترهمکالسخوددرکالسزبانانگلیسیرفتهبودبدوناینکهشناختقبلیازخانوادهدخترداشتهباشدوبداندکهدختر
عمویهماندانشجوییاستکهقبالخواستگاریکردهبود.
جوان موردبحثدراینجاودرروزخواستگاری،به اصطالح«لو» میرود.پدردختر ازبرادرخوددعوتبهدیدنخواستگاردخترش میکند
و او با پسر و دخترش می آیند و پس از دیدن خواستگار و مختصر مشاجره لفظی به جان او می افتند ،کتک می زنند و کار به پلیس کشانده می
شودومعاوندادسرایتهرانپروندهراجهتتحقیقاتبیشتربهآگاهیپلیسمیفرستدویککارگاهکارشناسایننوعوقایعپسازتحقیق
وپرسوجو،پیبهخواستگاریهمزمان اینجوان ازپنجدختر میب َردوباهمه آنان (هفتدختر) مصاحبه میکندکه تنها سهنفرشانحاضر
بهشکایتمیشوند.
به ذبیحیان گفتم که می خواهم این جوان را شخصا ببینم و او با چند تلفن کردن اطالع داد که قرار است فردا جوان مورد بحث را به شورای
روانشناسیبفرستندودراینجامیشوداورادید.شوراپیشازرسیدنماتشخیصدادهبودکهجوانبهسببدورشدنازخانوادهونیز«مادری
بودن» دچار مشکالت عاطفی شده و هدف او از رفت و آمد با خانواده ها ،در حقیقت رفع کمبودهای عاطفی ناشی از دور شدن از مادر بوده نه
تماسآنچنانیبادخترانواحیاناسِ کس.تشخیصاینکارشناسانبهپروندهضمیمهشدهبود.
با این جوان یک گفت و شنید کوتاه داشتم که گفت که تنها کشش و انگیزه او ،آشنا شدن و رفت و آمد با خانواده ها بود و در نظر داشت که در
تابستانبایکیازاینهفتدخترکهتناسببیشتریبااوداشتهباشدتبادلحلقهنامزدیکندوپسازپایانتحصیلوفراهمشدنوسائلازدواج
کند .این جوان گفت که مشکل او فعال نداشتن پول است زیرا که پدرش هرماه صد و بیست تومان برایش می فرستد و دبستان غیر دولتی هم
ماهانهبدوناحتسابسهماهتابستان 210تومانمیدهدکهاینپولکافیبرایتشکیلخانوادهنبودهاستودرپیاینجنجال،مدیردبستان
ازخردادماهعذر اوراخواسته است.
خانواده های شاکی ـ جز یکی از آنها با اطالع از نظر شورای روانشناسان ،از شکایت خود صرف نظر کردند و معاون دادسرا به شاکی باقیمانده
گفتکهجرمصورتنگرفتهواگربرشکایتخودباقیباشدبایدوکیلبگیردوبهدادگاهحقوقیدادخواستدریافتغرامتبدهد.

دوربین
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مسائل روز ،تیتر صفحات اول روزنامه های کشور در هفت روز منتهی به
نیمه مرداد ( 1399چهارم آگِست )2020
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نرخ ارز و طال در هشتم شهريور  1358طبق گزارش روزنامه اطالعات (صفحه  )12و
این نرخ ها در شهریور 1399
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گزارشدهمشهریور 1399خبرگزاریایسنا:
نرخ ارز  -سامانه سنا:
آخرین تغییرات تا دهم شهریور1399
 دالر آمریکا 230930:ریال یورو 272920 :ریالبهایسکهطالطرحجدیدطبقگزارش 12شهریور 1399خبرگزاری تَسنیم؛ 11میلیونو 350هزارتومان.
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تصویری از رویدادهای «ناين ـ ايلون» آمريكا به مناسبت نوزدهمین سالروز آن
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برجدوقلوينيويوركازبرخوردهواپيماهاتابهصورتميلهآهنيدرآمدن

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)
بــه روش تاریــخ نویســی ژورنالیســتی اســت
ســبک ،اصــول و قواعــد خبــر و
کــه در ایــن روشَ ،
نظرنویســی (کوتاه ،روشــن و آموزنــده ـ فرهنگی)
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بکار برده می شــود و درباره کارهــا و نظرات افراد
و رویــداد هــای پندآموز گذشــته اســت و هدف از
آن آمــوزش عمومی ،ارتقاء ســطح دانــش و آگاهی
ها ،سرمشــق گرفتــن و نیز پیشــگیری از اشــتباه
با درس گرفتــن از اشــتباه دیگران و گذشــتگان
اســت .در تاریخ نگاری ژورنالیســتی باید یک مبدأ ـ
روز ،هفته و ماه ـ در دســت داشــت و نوشتن مطلب
را از آن آغــاز کرد بنابرایــن ،مطالبی که در زیر آمده
اســت ارتباط با مهــر ،آبان و آذر ماه داشــته اســت.

مجسمه شاپور یکم در تنگ چوگان و دستور سردار عرب به فروافکندن آن!
در جریان افتادن منطقه ای از ایران که اینک استان فارس
است به دست عرب 25 ،آگوست  643میالدی یک سردار
عرب به نام ن َصر ابن سیّار در تنگ چوگان وارد غاری شد که
یک مجسمه بزرگ سنگی از شاپور یکم در آنجا قرارداده شده
بود و غار پُر از آثار تاریخی و هنری ایرانیانِ [دوران باستان]
بود .شاپور یکم شاه ساسانی كه ايران را باردیگر اَب َرقدرت اول
جهان باستان كرد و شهر قزوين را ساخت.
نصر دستور افکندن مجسمه شاپور را از جایگاهش داد و

آثار دیگر هم از آسیب در امان نماند .نصر پیشنهاد مردم محل
را که در برابر دریافت مقداری زَر از آنان ،اجازه دهد که مجسمه
را به حالت اول بازگردانند ر ّد کرد .وزن این مجسمه شاپور یکم
 25تُن گزارش شده است.
مورخان اروپایی آثار باقیمانده در تنگ چوگان را محرّک
غرور ملّی ایرانیان و سند تمدن و اقتدار این ملت نوشته اند که
بیش از  11قرن اَب َرقدرت بود.

نقششاپوريکمدريکحکّ اکيکهازگزندباقیماندهاستوبرایایرانیانغرورآفریناست.والريانوسامپراتور
رومكهدرجنگبهاسارتارتشايراندرآمدهبوددربرابرشاپوربهزانودرآمدهوالتماسميكند ()9

حذف القاب و عناوين از نام ايرانيان و تالش براي التين كردن الفباي ايران
14

 12اَمُرداد سال  ( 1314آگوست  )1935تصميم نهم اَمُرداد شوراي وزيران (قوه مجريه) مبني بر حذف عناوين اضافي از اسامي از جمله:
خان ،ميرزا ،سلطنه ،دَوله ،سيّد و  ...در ايران به اجرا درآمد و ادارات (در نوشتن نامه ها و احكام) ،نشريات در مطالب خود و نيز مراكز صدور
شناسنامه مكلّف به اجراي آن شدند و در مكاتبات رسمي و نطق ها نيز بكاربردن القاب و عناوين جز«آقا» و«بانو» براي خطاب كردن ممنوع
شد .هنگام خطاب کردن وزيران و نخست وزير ،قرار دادن واژه«جناب» بر نام آنان بالمانع (نه اجبار) اعالم شده بود و تاكيد شده بود كه در
صورت بكار بردن جناب ،آقا و بانو حذف شود و دو لقب باهم بكار برده نشود كه غلط دستوري است.
از روز ،بعد روزنامه ها فراتر از اين رفتند و از بكار بردن«فعل جمع» براي مقامات مفرد جز شاه و گاهي اوقات نخست وزير خودداري كردند
كه تا اوايل انقالب مرسوم بود و رعايت مي شد .نشريات دليل اين كار خودرا رفع تبعيض و تشخُّ ص اعالم كرده بودند.
متعاقب اين اقدام 19 ،روز بعد ،از سي ام اَمُرداد  1314نيز تعيين نام خانوادگي براي افرادي كه اسم پدر خودرا به عنوان نام خانوادگي به
كار مي بردند اجباري شد كه بازگشتي به رسم ايران عهد باستان و دور شدن از رسم عربي بود كه عرب نام پدر و پدربزرگ را پس از نام اول
بكار مي برند .همچنين توصيه شد که بر نوزادان ،ترجيحا نام هاي پارسي گذارده شود.
در همين زمان دولت وقت از سوي روشنفکران زير فشار قرار گرفت كه ايران نيز بمانند تركيه ،الفباي نوشتن خود را به الفبايي تغيير
دهد كه داراي حروف مصوّت باشد از جمله التين تا تلفظ همه مردم ايران يكسان شود و از غلظت لهجه هاي محلي كاسته شود كه اين تالش
به جايي نرسيد .يکي از ايرادهايي که به دودمان پهلوي گرفته شد همين التين نکردن حروف کتابت زبان فارسي بود که الفباي عربي است.
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نتایج کنفرانس پتسدام؛ تجزیه آلمان ،ولی ...
دوم آگوست 1945نشست سران دولت های فاتح جنگ جهانی دوم در پتسدام كه از  17جوالی آغاز شده بود پس از موافقت با تقسيم
آلمان و اتريش ميان فاتحان ،محاكمه اطرافيان هيتلر و بازگرداندن آلماني ها از خاك لهستان و احاله تعيين مرزهاي لهستان به يك اجالس
بين المللي بكار خود پايان داد .دولت مسکو  47سال پس از تقسیم آلمان به دو کشور و خارج ساختن نیروهای خود از آلمان شرقی باعث
وحدت مجدد آلمان شده است که به باور تاریخدانان ،سیاست درازمدت مسکو بوده است که آلمانِ متحد نیرومند شود و به خواست های
آمریکا ،ن َه بگوید که پس از ربع قرن ،تامین وحدت ن َه گفتن را آغاز کرده است و همین ن َه گفتن ها و ندادن سهم خود از هزینه های ناتو سبب
شده است که آمریکا تصمیم بگیرد بخشی از نیروهای نظامی خودرا از آلمان خارج سازد.

