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خبر روز به جای سرمقاله:

توصیه های دسامبر سال 2004 اتحادیه های مطبوعاتی به 
روزنامه ها و شبکه هاي تلویزیوني که خودرا با شرایط قرن 21 
هماهنگ سازندـ  پیدایش نوع تازه ای از ژورنالیسم، معروف به 

ژورنالیسِم بین خودمان در پی تعمیم سوشل میدیا
 

متن توصیه های 27 دسامبر سال 2004 فدراسیون انجمن های رسانه های کشورهای صنعتی که به تایید استادان آموزش 
روزنامه نگاری هم رسیده بود از این قرار است:

     1ـ  بیش از پیش خود را با شرایط مخاطبان قرن 21 تطبیق دهید و وقت کم، سلیقه و خواست این مخاطبان را که در نظر 
سنجي هاي »فوکس گروپ« و مصاحبه هاي خانه به خانه و میزگردها به دست آمده است به اجرا بگذارید که عبارتند از: كوتاه 
نويسي مطالب، ساده نگاري، كاهش مطالب كم خواننده و قرن نوزدهمي، افزايش ستون هاي ثابت، تحليل توسط 
كارشناسان معروف، توجه به »نظر« به همان اندازه »خبر«، افزودن بر مطالب معروف به »آموزش عمومی« و مورد 
توجه و خواست مخاطبان، تماس الينقطع با مخاطبان و كسب نظر آنان نسبت به محتوا از طريق »دبير عمومی = 

پابليک اِديتور« هر روزنامه، توجه بيش از پيش به عكس و كاريكاتور.

    2ـ  از ميزان نقل خبر از خبرگزاري ها بكاهيد، بر ميزان توليد اطاق خبر خود بيافزاييد تا مشابهت روزنامه ها 
و شبكه های تلويزيونی با يكديگر به حد اقل برسد و بر موارد اعزام خبرنگار خود به محل وقوع رویدادها )حتی نقاط دور 
دست و کشورهاي دیگر( اضافه کنید، نظر مردم را درباره تصميمات دولتی )قوای سه گانه( و حوادت و تحوالت روز 
بپرسيد و منعكس كنيد، ميز اينوستيگيتيو اطاق خبر خودرا رونق بخشيد، هر روز شمار بيشتری خبر اختصاصی 

داشته باشيد و ....

keihanizadeh@gmail.com.

ِ

09124985170
09127939528

92/ 25178

اسفندماه1399( بهمن-  )دی-  مجله روزنامک شماره 83-82-81 



    3ـ  براي رقابت با آنالین ها و وبالگ ها، در جذب روزنامه نگار و مقاله نویس حرفه ای )ماهر، بی طرف، شناخته شده در جامعه و نداشتن 
مشغله و راه دیگر برای کسب درآمد( تالش کنید و در صورت لزوم بر میزان دستمزد و حق التحریرها بیافزایید.

     4ـ  برای وصول به هدف های بند 3 این توصیه نامه، شرايط ارتقاء از خبرگيري به خبرنگاري و از خبرنگاري به دبيري را سخت 
تر و ميزان توقف در هر رده را افزايش داده و اطاق خبر را اصطالحا تجربه گراتر كنيد.

    گزارش هاي مربوط به ادامه زیاندهي روزنامه ها و کاهش مخاطبان آنها و همچنین شبکه هاي تلویزیوني در دسامبر 2008، نشان داد که 
درصد کمی از توصیه های عمومی دسامبر سال 2004 به اجرا گذارده شده بود و رسانه هاي چاپي و صوت و تصویري نتوانسته بودند که خودرا 

با خواست هاي مخاطبان قرن 21 مطابقت دهند که به آنالین ها و آنالین خوانی روی آورده اند و این کار دارد یک اعتیاد آنان می شود.

 هشدار دسامبر 2018 انجمن های مربوط، خبر از پیدایش نوع تازه ای از ژورنالیسم می دهد معروف به ژورنالیسِم بین خودمان در پی 
تعمیم سوشل میدیا و گسترش این شبکه ها و توجه مقامات و بکارگیری آنها و بنابراین، کاهش توجه به خبرگزاری ها، روزنامه ها )یومیه ها، 

نَه فعال مجالت( و اخبار شبکه های تلویزیونیـ  اتومبیلرانان همچنان مخاطبان رادیوها را تشکیل می دهند.
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ:
این خبردر شماره ششم آذرماه 1339 روزنامه اطالعاتـ  صفحه 18، و دو خبر کوچکتر در شماره های دیگر این روزنامه درج شده 
بود که گویا سپهبد نعمت اهلل نصیری رئیس شهربانی ]پلیس[ وقت ]و بعد از آن رئیس ساواک که پس از پیروزی انقالب اعدام شد[ مورد 
انتقاد مقامات باالتر قرار می گیرد و مرا ]نوشیروان کیهانی زاده[ که این خبرها را تهیه و نوشته بودم احضار کرد، سر تراشید و کتک زد.

من که در عین حال دبیر اخبار بین الملل خبرگزاری پارس بودم و از همه جریانات جهانی با خبر، موضع را همان ساعت به اطالع 
نمایندگان خبرگزاری ها در تهران رساندم که انعکاس جهانی یافت، در گوشه و کنار جهان صدای اعتراض بلند شد، جان اف کندی 
رئیس جمهوری منتخب و شارل دوگل و نیز انجمن ها و جمعیت ها اعتراض کردند و روزنامه نگاران ایران در آستانه اعتصاب قرارگرفته 
بودند که نصیری مجبور به آمدن به موسسه اطالعات شد و در حضور روزنامه نگاران تهران از عمل خود عذرخواهی کرد. این رویداد 

درعین حال به آغاز تالش برای تاسیس سندیکای روزنامه نگاران ایران منجر شد که نقطه عطفی در ژورنالیسم ایران بود.
 در زیر کپی خبر مورد بحث با تیتر: دخترها ... از سرنوشت من عبرت بگیرید را مشاهده می کنید که از روزنامه اطالعات کپی 

کرده ایم:

ممکن است درباره خبری که تهیه و چاپ آن منجر به تراشیده شدِن سرِ  شما ]ناشر مجله روزنامک و مؤلف تاریخ 
آنالین برای ایرانیان[ و کتک خوردن در آذرماه 1339 بود توصیح دهید؟
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گشتی در رویدادهای ماه

قتل سردار قاسم سلیمانی در حمله هوایی سوم ژانویه 2020  آمریکا و سرآغاز فصلی 
تازه از تنش هاـ  رهبر جمهوری اسالمی پیام داد که انتقام سختی در انتظار آنهایی 
است که سردار سلیمانی را شهید کرده اندـ  نماینده جمهوری اسالمی در سازمان 
ملل: »پاسخ به یک اقدام نظامی، یک اقدام نظامی است« که حمله موشکی سپاه 

پاسدران از داخل ایران به دو پایگاه آمریکا در عراق صورت گرفت
 سردار قاسم سلیمانی فرمانده 62 ساله نیروی قدِس سپاه پاسداران ساعت یک و 20 دقیقه بامداد جمعه 13 دیماه 1398 )سوم ژانویه 2020( به وقت 
عراق در یک حمله هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه بغداد جان سپرد. تلویزیون دولتی عراق گزارش کرد که در این حمله هوایی، ابومهدی المهندس نایب 
رئیس »َحشد الَشعبی«، محمد الجابری مدیر روابط عمومی و تشریفات این سازماِن شبه نظامی و هفت تن دیگر و در دو اتومبیل کشته شده اند. چهار 
نظامی ایرانی و هر چهار تن افسر سپاه در میان این مقتولین بودند به نام های حسین پورجعفری کرمانی 53 ساله دستیار سلیمانی، هادی طارمی زنجانی 
40 ساله، شهرورد مظفری نیا 41 ساله تهرانی و وحید زمانیان 29 ساله متولد شهر ری. نیروی قدس بازوی برون مرزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
    گزارش بعدی حکایت داشت که سردار سلیمانی و همراهان با هواپیما وارد فرودگاه بغداد شده بودند و ابومهدی و همراهان به استقبال آنان رفته بودند.