استالین ،ترومن و چرچیل در باغچه محل مذاکرات و در ساعت تنفس نخستین جلسه نشست

دستور العمل هميشه تازه ِ ناپلئون به مقامات دولتي فرانسه در اهمیت خواندن و
رسیدگی به نامه ها و شکایات مردم ـ پیش از او؛ خسروانوشیروان

روزی که هیتلر با یک نیرنگ ،جرقه جنگ جهانی دوم زد
هیتلر که قصد بازگرداندن سرزمین های ازدست رفته آلمان پس از جنگ جهانی اول را داشت و دنبال بهانه دنیاپسند می گشت 31
آگوست ( 1939نهم شهریور) چند افسر گشتاپو (اس اس) را مامور کرد که با لباس پلیس لهستان به ایستگاه رادیو شهر گالیویتس Gleiwitz
بروند و در آنجا و از این رادیو به آلمان بد و بیراه بگویند .گالیویتس ـ یک شهر آلمانی نشین که از قرن شانزدهم گاهی توسط اتریش و زمانی
آلمان (هر دو ملت از نژاد ژرمن) اداره می شد پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول در کنترل لهستان قرارگرفته بود (فاتحان جنگ
آن را به لهستان داده بودند).
پس از پخش ناسزا به آلمان از رادیو گالیویتس ،هیتلر بهانه الزم را به دست آورد و روز بعد (یکم سپتامبر) به لهستان حمله نظامی ب ُرد و
جنگ جهانی دوم آغاز شد .تلفظ لهستانی شهر گالیویتس ،گلیویس  Gliwisاست که در سیل ِسیا ( Silesiaتلفظ فرانسه؛ سیلزی) قراردارد.

نخستین تعرّض هوایی در تاریخ
 22آگوست  1849امپراتوری اتریش در حمله به شهر بندری وِنیز (ایتالیا)  Veniceبال ُن بدون سرنشین (حامل مواد منفجره) بکار ب ُرد که
در تاریخ نظامی ،از آن به عنوان نخستین حمله هوایی نام برده شده است .بکاربردن هواپیما و زِپلین در جنگ ،از دوران جنگ جهانی اول
و عمدتا از سال  1915آغاز شد و موشک و جت جنگنده از دوران جنگ دوم و از سوی آلمان ،که اینک پهپاد بر آن افزوده شده ،ولی موشک
حرف آخر را می زند .قاره آمریکا به دلیل قرارگرفتن میان دو اقیانوس ،از انتقال جنگ های قرن  20به این قاره در امان بود ،اما اینک موشک ....
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رسيدگي به درد دلها است؛ پيش از آن كه«فرياد»
ناپلئون بناپارت كنسول اول فرانسه (رئيس
شوند .بی توجهی مقامات وقت مسکو به نامه های
قوه مجريه) دوم آگوست  1802و دو سال پيش از
مردم از عوامل فروپاشی شوروی اعالم شده است.
امپراتور شدنش دستور اكيد داد كه مقامات ارشد
در برخي از كشورها كمتر از سه روز به نامه مردم
فرانسوي به نامه هاي مردم ظرف سه روز پس از
ترتيب اثر مي دهند .در اين ممالك رسم نيست
وصول ،پاسخ كتبي دهند و شنبه هارا براي مالقات
كه صاحب نامه را براي اداي توضيح دعوت كنند؛
با متقاضيان ،صرفنظر از اين كه چه كساني باشند
مديري كه نامه را دريافت مي دارد برحسب اهميت
اختصاص دهند .ناپلئون به مقامات فرانسوی هشدار
و فوريت نامه ،معاون و يا يكي از زيردستان خود را به
داده بود که اگر نامه ها نخوانند و به درد دلها نرسند
سراغ شاكي مي فرستد .مسئله تا حل شدن دنبال
باید منتظر انقالبی دیگر باشند .همزمان ،ناپلئون
ناپلئون
مي شود و براي حل آن ،اگر الزم باشد ضابطه و قانون
از مردم نيز درخواست كرد كه در صورت مشاهده
وضع مي گردد .يكي از وظايف هر دفتر روابط عمومي يافتن شكايات از
نقض آن دستور به دفتر او اطالع دهند تا شخصا رسيدگي كند.
 13قرن پيش از ناپلئون كه خود را سرباز انقالب فرانسه مي خواند ،البالي روزنامه ها و دادن به مقام مربوط و تعقيب آن تا حل مسئله است،
در ايران خسروانوشيروان دست به چنين كاري زده بود كه از«تاريخ» ،و به همين لحاظ است كه شمار ناراضيان از عملكرد ادارات كم مي شود
نه افراد ،لقب«دادگر» گرفته است .پارلمان انگلستان پيش از ناپلئون و به حد اقل مي رسد .باوجود اين ،در سومين قرن صدور دستور حياتي
كميسيون عرايض در جوار خود خلق كرد كه الگوي همه پارلمانها ناپلئون هنوز كشورهايي هستند كه به مشكالت مردم كه در جرايد
شده است ،ازجمله مجلس شوراي اسالمي كه كميسيون اصل  90منعكس مي شود و يا نامه هاي ارسالي آنان ،آن طور كه بايد توجه نمي
دارد .پيشرفته بودن كشورها تنها به خاطر دانش و صنعت آنها نيست ،کنند كه يك ضعف اداري بزرگ است.

15

بالتیک شوروی و جهانی شدن عملکرد آن و ...
ِ
ایجاد «ناتو» ،گسترش آن تا
16
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 24آگِست  1949روزی که  NATOبيست و چهارم آگوست 1949
هري ترومن رئيس جمهوري وقت آمريكا اسناد نهايي تاسيس سازمان
پيمان اتالنتيك شمالي (ناتو) را امضاء كرد و اين سازمان دفاع جمعي
غرب [و اینک دارای عملکرد جهانی ،درگیر در خاورمیانه و تنها اتحادیه
نظامی باقی مانده در جهان] اجرايي =  Effectiveشد.
مقدمات ايجاد اين سازمان از پيش (در جريان مذاکرات سران
آمريکا و انگليس در کانادا) به صورت محرمانه فراهم شده بود و کار
تنظيم اصول آن از هجدهم مارس  4( 1949سال پس از پایان جنگ
جهانی دوم) آغاز و چهارم اپريل این سال (سال  )1949مورد تصويب
قرار گرفته بود كه در يكي از اين اصول تصريح شده بود كه حمله نظامي
به يك كشور عضو ،به منزله تعرض به همه اعضاء تلقي خواهد شد .دولت
بلژيک و همسايگان ،يک سال پيش از اين ،متحد نظامي شده بودند.
«ناتو = ن ِی تو» با عضويت آمريکا ،انگلستان ،فرانسه ،کانادا ،هلند،
بلژيک و لوکزامبورگ از  27ژانويه  1950آغاز بكار كرد و يکم اپريل
همين سال وزيران كشورهاي عضو ،در الهه اجتماع و طرح مقابله با
گسترش نفوذ شوروي و بسط سوسیالیسم مارکسیستی را تصويب
كردند.
مسکو که چنین دید برای مقابله با ناتو ،سازمان پيمان ورشو را در
چهاردهم ماه می  1955با  8عضو به وجود آورد .شوروی یکی از اعضای
این پیمان ،یک جماهیریه مرکب از 15عضو ـ گرچه اسمی (روی کاغذ)
بود .ندانمکاری سران مسکو و ضعف معلومات عمومی آنان و ناآگاهی از
تاریخ (فرضی ِه برودل) سبب شد که در مذاکرات ،قول و قرارهای رقیب را
بپذیرند و در دسامبر  1989با انحالل پیمان (پيمان ورشو) روی موافق
نشان دهند که این انحالل در یکم جوالی  1991رسمیت یافت (قطعی
شد)  .طبق فرضیه اندیشمند بزرگ  Fernand Braudelهمه مسائل و
مشكالت ،ساخت و دستپُخت انسانِ ناقص است ،مخصوصا كه اگر يك
«انسان ناكامل» رئيس يك دولت شود.