    ساعتی بعد، وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دستور این حمله هوایی را داده بود و ترامپ نیز اعالم کرد که به 
دستور مستقیم او، آن حمله انجام شده است.

    این حمله پنج روز پس از حمله هوایی آمریکا به 5 پایگاه کتائِب وابسته به َحشد الشعبی در شمال غربی عراق )منطقه القائم( و جنوب شرقی سوریه 
که ضمن آن بیش از 25 تن کشته شدند صورت گرفته بود که مقامات آمریکایی گفته بودند به انتقام حمله راکتی به یک محل استقرار آمریکاییان در 

»کرکوک« صورت گرفت که در آن یک پیمانکار آمریکایی کشته و 4 نظامی آمریکایی نیز مجروح شده بودند.
    در پی حمله هوایی به پنج پایگاه کتائب، شماری از افراد حشد الشعبی به حالت اعتراض به ساختمان سفارت آمریکا در محله حفاظت شده بغداد 
معروف به منطقه سبز حمله کردند و به در و دیوارهای بیرونی ساختمان سفارت آسیب زدند و تابلوهای ساختمان را پایین کشیدند و بر دیوارهای آن شعار 

ضد آمریکایی نوشتند که دولت عراق پس از اعتراض آمریکا خواست که محوطه را تَرک کنند.
    خبر ازدست رفتن سردار سلیمانی همان روز و روز بعد به دلیل شهرت جهانی او، خبر اول رسانه ها در گوشه و کنار جهان قرار گرفت، اظهار نظر و 
تفسیرهای متعدد انتشار یافت و سران روسیه، فرانسه، سوئد، دانمارک و ... از پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند. مقامات و بزرگان عراق اقدام آمریکا را محکوم 
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کردند. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق )و تا تعیین نخست وزیر تازه؛ کفیل نخست وزیری( قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس را »شهید« اعالم و آنان 
را نمادهای بزرگی از پیروزی علیه داعش توصیف کرد. کفیل نخست وزیری عراق گفت ترور یک فرمانده عراقی ]ابومهدی المهندس[ که مسئولیت رسمی داشت یک 
»اقدام خصمانه« است. آیت اهلل علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان عراق، حمله هوایی آمریکا به دو اتومبیل در مسیر خروج از فرودگاه بغداد را »نقض حق حاکمیت 

عراق« دانست.

در پی اعالم تصمیم جمهوری اسالمی به گرفتن انتقام از آمریکا، کنسولگری های آمریکا در عراق موقتا دست از کار کشیدند، سفارت آمریکا در بغداد از اتباع این 
کشور خواست که عراق را تَرک کنند. بعضی کشورها ازجمله اردن پروازها هواپیماهای خود به بغداد را متوقف ساختند. طبق گزارش های رسانه ای، در پی حمله 
هوایی بامداد سوم ژانویه آمریکا، نیروهای مسلح اسرائیل به حالت آماده باش درآمده بودند، دولت سعودی و امارات دست به اتخاذ تدابیر احتیاطی زده بودند و نخست 

وزیر اسرائیل دیدار خود از یونان را ناتمام گذارد و به پایتخت بازگشت.
    آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی پیام داد و سه روز عزای عمومی اعالم کرد.

    به گزارش خبرگزاری ِمهر، آیت اهلل خامنه ای در پیام خود نوشت:« قاسم سلیمانی سردار بزرگ و پرافتخار اسالم، آسمانی شد. او همه ی عمر خود را به جهاد گذرانید.  
با رفتن او، کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار آنهایی است که دست خود را به خون او و دیگر شهدای حمله هوایی )به حاشیه فرودگاه 

بغداد در بامداد جمعه 13 دیماه 1398( آلودند. همه بدانند خِط جهاِد مقاومت با انگیزه ی مضاعف ادامه خواهد یافت.«.
    به گزارش خبرگزاری ِمهر، سپاه پاسداران نیز همان روز با انتشار بیانیه ای، بر تداوم راه سردار سلیمانی و انتقام سخت از مرتکبین تاکید کرده است.

مجید تخت روانچی، نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل در یک گفت و گوی تلویزیونی در واکنش به حمله هوایی آمریکا به دو اتومبیل حامل سردار 
سلیمانی و همراهان گفت: »پاسخ به یک اقدام نظامی، یک اقدام نظامی است. این که ِکی، کجا و توسط چه کسی انجام شود، باید منتظر ماند و دید.«.

در پی این رویداد، تهدیدهای جمهوری اسالمی و آمریکا نسبت بیکدیگر آغاز شد که ادامه دارد. در این میان، پارلمان عراق قطعنامه خروج نیروهای ائتالِف ضد 
داعش ازجمله نیروهای آمریکا از عراق را تصویب کرد که دولت آمریکا اعالم داشت چنین نخواهد کرد و در عراق خواهد ماند و اگر نخست وزیر شیعی مذهب عراق 

اصرار کند، عراق تحریم کامل خواهد شد.

عصر سه شنبه به وقت محلی، نخستین انتقام گیری جمهوری اسالمی صورت گرفت و فرودگاه عین االسد محل استقرار نظامیان آمریکا در شمال ایالت ُسّنی 
نشین االنبار، از داخل خاک ایران )فاصله صدها کیلومتری( مورد حمله بیش از ده موشک بالیستیک زمین به زمین قرارگرفت و همزمان یک قرارگاه دیگر در نزدیکی 
»اِربیل« در ُکردستان عراق که به این پایگاه از یک پایگاه موشکی ایران در استان کرمانشاه شلیک شده بود. وزارت دفاع آمریکا وقوع این حمالت را بدون دادن جزئیات 
تأیید کرد. نخستین خبرها از صدای انفجار و از ناحیه نامعلوم انتشار یافته بود که سپاه پاسداران اندکی پس از نیمه شب و بامداد چهارشنبه )18 دیماه( اعالمیه صادر 

و چنین گزارش کرد:

 »زمان تحّقق وعدهِ صادق فرارسید و به اِذن خداوند متعال بامداد امروز ]چهارشنبه به وقت تهران[ در پاسخ به عملیات نیروهای آمریکایی و انتقام شهادت فرمانده 
قهرمان و فداکار نیروی قدس سپاه پاسدارانـ  سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش، نیروی هوافضای سپاه طی عملیات موفق بنام »عملیات شهید سلیمانی« با 
رمز مقّدس یازهرا )س( با شلیک دهها موشک زمین به زمین، پایگاه هوایی اشغالی آمریکا موسوم به »عین االسد« را درهم کوبید، که جزئیات آن متعاقبا به استحضار 

ملت شریف ایران خواهد رسید.«.
در این اعالمیه همچنین آمده بود:

»به آمریکا هشدار می دهیم؛ هر تجاوز یا تحّرک دیگر با پاسخ کوبنده تری مواجه خواهد شد. به دولت های دیگر که پایگاه در اختیار ارتش آمریکا قرار داده اند 
اخطار داده می شود که هر سرزمینی که از آنجا تجاوزی علیه جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد، هدف قرار خواهد گرفت. ما اسرائیل را جدا از آمریکا نمی دانیم.«.

از چپ به راست: پورجعفری، طارمی، زمانيان و مظفری نياـ  همرهان مقتول ژنرال سليمانی   )21(
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رویداد پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین
 پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین با 176 سرنشین بامداد چهارشنبه هشتم ژانویه از فرودگاه بین المللی تهران )فرودگاه امام( واقع در 30 کیلومتری جنوب 
تهران )منطقه رباط کریم( به مقصد کی یِف بپرواز درآمد و هفت دقیقه بعد در ساعت 6 و 12 دقیقه بامداد با شلیک پدافند هوایی جمهوری اسالمی ایران که در پی 

درگیری های عراق به حالت آماده باش بود ساقط شد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند.

نقشه محل سقوط  )22(

درگذشت صفر خواجوی راد
صفر خواجوی راد ویراستار پیش کسوت روزنامه های 
»اطالعات«، روزنامه »ایران« و کتاب های متعدد، نویسنده 
»همشهری محله« و طنزنویس معروف 27مهرماه 1399 بر اثر 
سکته قلبی درگذشت. وی مدت ها طنزنویس مجله »توفیق« 
بود. خواجوی راد متولد تهران در سال 1319 هنگام وفات 80 
ساله بود.  از او 5 فرزند باقی مانده است و دختر او؛ حمیده که کار 
پدر را پیشه ساخته، در تهران با روزنامه ها و مجالت متعدد در 

زمینه گرافیک و صفحه بندی همکاری دارد.

به خاطر شرایط کرونایی و حفظ سالمت افراد ، مراسم های 
مربوط به درگذشت او به صورت خصوصی برگزار شد.

صفر خواجوی راد  در دوره های مختلف سن
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هجوم ایرانیان برای خرید مسکن در ترکیهـ  در یک ماه؛ 763 خانهـ  این ارز از کجا بدست 
آمده و چگونه خارج شده است

مرکز آمار ترکیه دوشنبه سی ام دی  ماه 1398 )20 ژانویه 2020( با انتشار گزارشی اعالم کرد، ایرانیان  763 واحد مسکونی )خانه( در ماه دسامبر2019 در آن 
کشور خریداری کرده اند که رکورد تازه ای است.

طبق این آمار؛ ایرانیان  سال 2019 در مجموع 5 هزار و 423 مسکن در ترکیه خریداری کرده بودند که نسبت به سال 2018 حدود 49 درصد افزایش یافته بود و 
نسبت به سال 2017 نیز افزایشی شش برابری را نشان می دهد. گزارش یک سال بعد در این زمینه حکایت از همین رکورد شکنی داشت.

حال باید دید که چه بی اعتمادی باعث این کار شده و در دوران تحریم، ارز الزم برای خرید این خانه ها چگونه بدست آمده و چگونه از کشور خارج شده است.

مالیات هم بر عوارض خروج از ایران افزوده شد!
عوارض خروج مسافر از ایران که از نوروز 1399 برای بار اول به 264 هزار تومان افزایش یافته و عوارض خروجی دفعات بعد در طول همان سال تعاصدی است، 

مالیات تازه ای هم وضع شده است.

این مالیات در ماده 33 الیحه مالیات ها به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. به این ترتیب؛ یک مسافر ایرانی برای خروج از کشور باید هم عوارض بدهد 
و هم مالیات. طبق گزارش ها، شیوع ویروس کرونا )کویدـ  19( مسافرت از ایران و رفتن به ایران را کاهش داده است.

 

رئیس سازمان خصوصی سازی جمهوری اسالمی به 15 سال حبس محکوم شد
»میرعلی اشرف عبداهلل پوری  حسینی« رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به 15 سال حبس محکوم شد. او که در دوره ششم مجلس شورای اسالمی، نماینده 
تبریز بود در سال 1392 با رئیس جمهور شدن حجت االسالم حسن روحانی، به ریاست سازمان خصوصی سازی اموال دولتی منصوب شد. پوری حسینی در آن سال 

رئیس ستاد تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی بود.

به گزارش رسانه های تهران، کیفرخواست پرونده پوری حسینی، بیش از 200 صفحه بوده است. او به تخلفات متعدد در واگذاری شرکت های دولتی به بخش 
خصوصی، معامالت صوری و واگذاری های زیر قیمت متهم بود. برای مثال؛ واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به حدود شش میلیارد تومان )قیمت یک خانه در تهران 

در سال 2020(. پوری حسینی مرداد سال 1398 بازداشت شد.
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8

مشاهدات ناشر روزنامک

قدردانی بی سابقه و صمیمانه یونانیان از ملینا مرکوری با شرکت در تشییع جنازه اوـ  
ملینا تنها به یونان می اندیشید 

دهم مارس سال 1994 در تشییع جنازه و مراسم تدفین بانو ملینا مرکوري Melina Mercouri  وزیر فرهنگ یونان که ششم مارس از بیماري 
سرطان ریهـ  ناشی از دود سیگار درگذشته بود بیش از یک میلیون یوناني شرکت کردند که با توجه به جمعیت شهر آتن رویدادی چشمگیر و یک تشویق و 
دلگرمي براي همه کساني بود که براي خدمت صادقانه به وطن خود کمر همت مي بندند. این تشییع جنازه در ردیف رویدادهاي تاریخي مهم اروپای قرن 

بیستم ثبت شده است.» ملینا« قبال لقب »قهرمان ملي« یونان را به دست آورده بود.
    ملینا که یک بازیگر فیلم بود، از نوجواني به میهن خودـ  یونانـ  عشق مي ورزید و با اینکه از زمان تحصیل در رشته هنر نمایش، با شوهرش در آمریکا 
زندگي مي کرد بالفاصله پس از رویداد کودتای نظامی در یونان در 21 اپریل 1967 و آغاز حکومت سرهنگها، فعالیت هنری خودرا کنار گذارد و یک مبارز 
تمام وقت سیاسی ضد این حکومت غیر دمکراتیک در سطح جهان شد و به مدت هفت سال شهر به شهر و کشور به کشور رفت و از یونانیان برون مرز، یونانی 
تبارها و جهانیان خواست که به بازگردانیدن دمکراسی به یونان که اندیشه آن از یونان باستان است کمک کنند ]که کردند[. وی درجریان این مبارزه، در 
هر شهر و کشور ضمن برگزاري مصاحبه و جلسات سخنراني، با گریه و اشک از مقامات محل و مردم مي خواست که اجازه ندهند گهواره دمکراسي جهان 
و زادگاه فلسفه و حق در چنگ چند سرهنگ و نظامی فرومایه اسیر باشد. از آنجا که ملینا، به خاطر فیلمهایش معروف جهانیان بود، مبارزات او سخت موثر 

می افتادـ  نه تنها در خارج بلکه در داخل یونان که مردم را تشویق به بپاخیزی می کرد.

    این مبارزات پیگیر »ملینا« سبب شد که حکومت سرهنگ ها تابعیت یونانی اورا لغو و اموالش را مصادره کند و نقشه ترور اورا بکشد. نقشه ترور به اجرا درآمد 
که برحسب اتفاق در یک قدمی مرگ زنده ماند. انتشار خبر این سوء قصد در رسانه ها، بر تنّفر جهانیان از حکومت سرهنگها افزود. از لحظه لغو تابعیت یونانی 
ملینا که بالفاصله از سوی سازمانهای جهانی محکوم و تقبیح شد، در هر نطقی شعار اول او این بود: »ملینا یونانی به دنیا آمده است و یونانی هم خواهم ُمرد.«.

    در تاریخ دمکراسی و نیز دائرة المعارف دمکراسی آمده است که »ملینا هفت سال آرام نگرفت و جهان را زیر پا گذارد تا دمکراسی و حکومِت به ارادِه 
مردم و رعایِت حق به یونان بازگشت کند.«.