ناتو که قول داده شده بود پس از انحالل پیمان ورشو به صورت یک
انجمن سیاسی در آید همچنان یک اتحادیه نظامی باقي مانده و اینک
دارای  28عضو است .ناتو تا سال  2004اعضای پیمان ورشو و ازجمله
سه کشور بالتیک شوروی منحلّه (نه ،روسیه و  11عضو دیگر) را به
عضویت خود درآورَد«.ناتو» تاکنون در خارج از حوزه خود؛ در کوزوو،
لیبی ،افغانستان ،عراق ،سوریه و  ...و بسیاری از کشورهای آفریقایی
مداخله نظامی کرده است ،و تالش بسیار برای به عضویت درآوردن
گرجستان و اوکراین به عمل آورده است که قرن ها بخش هایی از
امپراتوری روسیه و بعدا شوروی بودند.
بالتیک شورویِ منحلّه و تالش برای واردکردن اوکراین
ِ
ورود ناتو به
و گرجستان به داخل خود ،قدرت های در حال طلوع را نگران و به هم
نزدیک کرد که با انتخاب يک راستگرا به رياست جمهوري برزيل ،اين
دولت راه خودرا جدا ساخته است.
دادستان کل روسیه از  2015تالش های حقوقی برای اعالم غیر
قانونیبودنجداییسهکشوربالتیک(استونیا،التویاولیتوانیا)ازجامعه
مشترک المنافع ،پیوستن آنها به ناتو و به شکلی محدود ،استقرار نظامی
ناتو در این سه سرزمین را آغاز کرده است که اگرقضیه دنبال شود و کار
به دادگاه بکشد و به«حُ کم» قطعی بیانجامید ،معلوم نیست که چه به
دنبال خواهد داشت زیراکه ناتو در خاک آنها و در پایگاههایی که قبال با
پول شوروی ساخته شده بود مستقر شده است و استونیا و لتویا هرکدام
یک اقلیت چشمگیر روس دارند (ربع جمعیت آنها).
دوما (مجلس روسیه) در دوران حکومت یلتسین ضمن مصوّبه ای،
انحالل شوروی به آن صورت (تصمیم سه فرد و بدون انجام یک رفراندم
سراسری) را غیر قانونی اعالم کرده بود ولی یلتسین آن مصوّبه را امضا
نکرد و همچنان دربایگانی کرملین باقی مانده است .رفتار کرملین نشان
می دهد که ترس و نگرانی اعضای اروپایی ناتو از روسیه کاسته شود و ....

هري ترومن درحالي که بزرگان کنگره و مقامات برجسته آمريکا در دو طرف او ايستاده اند
دارد اعالميه اجرائي شدن ناتو را امضا مي کند

روزي که آلمان َابَرقدرت جهان شد

مارشال مولتکه

در ورساي ،ويلهلم قیصر آلمان در اتاق امپراتوران فرانسه ايجاد
امپراتوري ژرمن ها ـ رايش (رايخ) را اعالم كرد و خودرا رئیس آن ناميد
و به اين ترتيب بيسمارك معمار اين امپراتوري به هدف خود رسيد.
از سوي ديگر ،گروهي از فرانسويان روز چهارم سپتامبر  -دو روز پس
از تسليم شدن لويي ناپلئون ،بار ديگر در پاريس نظام جمهوري اعالم
كردند و نظامات انقالب فرانسه را پس از  80سال ،دوباره به اجرا گذاردند
و دست به دستگيري و اعدام و مصادره اموال كساني زدند كه آنان را
خائن به وطن و روح انقالب کبیر مي دانستند ولي به نتيجه نرسيدند.

زمانی که بومیان آرژانتین ،بدون توپ و تفنگ دژ نظامی اسپانیایی ها ویران
ساختند
یکم و دوم سپتامبر  1529بومیان آرژانتین به رغم نداشتن توپ و تفنگ ،نخستین دژ نظامی اسپانیا در آن سرزمین را ویران ساختند .اسپانیایی
ها در سال  1502وارد آرژانتین شده بودند ،ولی تا  1516که خوان دیاز سولیس و همراهان وارد شدند ،استقرار در کار نبود«.وسپاسیان کابوت»
در  1526قرارگاه نظامی ساخت و«پدرو مندوزا» بعدا در کنار رودخانه ،آبادی«بوئنوس آیرس» را به وجود آورد که جمعیت شهری آن در 2020
از  3میلیون تن تجاوز کرد و با حومه اش از  14میلیون .بوئنوس آیرس در لغت به معنای«هوای خوش» است که آن را به عنوان«صبح به خیر»
هم بکار می برند.
جمعیت آرژانتین در سال  2019چهل و پنج میلیون بود که  96درصد آنان اروپایی (اسپانیایی ـ ایتالیایی) و عمدتا مخلوطی از بومی ـ اروپایی
هستند .تنها حدود نیم درصد جمعیت آرژانتین سیاهپوست (آفریقایی) هستند .واژه آرژانتین به مفهوم نقره ،ریشه ایتالیایی ـ فرانسوی دارد.
آرژانتین که با انگلیس بر سر جزایر فالکلند اختالف دارد و درگیری نظامی داشته در سال  1816استقالل یافت و با حفظ زبان اسپانیایی از
اسپانیا جدا شد.

مجلهروزنامکشماره( 80-79-78مهر -آبان -آذرماه)1399

دوم سپتامبر سال  ،1870يك روز پس از شكست فرانسه از آلمان
در جنگ«سدان  ،» Sedanدولت آلمان ابرقدرت جهان شد .با ارتقاء
آلمان ،انگلستان دوم و روسيه به رديف سوم پايين رفت و دوران دسته
بندي نيروهاي رقيب بر سر بلعيدن سرزمينهاي قاره هاي دوردست
آغاز شد كه به آن شکل ،تا  1914ادامه داشت و به جنگ جهاني اول
(جنگ اروپاییان) منجرشد.
در سال  1870نيروهاي فرانسه پس از  44روز دفاع در برابر
سپاهیان آلماني به فرماندهي مارشال مولتكه Moltke (Helmuth von
 )Moltke the Elderدر سدان ،يکم سپتامبر شكست خوردند و تسليم
نيروهاي برتر آلمان شدند .دوم سپتامبر بيسمارك به چاد ِر شارل لويي
ناپلئون (پادشاه وقت فرانسه) رفت و اورا با سه ژنرال ارتش فرانسه نزد
قيصرآلمان برد و لوئي با بر زمين افكندن شمشيرش ،تسليم شد .قبال
بیش از صد هزار نظامي فرانسوي تسليم آلمان شده بودند .با وجود
اين ،چهار ماه و  16روز طول كشيد تا نيروهاي آلمان به ورساي فرانسه
رسيدند ،زيرا گارد ملي (ارتش مردمي) فرانسه ،خودرا با شتاب تمام
بسيج كرده و بطور غير منظم دست به مقاومت زده بود و نيروهاي آلمان
مجبور شده بودند كه نخست با جنگ غير منظم كه برايشان بسيار
دشوار بود ،آشنا شوند و سپس بجنگند.

17

روزی که بزرگان فرانسه یک کودک  5ساله را پادشاه این کشور کردند!
18

یکم سپتامبر  1715لوئي چهاردهم پادشاه فرانسه که  72سال سلطان اين کشور بود درگذشت .دوران سلطنت او بيش از هرپادشاه ديگر اروپا
طول کشيده بود .او موفق شد که به حکومت فئودالها (اشراف) در فرانسه پايان دهد و قدرت را در پايتخت متمرکز سازد.
از وقايع دوران سلطنت او يکي هم امضاي يک پيمان دوستي با ايران (دولت صفويه) بود .چند ساعت پس از درگذشت لوئی چهاردهم ،بزرگان
فرانسه پسر  5ساله او به نام لوئی پانزدهم را برجای او نشاندند و پادشاه فرانسه کردند!! .لوئی پانزدهم  59سال پادشاهی کرد.

نبرد سپتامبر  1380کوليکوو  -نخستين پيروزي بزرگ روس ها پس از خروج از
تفرقه ـ آغا ِز پایان سلطه مغوالن
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روس هاي متفرق باالخره پس از  160سال تحت سلطه مغوالن و تاتارها بودن و سركوب شدن ،گِرد هم آمدند و به سركردگي«دیميتري
ايوانوويچ» امي ِر منطقه مسكو و شهر والديمير به جنگ با سلطه گران شتافتند و هشتم سپتامبر سال  1380ميالدي در«كوليكوو Kulikovo
» واقع در کنار رود«دن  » Donنزديك به شهر کنونی«توال» مغوالن و تاتارها به سرکردگي«ماماي  » Mamaiرا شكست دادند و اين پيروزي
در عين حال روس ها را به وحدت نزديک ساخت و به تدريج كشور واحد روسيه به وجود آمد.
در جنگ کوليکوو شمار روس ها  80هزار و عد ِه تاتارها و مغول ها  125هزار نفر بود.
با پیروزی روس ها در نبرد«كوليكوو» ،قدرت مغول ها و تاتارها كامال پايان نيافت و صد سال طول كشيد تا برتري و حكومت روس ها را بر خود
پذيرفتند .روس ها همه كساني را كه در طول تاريخ از دشت«گُبي» و ساير مناطق شرق آسياي میانه به روسيه مهاجرت كرده و يا هجوم برده بودند
«تاتار» مي خوانده اند و واژه تاتار از نام قبيله مغولي تاتا (دادا) گرفته شده است.
اقوام ساكن شمال شرقی آسياي میانه در قرون چهارم تا ششم ميالدي به قصد ايران دست به مهاجرت زده بودند كه ارتش ايرانِ ساساني آنان
را به روسيه و اروپا فراري داده بود.
باتوخان نوه چنگيز متصرفات تاتارها را در خاک روسيه گسترش داد که مورّخان اروپايي آنان را گُلدِن هُرد  Golden Hordeنوشته اند.
دولت شوروي در طول عُمر خود كوشيد تا با انتقال شماري از تاتارها به قفقاز جنوبي ،ماهيت نژادي اين منطقه را كه ايراني تبار هستند تغيير دهد،
ولي موفق نشد كه بيش از چند هزار تن از آنان را ـ آن هم به عنوان كارگر نفت به جمهوري آذربايجان بفرستد.