    پس از بازگشت دمکراسي به یونان، ملینا از جانب حزب سوسیالیست این کشور نامزد نمایندگي پارلمان شد و انتخاب گردید.
    وي پس از هشت سال عضویت پارلمان تصّدي وزارت فرهنگ یونان را برعهده گرفت و تالش بسیار کرد که آتن به عنوان پایتخت فرهنگي اروپا شناخته 
شود. ملینا سپس مبارزه وسیعي را براي بازگرداندن آثار باستاني؛ مجسمه ها، سنگهاي مرمر یونان و ... از موزه هاي سایر کشورها به ویژه انگلستان آغازکرد و 

تصوير مجسمه ملينا در آتن
ملينا در كنار آكروپوليس باستانی در آتن كه به همت خود او مرّمت شده 

است

اسفندماه1399( بهمن-  )دی-  مجله روزنامک شماره 83-82-81 



در جلسات یونسکو همه مساعي خود را بکاربُرد تا سرقت و تخریب و حتي بي اعتنایي به میراث فرهنگي یک ملت که هویت ملي است به عنوان جرم بین المللي درآید. 
او در یکی از این جلسات گفت:

    "من با هرگونه مجازات اعدام مخالف هستم، ولي اگر عضو هیات منصفه دادگاهي باشم که یک غارتگر و یا ویرانگر آثار باستاني میهن خودرا محاکمه کند، که به 
خاطر پول، غفلت و ... هویت ملي و میراث عمومي را به بیگانه فروحته و یا از وطن خارج کرده باشد، دست روي قلبم مي گذارم و نظر به اعدام او مي دهم، زیرا فروش 
هویت میهن که به همه تعلق دارد و میراث عزیز و مشترکي است بزرگترین خیانت است و در این زمان نمي توان گفت که طمع و یا بي سوادي، ناداني و نیاز مالي باعث 

این کار شده است. کسي که هویت وطن خود را بفروشد از ارتکاب به خیانت هاي دیگر باز نخواهد ایستاد. بنابراین، چه بهتر که زنده نباشد.«.
    ملینا که 18 اکتبر 1923 در آتن متولد و در 6 مارس 1994 در یک بیمارستان نیویورک درگذشت در زندگي هنري خود هم که پیش از ورود به سیاست به  آن 

اشتغال داشت موفق بود و ستاره فیلم هاي معروفي بود. فیلم های سینمایی معروف، که ملینا در آنها هنرنمایی کرده است عبارتند از:
    »یکشنبه ها، هرگز«، »اتوبوسي به نام هوس«، »قانون«، »آخرین قضاوت«، »وعده، در بامدادان«، »او، که باید بمیرد«، »یکبار، کافی است«، »فاتحان«، »توپ 

کاپي = داستان کاخ سلطنتي عثماني ها در استانبول« و .... ملینا مرکوری در فستیوال سال 1960 فرانسه، بهترین هنرپیشه سال اعالم شده بود.

آمار رسمی تلفات و هزینه عملیات نظامی آمریکا در عراق تا 30 نوامبر 2011
یکم دسامبر 2011 و 30 روز مانده به خروج مابقی نظامیان رزمی آمریکا از عراق، تلفات و هزینه عملیات نظامی عراق که بهار سال 2003 آغاز شد تا سی ام نوامبر 

2011 و وضعیت این کشور به زبان آمار انتشار یافت و گفته شد که این ارقام رسمی است از این قرار:
   ـ  تلفات نظامی آمریکا در عراق در جریان عملیات نظامی 8 ساله: چهار هزار و 485 کشته و 31 هزار و 921 مجروح.

   ـ  شمار مجروحان آمریکا در عملیات غیر نظامی در عراق: 40 هزار و 350.
   ـ  تلفات غیر نظامیان در استخدام کنتراتورهای آمریکایی در عراق )کانتراکتورها(: دو هزار و 97 کشته.

   ـ  تلفات عراقی های در جریان عملیات نظامی و یا در رابطه با این عملیات: 103 هزار و 775 کشته )دست کم(.
   ـ  از میان رفتن عناصر دانشگاهی و پژوهشی عراق به صورت قتل )ترور(: 464 تن.

   ـ  تلفات دست اندرکاران رسانه ها و پوشش اخبار عملیات نظامی و ناارامی ها: 174 کشته.
   ـ  جا به جایی اجباری مردم در داخل عراق )از مناطق ُکردنشین به عرب نشین و بالعکس و نقل و انتقال میان محله و شهرهای شیعه نشین و سنی نشین و نیز آشوری 

ها و مسیحیان دیگر(: یک میلیون و 300 هزار تن.
   ـ  عراقی های آواره سایر کشورها بویژه در سوریه و اردن: بیش از یک میلیون تن.

   ـ  مهاجرین عراقی به سایر کشورها در این مدت )با پذیرش رسمی و برای اقامت دائم(: اندکی بیش از 500 هزار تن.
   ـ  متوسط تولید جاری و روزانه نفت: دو میلیون و 580 هزار بشکه با قابلیت افزایش تا 25 درصد.

   ـ  جمع هزینه پولی از آغاز عملیات تا نوامبر 2011: 805 میلیار دالر.

 

قرارداد استراتژیک و امنیت و دفاع مشترک آمریکا و عراق مصّوب دسامبر 2008

27 نوامبر 2008 پارلمان عراق قرارداد »امنیت آمریکا و عراق Security Pact « را تصویب کرد. این موافقت نامه 16 نوامبر این سال به تصویب شورای 
وزیران عراق به ریاست نوری المالکی رسیده و به پارلمان ارجاع شده بود. پس از تصویب پارلمان، شورای ریاست جمهوری عراق نیز چهارم دسامبر 2008 آن را امضاء 

کرد و اجرایي شد.
    طبق این Strategic Framework agreement ، همکاری آمریکا و عراق در زمینِه امنیت مشترک و دفاع و جلوگیری از تجاوز و تهدید علیه 

حاکمّیت و تمامّیت ارضی )در زمین، فضا و آب( و نظام حکومتی طرفین خواهد بود.
    همچنین طبق این پیماِن درازمدِتـ  Long term که عالوه بر امنیت متقابل، روابط حقوقی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور را شامل می شود؛ دولت آمریکا 
متعهد شده بود که نیروهای رزمي combat forces ـ  خود مستقر در عراق و نَه مستشاران نظامی و افراد گارد و مقاطعه کاران نظامی را تا آخرین روز سال 
2011 )31 دسامبر این سال( از عراق خارج کند. ]که این نیروها در ماه تعیین شده عراق را تَرک کردند.[. دولت آمریکا چنین پیمانی را با افغانستان  منعقد کرده است.

     مشابه این قرارداد، یک پیمان مشترک امنیت و دفاع در مارس 1959 میان آمریکا و ایران امضاء شده بود که شوراي انقالب ایران آن را در نوامبر 1979 )ماه تصرف 
سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیري کارکنان آمریکایي آن( لغو کرد.
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نفت جز درِد سر و دشواریـ  کودتا، انقالب و فساد برای ایران نداشت
هشتم دسامبر سال 1970 )17 آذر 1349( اصالحیه قرارداد نفت ایران و کنسرسیوم که نزدیک به سه هفته پیش از این روز بر سر آن توافق شده بود انتشار یافت. 
مذاکرات تا رسیدن به این توافق ده روز طول کشیده بود. از زمان امضاي قرارداد »دارسي« در سال 1901، نفت براي مردم ایران جز درد سر چیز دیگري به بار نیاورده 
است. به باور اصحاب نظر، اگر این نفت نبود، تاریخ ایران مسیري دیگر را طي مي کرد  و از فساد اداری، اختالس، سوءاستفاده هاي دولتي و ... اثری نبود. مگر ژاپن، کره، 

آلمان و ... نفت دارند که تا این حد پیشرفت کرده اند؟. استعداد ایرانی بسیار باالست. ایران زاینده دانش و اندیشه و فنون، شناخته شده است.
    نفت ایران که مارس 1951 )29 اسفند 1329( ملّی و از دست انگلستان خارج شد پس از کودتای 28 اَُمرداد 1332 )آگوست 1953( به کنسرسیومی از شرکت 
های نفتی غرب واگذار شد که در این کنسرسیوم، سهم شرکت نفت انگستان 40 درصد، سهم 5 کمپانی آمریکایی هم 40 درصد و مابقی، سهم شرکت های نفتی 
فرانسه و هلند. قرار براین بود که از پرداختی به ایران، غرامت شرکت نفت انگلستان ناشی از ملی شدن مارس 1951 )اسفند 1329( داده شود. پس از انقالب، قرارداد 

با کنسرسیوم لغو شد.