روزی که برزیل  8میلیون و  515کیلومتری خودرا از سلطه پرتغال  92هزار
کیلومتری نجات داد
هفتم سپتامبر 1822برزيل 8میلیون و 515هزار کیلومتری اعالم استقالل كرد و خود را از سلطه پرتغال نجات داد .از همين زمان ،هفتم سپتامبر
روز ملّي برزيل است .برزیل در بهار سال  2020دویست و  13میلیون جمعیت داشت که حدود  47درصد آنان اروپایی تبار ،حدود  43درصد مخلوط
بومی ،حدود  7درصد آفریقایی ،حدود دو درصد از نژاد زرد و بقیه بومیِ خالص بودند .برزیل زبان پرتغالی را حفظ کرده است .جمعیت پرتغال 92
هزار کیلومتری ده میلیون نفر است.
برزیل در  22اپریل  1500و پس از ورود یک دسته پرتغالی به ریاست پدرو آلوارز کابرال به آنجا ،به عنوان مستعمره (ملک) دولت پرتغال اعالم
شده بود .پرتغالی ها پس از ورود به ساحل برزیل و دیدن درخت های چوب قرمز ،این سرزمین را برزیل (چوب قرمز) خواندند.

لوفت وافه (نیروی هوایی آلمان) بمباران لندن را از سپتامبر  1940و با موشک از
سپتامبر  1944آغاز کرد
بمباران شبانه لندن توسط نيروي هوايي آلمان (لوفت وافهLuftwaffe
) از هفتم سپتامبر  1940آغاز شد و  57شب متوالي طول کشيد و تلفات
و زيانهاي سنگين به بار آورد .طبق یک آمار ،جمع تلفات انگلیسیان 43
هزار کشته و  51هزار مجروح بود .اين بمباران در تاريخ جنگ جهاني
دوم به«بليتز  » Blitzمعروف شده است .این حمالت را« 57روزه»
نوشته اند ولی تا دهم ماه می  1941با شدت کمتری ادامه داشتند و
پس از آن به صورت پراکنده.
در جریان بمباران ،دولت انگلستان براي محافظت از جان کودکان،
زنان و سالخوردگان ،آنان را به خارج از شهرهاي بزرگ منتقل کرده بود.

نمونه ای ویرانی های لندن براثر حمالت آلمان

موشك وي ـ  2بر سكوي پرتاب
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هشتم ماه سپتامبر سال  1944نخستين موشك هدايت شونده
آلمان  V-2كه با سرعت صوت حركت مي كرد بر انگلستان فرود آمد و
محموله آن كه يك تُن (هزار كيلوگرم) ماده منفجره نيرومند بود تلفات
و زيانهاي فراوان به بار آورد .موشك V-2دومين نسل موشكهاي دورب ُرد

نظامي آلمان به شمار مي رفت .نخستين نسل اين موشكها« » V-1
خوانده مي شد كه نوعي هواپيماي بدون خلبان بود .نخستين موشك
كه با سرعت ساعتي  600كيلومتر (تقريبا  370مايل) حركت مي كرد،
دو ماه و  28روز پيش از آن تاريخ يعني  12ژوئن  1944بر لندن فرود
آمده بود و تلفات سنگين وارد آورده بود .در آن زمان ،كشورهايي که با
آلمان در جنگ بودند در برابرحمالت موشكی که برایشان تازگی داشت
وسيله دفاع نداشتند ،زيراکه سرعتي زياد داشت و از ارتفاع باال عمل مي
کرد .موشك های  V-1و  V-2از هلند و ن ُرماندی فرانسه (تحت اشغال
آلمان) پرتاب می شدند .با ورود این جنگ ابزار به صحنه جنگ ،عصر
جنگ موشکي و مسابقه موشک سازي آغاز شد و اين جنگ افزا ِر موثر،
عامل اقتدار كشورها شد ه است و دير زماني است كه انحصار ساختن و
داشتن موشک از دست کشورهاي انگشت شمار خارج شده و به گونه
اي روز افزون بر کشورهاي دارنده آن اضافه مي شود و  ...موشک فاصله
نمی شاسد.
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ترور یک سناتور پوپولیست ،ضد استثمار و چپگرای آمریکایی که از سال 1935
تا کنون درباره اش تحقیق می شود!
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ساعت  9و  20دقیقه بامداد هشتم سپتامبر  ،1935هوي النگ
پوپولیست
ِ
 Huey Longسناتور  42سال ِه استیت لوئيزياناي آمريكا كه به
چپگرا ،مبارز ،صریح الهجه و ضد ثروتمندان بودن معروف بود در راهرو
فرمانداری لوئیزیانا در شهر  Baton Rougeاز ناحیه شکم هدف یک
گلوله قرار گرفت ،مجروح شد ،با پای خود رفت تا به اتومبیل رسید ،به
بیمارستان منتقل شد و دهم سپتامبر ( 31ساعت بعد) در بیمارستان
درگذشت .وی قبل از سناتور شدن ،فرماندار انتخابی لوئیزیا بود.
مبارزات او با شرکت نفتی«استاندارد اویل» معروف است .وی به روزولت
رئیس جمهوری وقت پیشنهادهای متعدد به سود توده مردم داده بود و
نیز وضع مالیات سنگین بر ثروتمندان .او همچنین مشوّق کنگره آمریکا
به وضع قانون ضد استثمار و کسب ثروت از طریق ظلم و تعدّ ی بود که
روزولت با بسیاری از پیشنهادهای او موافقت نداشت .عقاید او مشابهت
زیاد با نظرات سناتور ب ِرنی ساندِرز داشت .سناتور النگ ـ یک حقوق دان
ـ با این عقاید و مبارزاتش مخالفان متعدد داشت.
در لحظه تیراندازی به او ،محافظان وی و گارد ساختمان فرمانداری
به دکتر کارل وایس  Dr. Carl Weissکه در فاصله یک متر و  20متری
سناتور بود تیراندازی کردند و او را با شلیک  60گلوله!! کشتند و گفتند
پزشک فارغ التحصیل
ِ
که او به سناتور گلوله زده بود«.کارل وایس» یک
دانشگاههای آمریکا و اتریش بود و بتازگی دارای فرزند شده بود و با
سناتور النگ آشنایی و دشمنی نداشت .پدر کارل نیز یک پزشک بود.
در مراسم تدفین سناتور النگ بیش از دویست هزارتَن (در مقایسه
جمعیت ک ِم آن زمان) شرکت کردند که دهها هزار تن آنان از نقاط
ِ
با
دیگر آمریکا بودند .بعدا مجسمه او ساخته شد و مقابل ساختمان

فرمانداری نصب شد.
در پی متهم شدن دکتر کارل وایس به قتل سناتور النگ ،بسیاری
این اتهام را رد کردند و در رد آن چند کتاب انتشار یافت .برخی مقامات
نیز قتل سناتور النگ را یک توطئ ِه از قبل طراحی شده خوانده بودند.
رسانه ها اشاره کرده بودند که ممکن است تیراندازی به سناتور النگ
کار خود گاردها باشد؛ تعمدا و یا سهوا .مردم معمولی می گفتند که یک
پزشک اگر بخواهد کسی را بکشد و آن هم از فاصله حدودا یک متری ،به
قلب تیراندازی می کند نه به شکم و جای دیگر که احتمال زنده ماندن
زیاد است و به عالوه ،چه خصومتی می تواند میان یک پزشک  29ساله
و تازه دارای فرزند شده و یک مرد سیاست وجود داشته باشد .چرا 60
گلوله به دکتر وایس زده شده ،دو ـ سه گلوله کافی بود .خانواده کارل
گفته بودند که این پزشک جوان ،ضد هرگونه خشونت بود و بامداد آن
روز مانند هر روز دیگر با لبخند و شاد از خانه خارج شد و گفت که دو ـ
سه ساعت دیگر باز می گردد .رد اتهام قتل سناتور النگ بدست دکتر
وایس و بحث در این باره تا آخر دهه دوم قرن  21ادامه داشته است.
مردم معمولی که تردید به اتهام وارده به دکتر وایس داشتند بویژه
که  60گلوله به بدن او زده شده بود تا زنده نماند که حقایق ترور سناتور
فاش شود ،این شعار را رایج کرده بودند:
 Ballot not Bulletیعنی در یک دمکراسی ،برکناری یک مقام
انتخابی ،با رای و صندوق آراء باید انجام شود ،ن َه گلوله ـ به عبارت دیگر
مخالفان عقاید و مبارزات سناتور النگ باید او را در انتخابات کنار می
زدند نه با قتل وی و اگر رای کافی نداشته باشند ،مفهومش این است که
عقاید او هواداران بیشتری دارد و در اکثریت است.