 

رویدادی که آمریکا را تکان داد: توافق یک زن و شوهر بیکار برای ُمردن!
27 ژانویه 2009 یک تلویزیون محلی لس آنجلس فاکسی دریافت کرد که در آن مردی به نام »اروین لوپو« نوشته بود که با بانویش »آنا«ـ  هردو مدیکال تکنیشن 
)کارمند فنی آزمایشگاه بیمارستان( در مرکز پزشکی کایزر در منطقه لس آنجلسـ  از 25 دسامبر )33 روز پیش از آن( کار خودرا از دست دادند و تالش آنان که دارای 
پنج فرزند دو تا هشت ساله و از جمله یک دوقلو هستند برای یافتن کار دیگر به جایی نرسید و حتی موفق نشدند که کار نگهداری از بچه ها در غیاب والدین )دیـ  کر 
و بیبی سیتینگ( را به دست آورند. از آنجا که پس انداز ندارند و قسط خانه عقب افتاده است؛ با هم )زن و شوهر( موافقت کردند که بهترین راه برایشان در این شرایط 
رفتن از این دنیا است و بهتر است که بچه ها را هم با خود به آن دنیا ببرند زیرا که نمی خواهند به دست دیگران بزرگ شوند و در بزرگی به روز آنان افتند؛ وضعیت دنیا 

دارد بدتر می شود. این فاکس هنگامی به دست شما خواهد رسید که ما هفت نفر دیگر زنده نیستیم.
     مسئوالن تلویزیون )کـ  ای بی سی( جریان را به پلیس اطالع دادند که پلیس گفت تلفنی با همان مضمون از جانب »اروین« به آنان شده است.

     پلیس به محل سکونت این خانوار واقع در ویلمینگتون )18 مایلی مرکز شهر لس آنجلس و نه چندان دور از ساحل اقیانوس آرام( رفت. در یک اطاق خواب »آنا« 
در حالی که پسران دوقلوی دو ساله اش را در آغوش گرفته بود به خون نشسته بود و در اطاق خواب دیگر به همینگونه اروین و سه دخترش. در کنار جسد اروین تپانچه 

او روی زمین افتاده بود. خانه، و اثاثه آن نشان می داد که این خانواده وضعیتی خوب داشتند.
    خبرنگارانی که برای بازدید از محل به آنجا رفته بودند گزارش کرده بودند که در کنار بسیاري از خانه هاي محل، ساین )تابلو( توقیف توسط بانک به چشم می خورد 
)به علت عقب افتادن پرداخت اقساط(. قبال در همین منطقه پنج رویداد مشابه و ناشی از بیکاری اتفاق افتاده بود از جمله قتل عام ده تن از اعضای یک خانواده به دست 

یک مهندس برق که کار خود و در نتیجه بانویش را از دست داده بود.

اروين و انا و پنج فرزندشان 
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هر جنایت یک هشدار به جامعه استـ 
 وقتی که یک مادر بدون شناخت کامل با مردی دوست شود

»سامر گاراس« 25 ساله ساکن »ال رینو«ـ  شهرکی نَه چندان دور از »اکالهما سیتی« آمریکا با داشتن چهار فرزند از شوهرش »جیسون« طالق گرفت تا زندگانی 
بهتری داشته باشد. این دو در دوران دبیرستان با هم آشنا شده و ازدواج کرده بودند. طالق »ساِمر« و شوهرش دهم دسامبر 2008 قطعی شده بود.

     تالش بستگان جیسون و سامر برای سازش دادن آنان ادامه داشت که سامر با »جاشوا دورچو«ـ  مردی به سن و سال خودش آشنا شد و جاشوا پس از چندبار 
رفت و آمد، آمادگی خودرا برای ازدواج با او ابراز داشت و سامر بدون اطالع از گذشته جاشوا حتی حاضر شد که اجازه دهد از ماه بعد به خانه او برود و آنجا زندگی کند تا 

مقدمات ازدواج فراهم شود و در این مدت نیمی از هزینه خانه را برعهده بگیرد.
     از آشنایی و رفت و آمد ساِمر با جاشوا چهار هفته بیش نگذشته بود که 13 ژانویه 2009 تالش بستگان سامر برای تماس تلفنی با او به جایی نرسید و در محل کارش 
نیز حاضر نشده بود. سرانجام یکی از بستگان برای اطالع از احوال سامر به خانه او رفت؛ اتومبیل سامر در آنجا نبود، اما در ورودی خانه قفل نبود. این فرد وارد خانه شد 

و در آنجا با جسد سامر و چهار بچه اش رو به رو شد و از همانجا جریان را به پلیس اطالع داد.
    پلیس به جستجوی جاشوا و اتومبیل سامر پرداخت. این اتومبیل در فاصله ای دور، در یک ایستگاه قطار یافت شد. پس از انگشت نگاری از اتومبیل و بررسی سوابق 
جاشوا معلوم شد که وی در ُعمر کوتاه خود چندبار به جرم سرقت انومبیل، حمل ماری جوانا )ِمری وانا( و ... به زندان افتاده بود و پس از تحمل آخرین محکومیت با 

»ساِمر« آشنا شده بود و ....
    این واقعه وسیعا در رسانه های آمریکا انعکاس یافت و جامعه شناسان در اظهارنظرهای خود درباره این واقعه و وقایع مشابه و حوادث شهری گفته بودند که هر 
جنایت یک هشدار به جامعه است و به عالوه یک سوژه برای تاریخ نگاران که به ضعف های یک جامعه در بُرهه مربوط پی ببرند و پس از تحقیق آن را برنگارند تا پند 

آموز شود و مقامات و میهندوستان راه حل بیابند و پارلمان ها قانون وضع کنند که هر قانون راه حل مسائل است.
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انحطاط تمدن: دختر 16 ساله به خاطر »دوست پسر« حاضر شد کمک کند خانواده اش 
قتل عام شوند!

کمتر شنیده شده بود که یک دختر 16 ساله با دوست پسرش نقشه قتل عام خانواده خود را که با ادامه رفت و آمد آندو موافقت نداشتند طرح کند و سپس هر دو با 
کمک دو همشاگردي دختر و پسر خود، این طرح را به اجرا درآورند. چنین رویداد کم سابقه اي سحرگاه شنبه یکم مارس 2008 در یک خانه مزرعِه مانند )رنچ( در 
اِموري واقع در شهرستان رینِز استیت تکزاس رویداد و وسیعا در رسانه ها انتشار یافت تا عبرت آموز شود که الزم است از جنبه هاي انسانشناسي و جامعه شناسي دقیقا 

مورد پژوهش قرارگیرد تا روشن شود که مسئله درکجاست که تمدن بشري تا این حد رو به انحطاط گذارده است.
    طبق گزارش کالنتر »رینز کاونتي«، دختر 16 ساله خانواده »َکِفی« در دبیرستان با پسري 19 ساله به نام چارلی ویلکینسون دوست مي شود و چارلي را به خانه 
مي بَرد و به پدرش »تري َکِفی« و مادر 37 ساله اش »پني« معرفي مي کند. تری و پنی افرادی مذهبی و کلیسایی بودند. این خانواده که دو فرزند پسر به نام هاي ماتیو 
13 ساله و تایلر 8 ساله داشتند ادامه معاشرت دخترانشان را با چارلي که کاله »کاوبوي« بر سر مي گذارد به مصلحت ندانستند و دختر را که پلیس به دلیل کمي سن 

حاضر به افشاء نام او نشده بود از ادامه رفت و آمد منع مي کنند.