Senator Long

ترور وزیر امورخارج ِه بدون بادی گارد سوئد در فروشگاه لباس
 11سپتامبر 2003بانو«آنا ليند » Anna Lindhوزير امور خارجه 46
ساله سوئد و یک«سوسیال دمکرات از دوران جوانی» كه روز پيش از
اين در يك فروشگاه در شهر استکهلم چند ضربه چاقو خورده بود در
بيمارستان درگذشت.
اين رويداد در آستانه يك رفراندم در سوئد انجام گرفت كه در آن
نظر مردم درباره تبديل پول ملي به«يورو» خواسته شده بود .بانو ليند از
موافقان یورو شدنِ پول ملی سوئد بود كه اكثريت مردم مخالفت كردند.
با اين كه ضارب که یک صِ ربِ مهاجر بود بعدا دستگير و محاکمه و
به حبس ابد محکوم شد و سال ها از اين ماجرا مي گذرد ،هنوز انگيزه
واقعی قتل اعالم نشده است.
آنا حدود  4سال وزیر امور خارجه سوئد بود و قبل این سمت هم
مشاغل دولتی و حزبی داشت .وی بدون بادی گارد بود و برای خرید
لباس به فروشگاه رفته بود.
 Palmeنخست وزیر پیشین سوئد نیز در سال  1986که بدون بادی
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گارد در شهر استکهلم به تماشای فیلم به سینما رفته بود پس از خروج
از ساختمان سینما ،در خیابان ترور شد.

دو سال پس از استقرار انگلیسی ها در آمریکای شمالی (ویرجینیا) ،یک دریانورد انگلیسی به نام ( Henry Hudsonهِنری هادسِ ن) در سپتامبر
 1609به جزیره ای رودخانه ای در انتهای راه آبی که از کانادا شروع می شود رسید که بومیان ساکن آن ـ از طایفه  Lenapeآن را مانهاتان (تلفظ
آمریکایی آن؛ مَن َهتَن) می گفتند به مفهوم«محل ساخت ،انبار کردن و بازا ِر کمان» Mannah :یعنی جمع آوری ـ انبار و  Ahtکمان و  aanبازار،
محل بدست آوردن.
این محل که اینک در شهر  8میلیونی نیویورک قرار گرفته و یکی از  5بورو  boroughاین شهر است ،نزدیک به دو میلیون جمعیت دارد و شهرت
جهانی به عنوان محل فعالیت های اقتصادی و معامالت از جمله بورس
سهام (وال استریت) ،آسمانخراش ها ،دانشگاهها ،رسانه ها و مساکن
گرانقیمت.
پیش از هادسِ ن (هودسون) ،یک دریانورد ایتالیایی در 1524مَن َهتَن
را دیده بود که مهاجران هلندی از  1624در آنجا سکونت کردند و نام
مجموعه شهر را«نیو آمستردام» گذاشتند که  40سال بعد به تصرف
انگلیسی ها درآمد و به«نیویورک» تغییر نام داد .مقامات دولت جدید
االستقالل آمریکا عمال  5سال ( 1785تا  )1790در منهتن بودند
(پایتخت موقت).
هِنری هادسن که در سپتامبر  1609به منهتن رسیده بود دو سال
بعد ( )1911ناپدید شد و انگلیسی ها نام او را بر آبراهی گذارده اند که
مَن َهتَن در آن قرار گرفته است (هادسن ریور).
جزیره مَن َهتَن در نقشه با خط قرمز مشخص شده است
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رسیدن اروپاییان به مَن َه َت ِن نیویورک و حفظ نام بومی آن که کانون اقتصاد و محل
آسمانخراش ها و چند دانشگاه و رسانه است

روزی که پرتغال ثروتمندترین کشور شده بود ،چرا؟
22

دولت پرتغال (دولت کشوری به مساحت  92هزار کیلومتر مربع و در سال  2020دارای  11میلیون جمعیت) با يافتن راههاي دريايي و تصرف
سرزمين های دوردست و دست يافتن بر طالي گينه و صدور شكر و ادويه و ساير كاالي این دیار به اروپا ،در 14سپتامبر  1521ثروتمندترين
كشور اين قاره شده بود.
گام بعدی پرتغال صدور ب َرده از آفریقا به قاره غربی (آمریکا) و فروش آنان به اروپاییان مهاجر به این قاره بود که مسائل ویژه خود را به دنبال داشته
است .برتری اروپا را«توپ و تفنگ» میسر ساخت .در پی انتشار خاطرات مارکو پولو که سال ها در چین زندگی کرده بود و ساخت باروت در این
سرزمین را که برای آتشبازی در مراسم بکار می رفت فراگرفته بود ،اروپاییان توپ و تفنگ ساختند و با شماری کم ،افراد مسلح دست به تصرف و
استعمار سرزمین های دیگر زدند.
روش ساخت قطب نما را هم مارکو پولو در چین فرا گرفته بود که در بازگشت به اروپا ،اروپاییان با کمک قطب نما توانستند در دریاهای دور دست
و عمیق و به دور از سواحل ،کشتیرانی کنند و راههای دریایی را بیابند .طرز ساخت کاغد را هم مارکو پولو در چین یاد گرفت و به اروپاییان یاد داد تا
کتاب بنویسند و کتاب های یونان باستان را ترجمه و منتشر کنند که رُنسانس پدید آمد.
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تلفات سنگین عراق در جنگ آگوست  1974با کُ ردهای این کشور و محاصره
کرکوک
هشتم سپتامبر  1974تلفات یک ماه نخست جنگ دولت عراق با کُردهای این کشور به ریاست ژنرال مصطفی بارزانی که هشتم ماه آگوست آغاز
شده بود انتشار یافت و گزارش شد که تا این تاریخ (هشتم سپتامبر) ،تلفات عراق  3هزار کشته و هزارها زخمی بوده است .جنگ کُردهای عراق با
دولت این کشور ،هرچند وقت یکبار تکرار شده است.
روزنامه اطالعات در شماره وقت ،تیتر گزارش این تلفات و محاصره کرکوک را چنین ترجمه و چاپ کرده بود:

روزي که با ايجاد  Opecموافقت شد
 12سپتامبر  1960كشورهاي صادر كننده نفت با هدف محافظت از منافع خود با تاسيس سازمان واحدي موافقت كردند كه به اختصار«اوپك»
ناميده مي شود و هنوز باقي است .اين توافق در پايان مذاكرات نمايندگان اين كشورها در بغداد حاصل شد .در دهه هاي اخير افزايش كشورهاي
صادر كننده نفت كه خارج از اين سازمان قرار گرفته اند رو به افزايش بوده و اوپك مجبور است كه براي حفظ بهاي نفت خام با آنها كه در صدرشان
روسيه قرار گرفته است كنار آيد .با وجود اين ،دولتهاي عضو اوپك كه سران برخي از آنها وابستگي هاي خارجي دارند با ساير اعضاي اين سازمان
هماهنگي كامل ندارند.
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آغاز جنگ اول هند و پاکستان و درگذشت جناح

زمانی که آالسکا یک مهاجرنشین روسیه اعالم شده بود
 22سپتامبر ( 1784طبق تقویم میالدی جدید) روس هاي مهاجر در آالسکا ،تاسیس ُکلُني روسيه را در اين منطقه اعالم کردند .دولت آمريکا
یک قرن بعد آالسکا را از روسيه خريداري کرد.
آالسكا كه سرزميني وسيع ،ثروتمند و استراتژيك است  18اكتبر  19( 1867اكتبر به وقت مسكو) از جانب تزار وقت روسيه پس از دريافت پولِ
مقرر ،به دولت آمريكا تحويل داده شد .دولت مسكو پس از مهاجرت و استقرار روس ها در آالسکا آن را جزيي از قلمرو خود اعالم كرده بود .آالسكا
كه توسط دولت آمريكا از تزار وقت روسيه خريداري شده بود در همين روز ( 19اكتبر  )1867رسما به مالكيت آن دولت درآمد و بعدا یکی از استیت
های پنجاه گانه فدراسیون آمریکا شد .به اين مناسبت  18اكتبر«روز آالسكا» اعالم شده كه هر سال مراسم آن در آمريكا برگزار مي شود .دولت
واشنگتن آالسکا را به مبلغ  7ميليون و دويست هزار دالر از تزار روسيه (كه نياز به پول داشت) خريداري کرده بود.
استالین پس از اتمی شدن شوروی ،و در جریان جنگ کره و در واکنش به یک انتقاد دولت آمریکا از او اشاره کرده بود که ممکن است با توسل به
زور آالسکا را پس بگیرد و شوروی در آینده در هر جنگی از تمامی وسائلی که در اختیار دارد (ازجمله سالح اتمی) استفاده خواهد کرد .وی فروش
آالسکا را عملی خودسرانه از جانب تزار وقت خوانده بود و گفته بود که یک رئیس کشور حق ندارد سرزمین ملت را تجزیه کند ،بفروشد و یا با هر
عنوان واگذار کند .پس از بیان این مطلب تأمل برانگیز ،طولی نکشید که استالین بیمار شد و درگذشت.
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 11سپتامبر سال  1948نخستين جنگ تمام عيار ميان هند و پاكستان بر سر كشمير آغاز شد .در همين روز محمدعلي جناح بنيادگذار كشور
پاكستان نيز درگذشت.
از آن زمان تاکنون (سال  )2012دو جنگ ديگر بر سر همان مسئله ميان هند و پاکستان که پيش از سال  1947يک کشور را تشکيل مي دادند
روي داده است و راه حلي هم براي مسئله کشمير به دست نيامده است.
در جريان جنگ دوم هند و پاکستان ،در همين روز در سال  1965نظاميان هند تا حومه شهر الهور پيش آمده بودند .هند که سیستم نظام
وظیفه دارد می تواند ظرف  3روز  16میلیون سرباز در زیر پرچم و آماده جنگ داشته باشد .هند یک کشور اتمی ـ موشکی است.