    »دختر« موضوع را با چارلي در میان مي گذاَرد و طرفین ادامه معاشرت به هر بها را انتخاب مي کنند و چون »تري« پدر دختر دست به سختگیري کردن مي زند؛ 
موقتا مناسباتشان را اینترنتي مي کنند و به گپ زدن اینترنتي مي پردازند که »تري« پدر دختر متوجه قضیه مي شود و وارد این گپ زدن مي شود و به اصطالح اخالل 
اینترنتي مي کند. »دختر« و چارلي براي مقابله، خیلي آسان و سریع تصمیم به طرح نقشه قتل عام خانواده »تری َکِفی« و براندازي آنان مي گیرند؛ طرح را تهیه مي 
کنند و موضوع را با دو دوست مشترک خود »بابي گیل جانسون« که دختري 18 ساله است و چارلز آلن20 ساله در میان مي گذارند و این دو هم قول کمک مي دهند. 
سپس یک تفنگ و یک چاقو تهیه مي کنند و سحرگاه یکم مارس وارد خانه »تري« مي شوند. این خانواده در آن هنگام در دو اطاق در خواب بودند که با گلوله و چاقو 
مورد حمله قرار مي گیرند. پني )مادر خانواده( و دو پسر او کشته مي شوند و »تري« با اینکه هدف پنج گلوله قرار مي گیرد و از ناحیه سر و پشت و شکم مجروح مي شود 
در تاریکي شب و خون چکان خود را به میان درختان مي اندازد و پنهان مي شود )که بعدا در بیمارستان زیر عمل جراحي قرار مي گیرد( و مهاجمان پس از غارت خانه 

و آتش زدن آن فرار مي کنند که بعدا دستگیر و بازداشت و محاکمه مي شوند و ....

چارلی ويلكينسون
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ضعف و انحطاط انسان: مردي پس از قتل افراد خانواده و نوشتن رساله ای در این باره 
خودکشی کرد  او زن قبلي اش را هم کشته بود!

ریچارد ویلي در سال 1985 سي ساله، آمریکایي ساکن شیکاگو، زن 26 ساله اش را با دهها! ضربه کارد کشت، خودش به پلیس تلفن کرد که بروند و اورا دستگیر 
کنند و بعدا به سي سال زندان محکوم شد. وي پس از 15 سال بودن در زندان، به دلیل رفتار مناسب و اثبات ندامت از عمل خود و اینکه عضو مفیدي براي جامعه خواهد 

شد مشمول قانون آزادي مشروط زندانیان قرار گرفت و در سال 2000 آزاد شد.

 ریچارد پس از ورود مجدد به جامعه و یافتن کار و برخورداري از درآمد، 9 ماه بعد در کلیسا با بانو کاترین مونتس چهل و یک ساله که داراي یک پسر هشت ساله به نام 
کریستوفر بود و به کار منشی گری اشتغال داشت آشنا شد و ازدواج کرد. کشیش کلیسا گذشته ریچارد را برای کاترین شرح داده بود. زندگي این خانواده که در حومه شهر 
شیکاگو اقامت داشتند تا شنبه 28 فوریه 2009 ]ظاهرا[ به آرامي مي گذشت. در این روز از خانه آنان صداي شلیک گلوله شنیده شد ولی همسایگان اعتنا نکرده بودند.  

غیبت زن و شوهر از حضور در مراسم دعای یکشنبه در کلیسای محل، دوستانشان را نگران کرده بود که بعدا به خانه و سلفون آنان زنگ زده و در انسرینگ پیغام 
گذاشته بودند. دوشنبه این نگرانی به همکاران این زن و شوهر انتقال یافت که در محل کار حاضر نشده بودند و قضیه به اطالع پلیس رسانده شد. دو مامور پلیس به 
خانه ریچارد رفتند. بر در خانه کاغذی چسبانیده شده بود که در آن ریچارد از کسانی که نامه را ببینند و ازجمله پستچی خواسته بود که به پلیس اطالع دهند که برود 

و اجساد را خارج سازد. در ورودی خانه قفل نبود.
     پلیس پس از ورود به خانه در یک اطاق با اجساد کاترین 50 ساله و پسر 17 ساله اش رو به رو شد که هرکدام با اصابت یک گلوله به مغزشان فوت شده بودند و در 
اطاق پذیرایی جسد ریچارد مشاهده شد که در کنار او المثناي دست ساز تفنگهای بلند دوران جنگ داخلي آمریکا )سالهاي نیمه اول دهه 1860( و یک یادداشت 
50 صفحه اي رساله مانند قرارداشت. ریچارد پس از کشتن کاترین و کریستوفر با اّره آهن بری لوله تفنگ را کوتاه کرده بود تا بتواند با آن خودکشی کند. وی سپس به 
نوشتن یادداشت 50 صفحه ای اش پرداخته بود. ریچارد در این یادداشت ضمن آوردن تاریخچه زندگي خود و مطالب دیگر، علل قتل کاترین و کریستوفر و خودکشي 
خودرا شرح داده بود. پلیس حدس زده بودکه قتل کاترین و کریستوفر ساعت ها پیش از اتمام یادداشت صورت گرفته بود؛ زیرا که تحریر آن کار یکيـ  دو ساعت نمي 

توانست باشد.
    بررسي جزئیات این یادداشت براي جامعه شناسان مي تواند فایده بخش باشد تا مشکالت حیات در عصر تکنولوژي ولي با همان ضعف هاي اجتماعيـ  اقتصادي 
قدیم و احیانا کوتاهی دولتمردان و سیاستمداران را در انجام وظایف به دست آورند و راه حل ارائه دهند. شاید هم هدف ریچارد از نوشتن این یادداشت رساله مانند 
»همین« بوده و دادن هشدار به مدیران جامعه که اندکي هم در فکر حل مشکالت اساسي انسان و کمک به تکامل انسانیت باشند و به خاطر داشته باشند که همین 
انسانهاي گرفتار، پلکان ترقي و پولساز آنان بوده اند. انسان به راهنما و مشاور نیاز دارد که ادامه رو به گسترش رویدادهاي جنایي ثابت مي کند که حکومت ها در اندیشه 

تامین آن نبوده اند و باعث سقوط افراد در چاه اشتباه شده اند؛ از همسرگزیني تا پیشه گزیني و روش زندگاني.