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
24
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«رنگ
«پِترارك» كه بمانند حافظ شيرازيِ ما ،انسان ها را از دلبستگي به هرچه كه ِ
تعلّق پذيرد» برحذر داشته است
«فرانچسكو پ ِترارك» شاعر ،نويسنده ،تاريخدان ،انديشمند

بود كه با زحمت زياد آثار نويسندگان و انديشمندان قديم از

و انساندوست ايتاليايي  20جوالي سال  1304ميالدي (31

جمله«سيسرو» را جمع آوري كرد و گرنه انسان امروز از افكار

تیرماه  711سال پیش) به دنيا آمد و هفتاد سال بعد در

و كارهاي آنان به صورت كامل آگاه نمي شد.

نخستين ساعت  19جوالی (  18جوالی سال  ،1374نیمه

از پترارك عالوه بر تاليفات تاريخي و مجموعه آثار ديگران

شب) درگذشت .اگر در شرح احوال بزرگان و اصحاب فكر دقت

با حاشيه نويسي ،يك مجموعه شعر مركب از  366قطعه و

شود ،مالحظه خواهد شد كه بيشتر آنان در همان ماهي كه به

عمدتا غزل باقي مانده است.
وي همانند شاعر معاصر خود «حافظ» شيرازي ،در

دنيا آمده بودند فوت شده اند.
پترارك كه با«دانته» از پدران عصر رُنسانس اروپا بشمار

اشعارش زني خيالي را وصف كرده است .زن خيالي پترارك

مي آيند در نثر و نظم استاد بود و باعث اعتبار زبان التين شد.

«لورا» نام داشت كه قسمتي از اشعار او مربوط به دوران زنده

در قلمرو تاريخ ،معروفترين كتابي كه پترارك نوشت«آفريقا»

بودن اين زن خيالي و قسمتي ديگر پس از مرگ اوست كه در

عنوان دارد كه شرح كارهاي ژنرال رومي«سيپيو افريكانوس»

اين قسمت كوشيده است مردم را از دلبستگي به مال و مقام

است .وي در اين كتاب بسياري از نكته ها و اندرزهاي تاريخ را

و امور دنيوي دور سازد كه«حافظ» در اين زمينه گفته است:

بيان كرده است.

غالم هِمّ ت آن َم كه زير چرخ كَبود ـ زهرچه«رنگ تعلّق» پذيرد

تعبير«عصر ظلمت در اروپا» از پترارك است كه عنوان
«اوضاع قرون وسطا» در اين قاره قرار گرفته است .پترارك

آزاد است .پترارك را نخستين انديشمندي مي دانند كه يک
جنبش انساندوستي تاسيس کرده است.

تصوير پترارک

تاريخداني كه اصلي بر «نيروي خواست جامعه» نوشت
و اشعار فردوسي را محرّك ايرانيان خواند

25

مايكل باكساندال  Michael Baxandallمورخ انگليسي كه در بسياري از دانشگاههاي كشورهاي
انگليسي زبان تدريس كرده بود و تاليفات متعدد بويژه درباره تاريخ هنر و قريحه و استعداد بشر دارد
آگوست  2008در  74سالگي درگذشت .اصل«  » Social Forceدر شكل گيري ها از او است .وي گفته
است كه با دقيق شدن در آثار هنري و ادبي هر عصر؛ مي توان وضعيت جامعه آن زمان و خواست
افراد آن را تشخيص داد و مجسم كرد زيرا كه«مشتري = تقاضا» عرضه كننده (توليد کننده و توزيع
کننده) به وجود مي آورد .خصوصيات هر برهه و زمانه نيروي خواست جامعه (تقاضا) در آن عصر را كه
يك عامل متغيّر است به دست مي دهد؛ مثال هنر ،ادبيات و عقايد در قرن پانزدهم در ايتاليا .خواست
جامعه (نياز و تقاضا) همچنين راه جنبش ها و خيزش ها را هموار مي كند.
سخنراني پروفسور باكساندال در پاييز  1982در دانشگاه نيويورك درباره نيات ويژه ابوالقاسم
فردوسي (ميهندوست بزرگ) كه در بسياري از رسانه هاي وقت انتشار يافته بود هنوز زبانزد است.

Baxandall

باکسادال گفته بود :فردوسي نياز جامعه زمان خود را درك كرده بود .ايرانيان يك محرّك مي خواستند

و نياز بود كه احساسات ملي ايرانيان برانگيخته شود و بدون آگاهي از گذشته درخشان و عمدتا قهرماني نمي شد كه اين احساسات را كه

چو فردا بلند آيدش آفتاب  ...من و گُرز و ميدان و افراسياب  ...چنانش بكويم به گُر ِز گران كه پوالد كوبند آهنگران.
اين شعر در سفر جنگي محمود غزنوي به هندوستان اورا برانگيخت ،چه رسد به يك امير (ژنرال) ايراني.

الرنس نویسنده و اندیشمند انگلیسی :هرچه دنیا صنعتی تر و مدرنیزه شود
از انسانیّت دور می شود
 11سپتامبر  David Herbert Lawrence 1885نویسنده و اندیشمند انگلیسی به
دنیا آمد .وی در طول عُمر کوتاه خود چندین داستان ،کتاب غیر داستانی ،رساله ،سفرنامه و مجموعه
شعر از خود بیاد گذارده است .باورهای او در اینکه یک انسان باید خودش باشد با رفتاری طبیعی نه
ساختگی برحسب شرایط و موقعیت.
او که  45سال عُمر کرد عقیده داشت که دنیا هرچه صنعتی تر و مدرنیزه شود از انسانیّت دور می
شود .وی با انتشار این نظرات برای خود در میان اصحاب کمپانی ها و  ...دشمن تراشیده بود .دیوید
هربرت الرنس دوم مارس  1930فوت شد.
David Lawrence
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سركوب شده بود برانگيخت .براي مثال به اين شعر او توجه كنيد كه گفت:

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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عکس فتوژورنالیست «ادي آدامز» مسير جنگ ويتنام را تغيير داد
انتشار این ِ
ا ِدي آدامز» فتو ژورناليست معروف و برنده  500جايزه
در اين زمينه از جمله جايزه پوليتزر 18 ،سپتامبر 2004
در خانه اش در شهر نيويورك در  71سالگي درگذشت .وي
نيم قرن با دوربین روزنامه نگاري كرده بود.
معروفترين كار«ا ِدي آدامز» گرفتن عكس از صحنه اي
است كه انتشار آن جهان را منقلب كرد و مسير جنگ ويتنام
را تغيير داد و سرانجام به قطع آن کمک بسيار کرد.
ماجرا از اين قرار بود :در جريان تعرّض«ت ِت» در سال
 1968كهويتكنگپايگاههاواردوگاههاينظامیاناعزامی
آمريكا در جنوب ويتنام را مورد حمله همزمان قرارداده
بودند ،چند مامور پليس سايگون مردي را به اتهام همدستي
با ويت كنگ دستگير كرده و دست بسته نزد سرتيپ«نگوك
لوآن» رئيس پليس كه در يك چهار راه شهر بر كار ماموران
نظارت مي كرد برده بودند .سرتيپ نگوك لوآن بدون اين كه
تحقيق کند كه آيا آن مرد واقعا همدست ويت كنگ بوده و

يا اشتباها دستگير شده است در همانجا در برابر چشم مردم
تپانچه خود را بيرون كشيد و يك گلوله به مغز آن مرد خالي
كرد و او را جا به جا كشت .ا ِدي آدامزکه برای پوشش جنگ
جنوب ویتنام به این منطقه رفته بود در آن ساعت در آن
خیابان سایگون حضور داشت و از اين وضعيت به گونه اي
كه پليس متوجه نشود عكس گرفت و اين عكس كه برنده
جايزه پوليتزر شد از سوي اسوشييتدپرس در سراسر جهان
توزيع گرديد و در روزنامه ها به چاپ رسيد و از شبكه هاي
تلويزيوني پخش شد و مردم را به خروش درآورد .از آن پس
آمريكاييان آرام نگرفتند و دست از تظاهرات ضد جنگ
برنداشتند تا نيكسون رئيس جمهوري شد و تحت تأثیر
نارضایتیمردمآمریکاازادامهشرکتنظامیانِ شاندرجنگ
ویتنام ،واحدهاي زرمی اين کشور را از ويتنام خارج ساخت،
طئلی نکشید که جنگ پایان یافت و وحدت ويتنام تامين
گردید که اینک کشوری سوسیالیستی  97میلیونی است.

سرتيپ «نگوک لوآن» رئيس پليس در يک چهار راه شهر سایگون و بدون تحقيق قضایی ،به اين
گونه يک متهم همان ساعت دستگير شده به همکاري با ويت کنگ به نام  Van Lemرا کشت

درباره روش پژوهش و نويسندگي ميشل دو مونتاين

Fairness Doctrine
ـ حقی که لغو شد ـ حق دادن توضیح به مطالب رادیو تلویزیونهای آمریکا که باید بی طرفی ،موازنه و
تعادل را رعایت می کردند
كميسيون ارتباطات آمريكا (اف .سی .سی  FCCچهارم آگوست «1987فِرن ِس دكترين  » Fairness Doctrineرا در مورد راديو ـ
تلويزيونهاي اين فدراسیون لغو كرد ـ عملی که وسیعا از آن انتقاد شده است.
طبق اين دكترين ،اين دو نوع رسان ِه همگانی مكلّف بودند كه توضيح كساني را كه در باره آنان مطالبي پخش شده بود انتشار دهند
و نيز درقبال مطالب جنجالي؛ بی طرفی ،موازنه و تعادل را رعايت کنند.
این دکترین در سال  1949برقرارشده بود تا پخش مطالب از رادیو تلویزین های آمریکا که همه آنها غیر دولتی هستند؛ منصفانه،
دقیق و درست باشد .دیوان عالی آمریکا در سال  1969این دکترین را قانونی و دادن توضیح را حق کسانی دانسته بود که از آنان نامی
در مطالب ب ُرده می شد.
در آمریکا پروانه های کار رادیو ـ تلویزیون که همه آنها غیر دولتی هستند یک ساله است و تجدید پروانه با توجه به عملکرد آنها در
سال قبل از آن صورت می گیرد«.اف سی سی» در رابطه با رسانه های چاپی (  ) Pressکه هرگونه آزادی آنها در قانون اساسی آمریکا
تضمین شده است اختیار ندارد .به همین دلیل ،انتشار هرگونه نشریه در آمریکا نیاز به دریافت پروانه ندارد.
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دوم آگوست « 1580ميشل دو مونتاين» نويسنده و پژوهشگر بنام
فرانسوي تاليف دو جلدي خود«رساله ها» را منتشر ساخت كه روزنامه هاي
اروپايي به اين مناسبت مدعي شده اند كه وي مبتكر رساله نگاري (اسي
 Essayنويسي) بوده است كه اينك قلمرو بيشتري يافته و فيلم و عكس را
هم در برگرفته است.
مورخان ،ابتكار رساله نويسي را به صورتي كه در دانشگاههاي امروز
مرسوم است از«پلوتارك» دانسته اند.
تعريف مونتاين از رساله چنين بوده است :جمع آوري هر مطلب و سند و
شاهد درباره يك«تاپيك» با مقدمه و نتيجه گيري .وي نوشته است :تاكيد
بر«يك تاپيك» يعني نپريدن از اين شاخه به آن شاخه و پرداختن و تمركز
كردن تنها روي يك موضوع و مسئله .رساله نویسی نقطه مقابل تخيّل نگاری
است .نتيجه گيري نويسنده از رساله اش نمي تواند خيالبافي باشد .چشم
انداز و پيش بيني به استناد حقايق و تجربه ها ،خيالبافي نيست«.ا ِسِ ي» نه
بايد زياد طوالني باشد و نه خيلي كوتاه .جمع آوري رساله هاي مربوط به يك
موضوع از نويسندگان و پژوهشگران مختلف در يك كتاب ،خدمت بزرگي
مون تاين
به امر تحقيق و پيشرفت است .مون تاين كه يك انساندوست بود و سفرها و
مطالعات بسيار كرده بود در عين حال روشي جامع براي بررسي و مطالعه انسان ،از شناخت طبيعت بشر تا شناخت عادت ها ،عقايد
و استعداد هاي او به دست داده و گفته است كه براي پژوهش بشر ،يك پژوهشگر بايد نخست خودش را تحت مطالعه قرار دهد زيرا
كه انسان ها احساس و عواطف و خواست و ناخواست مشترك فراوان دارند.

دانستنی ها
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داستان شنيدني نامگذاري ماه ِ آگوست (آگِست ـ اوت) و  31روزه بودن آن
نامگذاري ماه آگوست (آگِست ـ اوت) ،هشتمين ماه ميالدي در تقويم گريگوري (يونيورسال) داستاني جالب دارد ،از
اين قرار:
در تقويم رومي كه به دستور«ژوليوس سزار» در قرن يکم پیش از ميالد تدوين شده بود«،سال» بمانند تقويم ايرانيان
از مارس (نوروز ما ـ بهار) آغاز مي شد ،ماه آگوست کنونی که ماه هشتم است در آن زمان ماه ششم بود و ( Sextilisماه ششم)
خوانده مي شد .ماه پيش از آن را به اين مناسبت كه ژوليوس سزار در آن به دنيا آمده بود ،ژوالي (جوالي ـ ژوئيه) نامگذاري
كرده بودند كه پس از گذشت بيش از دو هزار سال به همين نام باقي مانده است.
پس از سزار ،پسر خوانده او«گايوس اوكتاويوس  » Gaius Octaviusبه سمت امپراتور انتخاب شد و سزار اوكتاويانوس
نام گرفت .سناي روم پس از غلبه اوكتاويانوس بر مخالفين و در صدر آنان ماركوس آنتونيوس و زنش كلئوپاترا ـ ملكه
يوناني تبار مصر ،وي را لقب«اوگوستوس  » Augustusداد و پيشنهاد اورا كه به تنهايي حكومت كند و شريك نداشته باشد
تصويب كرد .گام بعدي اوگوستوس كه پا در جاي پاي پدرخوانده اش مي گذاشت ،قرار دادن نام خود بر يكي از ماههاي
سال بود و ماه ششم را كه متعاقب ماه ژوالي (ماه ژوليوس سزار) بود برگزيد و آن را به نام خودش؛«اوگوست» ناميد كه
هنوز باقي مانده است .كار بعدي او كه خودخواهي محض خوانده شده است اين بود كه اعالم كرد ماه اوگوست بايد بمانند
ماه ژوالي  31روزه باشد تا دست كمي از ماه ژوليوس سزار نداشته باشد كه عملي شده است و به اين ترتيب ،سال ميالدي
كه خورشيدي است داراي هفت ماه  31روزه است!.
اوگوستوس پس از  40سال حكومت در نوزدهم اوگوست (ماهي كه به نام خودش بود) در سال  14ميالدي درگذشت.
از كارهاي ديگر اوگوستوس كه به ميراث باقي مانده و برخي از قدرت ها در طول تاريخ و تا به امروز از آن استفاده كرده
اند ،اصطالح«صلح رومي ـ  » Pax Romanaاست .وي در حالی که روم دَمی از جنگ با این و آن فراغت نداشت مي گفت كه
دولت روم با هيچ دولتي سر جنگ ندارد و تجاوزي از ناحيه روم صورت نمي گيرد و جنگهايي كه انجام مي شود ،تنها به
خاطر صلح و حفظ امنيت اتباع روم است و تعرض محسوب نمي شوند!.

درباره نامگذاري ماه سپتامبر :واژه هفتم بر ماه نهم!
هفتم سپتامبر سال ( 1582و يك ماه پيش از تکمیل اصالح تقويم ميالدي و به اجرای گذاردن تقویم تازه ـ یونیورسال
= گریگوری) ،كميسيون رفورم تصميم گرفت كه ماه نهم ميالدي نام باستاني اش را كه سپتامبر (هفتم) است حفظ كند.
«سپتامبر بيش از دو هزار سال پيش و هنگام تنظيم تقويم ژوليان ،از دو واژه سانسكريت (هندی) و برگرفته از يك كتاب
ديني هندوها ساخته شده است«:سپت» به معناي رقم  7و«امبر» يعني آسمان .در آن زمان ،سپتامبر ماه هفتم بود و سال
رومي قديم كه تقويم ميالدي برپايه آن تنظيم شده است به اقتباس از ايرانيان از مارس ( 21تا  24مارس) مصادف با نوروز
ما و آغاز بهار شروع مي شد .تقويم تازه ميالدي (كه جهاني شده است) در قرن شانزدهم توسط يك ايتاليايي به نام دكتر
ليليو (ليليوس) تنظيم شد و چون پاپ وقت ،گريگوري سيزدهم ،بر آن صحه نهاد به تقويم گريگوري موسوم شده است.
اين تقويم از چهارم اكتبر سال  1582به اجرا درآمده و جاي تقويم ژوليان را گرفته است

شهر ديترويت آمريکا که بدست يک سروان ارتش فرانسه ایجاد شده است  319ساله شد
در سال  24( 1701جوالي) شهر ديترويت ( Detriotتلفظ فرانسوي:دتروا) مركز صنايع خودروسازي آمريكا و يازدهمين شهر
پرُجمعيت اين كشور توسط يك سروان فرانسوي به نام«آنتوان دو كاديالك  » Antoine de Cadillacبنا نهاده شد كه نخست يك
اردوگاه نظامي فرانسوي بود كه بعدا يك ايستگاه مبادله كاال هم بر آن اضافه شد.
دو قرن بعد هنري فورد كارخانه اتومبيلسازي خودرا در خيابان«ماك» دي ِر بورن ـ حومه شهر ديترويت ـ تاسيس كرد كه بعدا
برادران داج (دوج) كارخانه خودروسازي ديگري در آنجا ساختند و آنگاه لوئيس شورلت كارخانه شورلت (جنرال موتورز امروز) را
در آن شهر بنا نهاد.
ناپلئون بناپارت در سال  1804آمريکاي فرانسه شامل اياالت مرکزي از شمال تا جنوب (ازايلي نوي تا نيوارلئان) را به دولت
واشنگتن فروخت.
پس از گذشت دو قرن از آن زمان ،هنوز بسياري از مردم لوئيزياناي آمريکا فرهنگ فرانسوی خود را از دست نداده اند .اسامي
بسياري از شهرهاي نيمه مرکزي فدراسیون آمریکا نيز فرانسوي بوده که تغيير نيافته است.