ريچارد و كاترين در روز ازدواج )سپتامبر 2000(
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14

خاطرات ناشر روزنامک

روزنامه نگار حرفه ای بودن خطر از دست دادن جان داردـ  یک نمونه آن

پس از اتمام نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری ایران، در شهریورماه 1335 )دهه آخر 
آگوست 1956( در سمت خبرنگار شرکت ها و بازار در میز اقتصادي )بیزنس دسک( روزنامه 
اطالعات مشغول به کار شدم. دستمزد ثابت هر خبرنگار تازه کار در آن سالها 250 تومان بود 
ولی دریافتی آخر ماه ممکن بود به هزاران تومان برسد. زیراکه در آن زمان روش پرداخت 
دستمزد به اعضای تحریریه »پواَنی« بود. به این ترتیب که هر روز پس از انتشار روزنامه، 
مطالب چاپ شده هر خبرنگار )تنها خبرنگار، نه نویسندگان ثابت = ستادی( قیمت گذاری 
و هر 15 روز محاسبه می شد، اگر جمع ارزش پولی ها )اصطالحا؛ پوان ها( بیشتر از مقرری 
ثابت بود، آن مبلغ پرداخت می شد و گرنه، دستمزد ثابت و این روش، خبرنگاران را به تالش 
و رقابت برانگیخته بود بویژه که ارزش اخبار و مطالب اختصاصی بسیار باال بود. ]اخبار ارسالی 
روابط عمومی وزارتخانه ها و خبرگزاری پارس قیمت گذاری نمی شد و تنظیم آنها کار دبیر 
میز بود، نه خبرنگار حوزه مربوط.[. این روش و نیز تاثیر دروس دوره آموزش روزنامه نگاری 
که »روزنامه نگار« نباید دیکته نویس و رونوشت بردار باشد، باید برود و همانند کارآگاه پلیس 
مطلب بدست آورد و افشاگری کند مرا برانگیخته بود تا خطر کنم. همین خطر کردن چند 
بار برای من درد سر ساز شد و حتی تا نزدیک مرگ به پیش بُرد، و یک بار آن به خاطر افشاي 
ماجراي افزایش قیمت نمک در تهران. از اسفند 1335 )مارس 1957( بهای نمک طعام 
رو به افزایش گذارده و در بهار 1336 به 10 برابر سابق رسیده بود. قضیه را پیگیري کردم 
و متوجه شدم که یک تاجر معدندار با پرداخت پول به سایر صاحبان معادن نمک )معادل 
درآمدشان از استخراج نمک( از آنها خواسته که دیگر نمک تولید نکنند و کمبوِد حاصل از 

این اقدام، بهای نمک طعام را 10 برابر کرده که این پول به جیب او می رود که معادن وی فعالیت دارد.

جزئیات قضیه را طبق کشف خود نوشتم و در صفحه اخبار اقتصادی روزنامه که دبیر آن دکتر مهدی بهره مند )اقتصاددان و در دهه بعد از 
بنیادگذاران روزنامه آیندگان( بود به چاپ رسید و مقام دولتی مربوط با خواندن مطلب درصدد تعقیب آن معدندار برآمد.

تاجر نمک به روزنامه تلفن زد و مرا براي مصاحبه با تعیین وقت به دفترش )که در طبقه دوم ساختمانی در ابتدای کوچه کیهانـ  خیابان 
فردوسی جنوبی، مقابل دفتر مرکزی بانک صادرات واقع بود که این ساختمان ها در طول زمان تغییر شکل یافته است( دعوت کرد. قبول کردم، 
اما وقتي وارد دفتر شدم خودرا به جای تاجر، با دو چاقو به دست رو به رو دیدم و براي حفظ جان، به بالکن دفتر دویدم و از طبقه دوم به بیرون )پیاده 
رو خیابان فردوسی( پریدم. خوش شانسی من در آن روز این بود که زیر بالکن، چرخ طّوافی یک میوه فروش دوره گرد متوقف بود پُراز گوجه 
فرنگی و .... روی بساط او افتادم و تنها به مچ پایم آسیب وارد شد. یک اسکناس 20 تومانی )که در آن زمان ارزش صدها برابر امروز را داشت( دادم، 
ساکت شد و بدون تماس با پلیس با تاکسی خودرا به بیمارستان سینا که چندان دور نبود رساندم. بیمارستان خواست به کالنتری پلیس خبر 
دهد گفتم که سرم گیج رفت به داخل جوی آب افتادم و کسی مقصر نیست و شکایت ندارم. روز بعد با پای گچ گرفته به روزنامه رفتم و صدایش 
را درنیاوردم. چرا؟، زیراکه می دانستم سناتور مسعودی ناشر روزنامه اطالعات از جنجال واهمه دارد و مآال اخراج می شوم. در آن زمان در تهران 
تنها دو روزنامه )کیهان و اطالعات( بودند که توان پرداخت دستمزد به نویسنده را داشتند و کارکردن برای روزنامه های دیگر که تیراژ 3 تا 5 
هزار نسخه ای داشتند رایگان بود!. ناشران اطالعات و کیهان هم باهم توافق کرده بودند که اگر یکی از آنها یک خبرنگار و نویسنده را بیرون کند، 
دیگری تا دو سال حق استخدام وی را نداشته باشد و چنین وضعیتی بسیار ترسناک و دلهره آور بود و برای یک اخراجی از این دست تنها یک جا 

باقی مانده بود و آن خبرگزاری پارس و رادیو با ظرفیت محدود بود.

اسفندماه1399( بهمن-  )دی-  مجله روزنامک شماره 83-82-81 

كيهانی زاده در سال 1335 )1956ميالدی(



مشکالت مرد چهارزنه که دو ازدواج آخر خودرا غیر ضروری می خواند
سی ام دیماه 1346 بود و اول وقت. خبرنگار میز حوادث که عهده دار پوشش اخبار پلیس و کالنتری های تهران بود از کالنتری 14 )میدان ژاله( 
تلفنی خبر داد که یک مرد 4 زنه از زن سومش به دادسرا شکایت کرده و دادسرا از کالنتری خواسته که در زمینه شکایت تحقیق کند و آن زن و پرونده 
را به دادسرا بفرستد و ایندو اینجا هستند. من با هر دو در حضور هم مصاحبه کرده ام و به خاطر تنّبه جامعه و اینکه دیگران به راهی که آنان رفته اند گام 

نگذارند حاضر به گفت و گو با من شده اند.
 گفتم ماحصل گفت و شنود را تلفنی بگو، خودمان می نویسیم و تو به کالنتری دیگر برو که آنجا هم یک خبر است. پس از ارسال پرونده به دادسرا ممکن 

است که خودم هم به آنجا بروم و از وضع و حال آگاه شوم.

شش ماه بود که اجرای قانون اصطالحا حمایت خانواده می گذشت و طبق این قانون، تعّدد زوجات )چند زنه شدن که در اسالم اجازه داده شده( نیاز 
به تأیید دادگاه داشت. از خبرنگار پرسیدم که آخرین عقد نکاح در چه تاریخی ثبت شده است، گفت که اواخر سال گذشته.

قضیه آن طور که تلفنی گفته شده بود همان روز با عکس )که در اینجا بخشی از آن ُکپی شده است( در صفحه حوادث روزنامه )روزنامه اطالعات( 
چاپ شد.

اما، اظهارات شوهر که خود را علیرضا معرفی کرده بود:
در جوانی با زهرا ازدواج کردم ولی تا ده سال دارای فرزند نشدیم. او مشکل را به گردن من می انداخت و من به گردن او و سرانجام به پزشک متخّصص 
مراجعه کردیم. پس از آزمایش های متعدد گفت که زهرا نازا است. زهرا که اشتیاق من و فامیل را به داشتن فرزند دید پذیرفت که زن دیگر بگیرم و حاضر 
شد که در یک خانه زندگی کنیم. پس از جستجو و گرفتن کمک از دوست و فامیل با شهربانو که به من معرفی شده بود ازدواج کردم و دارای 3 فرزند 

شدیم و همه راضی و بدون درد سر. رفتار زهرا و شهربانو بمانند دو خواهر بود و من احساس خوشبختی می کردم.