استیت نیوجرسی برگزار شد و دوشیزه مارگارت
ِ
نخستین مسابق ِه«دختر آمریکا» هشتم سپتامبر  1921در اتالنتیک سیتی ـ
گُرمَن برنده آن اعالم شد .شرایط انتخاب با امروز فرق می کرد و زیبایی ظاهر ،تنها مالک انتخاب نبود .برنده مسابقه باید هوش برتر
و رفتار خوب داشت ( بیش از دیگر شرکت کنندگان در مسابقه).
مارگارت تا پایان عُمر بانویی اخالقی و معنوی بود و بر همین اساس در سال  36( 1957سالگی) که بیوه شد وفاداری خود را به
شوهر متوفی حفظ کرد و تا  90سالگی که درگذشت ،تنها زندگی می کرد .لذت او مسافرت و مطالعه بود.

مارگارت گُرمن برنده نخستین مسابقه «دختر آمریکا» در سپتامبر  1921که  90سال

زندگی کرد در دو مرحله عُمر؛ جوانی و پیری .نگاهی بر این دو عکس می تواند هشدار
دهد .طول عُمر انسان محدود است
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نخستین مسابقه «دختر آمریکا» در سپتامبر  1921برگزار شد ـ شرایط ،تنها زیبایی ظاهر
نبود ـ رعایت آداب و اخالقیات و داشتن هوش برتر

29

قانون كنترل كمونيست ها در آمریکا
30

 24آگوست  1954قانون كنترل كمونيست ها که به تصويب كنگره آمريكا رسيده بود از چنين روزي در اين کشور به اجرا درآمد
و بر پايه همين قانون ورود كمونيست ها به آمريكا ممنوع شد .طبق همين قانون ،فعاليت کمونيستي در فدراسیون آمریکا نيز غير
مجاز شد .از خارجياني که بخواهند کارت اقامت دائم در آمريکا بگيرند و يا بعدا به تابعيت نچرااليزد (غير بومي) اين کشور درآيند به
قيد سوگند سئوال خواهد شد که سابقه عضويت در احزاب کمونيستي نداشته باشند.
همچنین در پرسشنامه ویزای ورود از متقاضی سئوال می شود که سابقه فعالیت نداشته باشد.

ايجاد سازمان همکاري و عمران منطقه اي و لغو رواديد
سران ايران ،تركيه و پاكستان در مذاكرات تابستان  1964خود در استانبول با اصول ايجاد سازمان همكاري و عمران منطقه اي
موافقت كردند.
از آن پس رواديد مسافرت اتباع ،ميان اين كشور ها لغو شد كه در مورد ايران و تركيه (عمدتا به دلیل سودی که ترکیه از آن می
برَد) هنوز به قوت خود باقي است.
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سوفيا لورن به مناسبت زادروز او
«سوفيا لورن» بازيگر ايتاليايي فيلم هاي سينمايي که  20سپتامبر سال
 1934در شهر رُم به دنيا آمد تا هفتادمین زادروزش در يکصد فيلم به ايفاي
نقش پرداخته بود که به این کار همچنان ادامه داده است .وي که در کودکي
و نوجواني با فقر و تنگدستي زندگي کرده بود با بازي در فيلم«آتيالي هون»
شهرت يافت .معروف ترين فيلم هاي او عبارتند از :ال ـ سيد  ،ازدواج به سبک
ايتاليايي ،ديروز ـ امروز و فردا ،گل آفتابگردان ،شاهزاده خانم هنگ کنگ،
دو زن و ....
سوفيا اواخر دهه  1980بيوگرافي خود را نوشت و سپس آن را از تلويزيون
اجرا کرد و در  1994به سينما باز گشت.
سوفيا که محصول يک ازدواج غير ثبتی است در رم به دنيا آمد و در دوران
جنگ جهاني دوم در ناپل بزرگ شد .نام خانوداگي او
«سيکلن» بود که چون تلفظ آن دشوار بود«،کارلو پونتي» کارگردان و
تهيه کننده فيلم سينمايي آن را به«لورن» تغيير داد.
الغري سوفيا از فقر وگرسنگيِ دوران نوجوانی و جوانی به او کمک کرد که به عنوان سياهي لشکر وارد عالم سينما شود و مورد
توجه کارلو پونتي قرار گيرد و به آموزش وي همّ ت بگمارد .سوفيا با کارلو که  21سال از او بزرگتر بود و قبال زن داشت ازدواج کرد که
داراي دو پسر شدند .يکي از دو پسر آهنگساز و ديگري همانند پدرش کارگردان و تهيه کننده فيلم سينمايي است.
سوفيا لورن که از جمله چند زن معروف صنعت فيلم در قرن  20است پس از تهيه چندين فيلم در ايتاليا و انگلستان به هاليوود
آمد و نخستين فيلم او در هاليوود«،غرور و عاطفه» عنوان دارد .وي پس از چندي به ايتاليا بازگشت و از آن پس ميان ايتاليا و امريکا
در رفت و آمد بوده است .کارلو پونتی شوهر سوفیا در دهم ژانویه  2007و در  84سالگی درگذشت.

سرنوشت شنیدنی دختران ،دامادها و پسران صدام حسین که
عبرت آموز شده است
دولت اردن يکم آگوست  2003اعالم كرد كه به دو تَن از دختران صدام حسين به نام«رَنا ـ رعنا» و« َرغَد» كه با  9فرزند خود وارد
آن كشور شده اند پناه داده است زيرا که نامشان در فهرست آمريكا مربوط به عراقي هايي كه بايد دستگير شوند نبوده استَ .رغَد
متولد  52( 1968ساله) دارای  5فرزند و رَنا متولد  51( 1969ساله) دارای  4فرزند.
دو دختر صدام و فرزندانشان كه چند ساعت پيش از انتشار اعالميه دولت اردن وارد اين كشور شده بودند تا آن زمان در منطقه
بغداد زندگي مي كردند! .رغد و رعنا با دو برادر از بستگان نزدیک پدرشان ازدواج کرده بودند و شوهرانشان؛ حسین کامل و صدام
کامل از مقامات نظامی و امنیتی عراق بودند که در آگوست  1965ناگهان با زنان و فرزندانشان به اردن رفتند و به پادشاه اردن پناه
بردند .حسین کامل چند روز بعد در یک مصاحیه تلویزیونی گفت که چون صدام به حرف او و برادرش که مقامات فاسد و ندانمکار را
که فقط چاپلوسی می دانند از اطراف خود دور کند گوش نکرد و از اندرز آنان دلخور شد به اردن پناهنده شده اند .منابع امنیتی آمریکا
و انگلیس به حسین کامل نزدیک شدند و اسرار تالش های اتمی صدام را به دست آوردند و به سازمان ملل دادند .صدام که متوجه
قضیه شده بود ،دو برادر (دامادهای خود) را ظاهرا بخشید و آنان فریب خوردند و در فوریه سال بعد و پس از  7ماه اقامت در اردن به
بغداد بازگشتند .صدام همان روز بازگشت از آنان خواست که دخترانش را طالق گویند روز پس از طالق ،دو برادر«خائن به وطن»
اعالم شدند و دو روز بعد به دست افراد قبیله خود که ظاهرا تعصب میهنی از خود نشان داده بودند کشته شدند.
«رغد» پس از پناهنده شدن به اردن در مصاحبه با تلويزيون عرب زبان«العربيه» گفت كه پدرش باور نمي كرد كه بغداد به آن
زودي سقوط كند ،به پدرش خيانت شد ،آنان كه بيش از همه مورد اعتماد پدرش بودند به او زودتر از ديگران خيانت كردند و ....
«رنا» و«رغد» که هر دو همچنان بيوه اند و در اردن بسر می برند ،طبق اظهار مقامات عراقی بر ضد دولت بغداد و همدستی با
بعثی ها فعالیت دارند .دولت عراق از اردن و پلیس بین الملل درخواست استرداد آنان را کرده است که پادشاه اردن آن دو را مهمان
خود اعالم داشته که حاضر به استرداد نیست.
صدام حسين دختر سومي هم دارد .دو پسر صدام حسين و نوه اش که مدتي مخفي بودند در ماه جوالي  2003کشته شدند .جریان
کشته شدن این سه از این قرار بود:
دو پسر صدام ـ عُدي  Udayپسر بزرگتر متول ّد ژوئن  1964و قُصي  Qusaiمتول ّد ماه مي  1966پس از سقوط بغداد با پسر  14ساله
قُصي به نام مصطفي و يک محافظ (بادي گارد) به موصل رفته و در خانه ای که صاحبش مورد اعتماد آنان بود مخفی شده بودند.
مقامات آمریکایی مربوط جايزه نقدی برای«لو دادن» مخفی گاه دو پسر صدام حسين تعیین کرده بودند که بعدا تا 30ميليون دالر
افزایش یافت .گویا صاحب همان خانه و به گزارش رادیو اسرائیل يك تاجر عراقي به نام«نواف زيدان» انان را لو داد و جایزه پرداخت
شد .هنوز رسما از افشاء نام لو دهنده خودداري شده است .زمان لو داده شدن اين خانه نيزدقیقا گزارش نشده است.
درعمليات تصرف خانه در  22جوالي  2003بيش يکصد نظامي و چند هلي کوپتر شرکت کردند و عمليات نزديک به شش ساعت
طول کشيد .نظاميان تالش بسيار کردند که پسران صدام را زنده دستگير کنند که موفق نشدند و تيراندازي از داخل خانه قطع نمي شد.