من زمینی داشتم و نیاز به پول، ولی نمی خواستم که همه اش را بفروشم. سرانجام نیمی از آن راـ  بدون اینکه تفکیک آن قطعی شده باشدـ  فروختم و 
خریدار هم آن را به صورت قولنامه به معصومه فروخت. من و معصومه بر سر تفکیک زمین و ... مجبور شدیم چند بار به سازمان ثبت اسناد و دادگستری 
رفت و آمد کنیم و با این دیدارها، عالقه مند به یکدیگر. او حاضر شد که با داشتن دو زن با من ازدواج کند، ولی از روز دوم نه تنها بنای بَدرفتاری را با من 
گذاشت بلکه به تحریک زهرا و شهربانو علیه من دست زد و حالوت از زندگانی ما َرخت بربَست. او خودش را باالتر از من و از خانواده ای بهتر و مهم تر می 

دانست، اعتناء نمی کرد، احترام نمی گذاشت و می گفت که اتفاقی زن من شده، اشتباه بوده، هیچ زن عاقلی با من شریک زندگی نمی شود و ....
 این حرف های او مرا سر لج آورد و بدون اینکه نیاز باشد با دختری جوان به نام فیروزه که با بستگان او آشنا بودم ازدواج کردم. این ازدواج سریع بود زیراکه 
روزنامه ها  خبر از الیحه ای می دادند که به مجلس داده شده و تعّدد زوجات را محدود و طالق را در دست دادگاه قرار خواهد داد. چند روحانی و واعظ که 
می شناختم می گفتند این الیحه خالف دستورهای اسالم است و مجلس آن را تصویب نخواهد کرد و .... باالخره من عجله کردم و بدون ضرورت و تنها 
به خاطر لجبازی 4 زنه شدم. مشکل ما در اینجاست که فیروزه جوان است و بدون تجربه و تحت تاثیر بدگویی ها و فتنه برانگیزی های معصومه. خواستم 
معصومه را طالق دهم که مشکل رفتن به دادگاه خانواده پیش آمد کرد که مراحل طوالنی دارد. در این میان، معصومه دست از فتنه گری نکشید و در 

خانواده اختالف افکند که به دادسرا شکایت کرده ام تا شاید زودتر کار ما یکسره شود.

 

ُكپی قسمتی از خبر مربوط كه در روزنامه اطالعات چاپ شده بود
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دوربین

ماجرای گرفتن عکس و فیلم در 
همان لحظه برخورد هواپیمای 
مسافربر به پل خیابان 14 شهر 

واشنگتن، در نزدیکی کاخ سفید و 
پنتاگون و کشته شدن 79 تَن

اسفندماه1399( بهمن-  )دی-  مجله روزنامک شماره 83-82-81 

چهارشنبه 13 ژانویه 1982 هوای شهر واشینگتن و نواحی اطراف آن سرد بود و توفان برف. به همین سبب فرودگاه نشنال )فرودگاه پایتخت 
فدراسیون آمریکا( و نه چندان به دور از کاخ سفید و پنتاگون موقتا تعطیل. توفان برف از دو ساعت بعد از ظهر عمدتا پایان یافته بود ولی بارش 
برف کامال قطع نشده بود و به صورت خفیف ادامه داشت و روی باند فرودگاه به رغم برف روبی، باردیگر به ارتفاع 14 سانتیمتر جمع شده بود. 
مسافران پرواز 90 شرکت »ایرفلوریدا« در هواپیماـ  از نوع بوئینگ 723-222 نشسته بودند و خلبان منتظر دستور برج مراقبت. انتظار حدود 
دو ساعت طول کشید و برج، نزدیک به ساعت 4 بعد از ظهر اجازه پرواز داد. هواپیما با تراکتور ویژه و مجهز به زنجیر چرخ، هواپیما را از ِگیت 

جدا کرد و به روی باند بُرد. برف و یخ همه جا بود.
    هواپیما ساعت 4 و 1 دقیقه بعد از ظهر و سی و چند ثانیه پس از بلندشدن از باند با 74 مسافر و 5 خدمه به مقصد فلوریدا از ارتفاع 107 
متری سطح زمین سقوط کرد و بر پِل رودخانه پتوماک که بر خیابان چهاردهم شهر واشینگتن ساخته شده و جاده 395 از روی آن می گذرد 
و نه چندان به دور از ساختمان وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( برخورد کرد و پس از درهم کوبیدن 7 اتومبیل که از روی پل عبور می کردند و 

شکستن دیوارهِ پل به رودخانِه یخزده پوتوماک افتاد.
    در این لحظه »چستر پانزر« گزارشگر تلویزیون محلی »دبلیو آر سی« با همکارانش پس از تهیه گزارش رویداد دیگر باز می گشت که در 
همان لحظه برخورد هواپیما به پل، به این صحنه رسید و گروه او از صحنه برخورد هواپیما به پل و پیش از افتادن به رودخانه عکس و فیلم تهیه 

کرد که سابقه نداشت.
    در این حادثه از سرنشینان هواپیما تنها 5 نفر )4 مسافر و یک خدمه( زنده ماندند و 5 تَن از سرنشینان اتومبیل های عبوری کشته و شماری 

دیگر از آنان مجروح شدند.
    این حادثه که رونالد ریگن رئیس جمهوری وقت آمریکا در دو نظق رسمی به آن اشاره کرد سبب وضع محدودیت پرواز هواپیماها از 
فرودگاه نشنال شد که بعدا به فرودگاه رونالد ریگن تغییر نام داده است. و اّما درباره پنتاگون که پانزدهم ژانویه 1943 کار ساختمان پنج ضلعی 
)پنتاُگن( آن در شهر آرلینگتون پایان یافت و وزارت دفاع آمریکا در آنجا مستقر شده است. کار ساختن این ساختمان که 23 هزار تَن در آنجا 
مشغول بکار هستند و گفته شده است که بزرگترین ساختمان اداری جهان است 16 ماه طول کشید. آرلینگتون در حاشیه جنوب شرقی 
شهر واشینگتن قرار دارد و رود »پتوماک« این دو شهر را از هم جداکرده است. آرلینگتوِن 240 هزار نفری شهری است از شهرهای استیت 

مشترک المنافع ویرجینیا.

تصوير لحظِه برخورد هواپيما به پل 
ـ ساختمان گنبد شكل كنگره آمريكا 
از دور در عكس ديده می شود  



سالروز درگذشت مصدق احیاء گر ناسیونالیسم ایراني
 و از مردان بزرگ تاریخ شرقـ  از ممنوع بودن مراسم ترحیم تا بزرگداشت بی سابقه 

پس از انقالب و حضور میلیونی در آرامگاه وی

دکتر محمد مصدق استاد دانشگاه، سیاستمدار، دولتمرد و ایراندوست نامدار، دشمن سرسخت استعمار ملل و سلطه گری، رهبر جنبش ملي کردن 
صنعت نفت ایران و رئیس دولت در سالهاي 1330، 1331 و پنج ماه اول سال 1332 چهاردهم اسفند 1345 در بیمارستان نجمیه تهران )خیابان 
حافظـ  کمي پایین تر از خیابان جمهوری اسالمی( فوت شد و دولت وقت اجازه برگزاری مراسم ترحیم او را نداد و جز یک اعالمیه چند سطری دولتی، 
مطبوعات از انتشار هرگونه خبر و مطلب دیگر در آن زمینه ممنوع شده بودند. هدف دولت وقت برگرفتن خاطره اندیشه و کارهای این بزرگمرد تاریخ 

مشرق زمین از اذهان ایرانیان بود.

 با وجود این، بسیاری از ایرانیان پس از آگاه شدن از فوت مصدق لباس سیاه پوشیدند و اشک ریختند، بیشتر معلمان کشور در کالس های درس خود 
یک دقیقه سکوت اعالم کردند و شماری از آنان، به خاطر این عمل احضار و بازجویی و دارای پرونده )اصطالحا سیاه( شدند.

52 روز پس از پیروزی انقالب و در دوازدهمین سالروز فوت مصدق، ایرانیان به این مناسبت چنان مراسمی برگزار کردند که تا آن زمانـ  جز مورد 
استقبال فرانسویان از استخوانهای ناپلئونـ  بی سابقه بود. صدها هزار و طبق گزارش روزنامه اطالعات بیش از یک میلیون تن ایرانی از تهران و شهرهای 

دیگر به احمدآباد )ساوجبالغـ  نزدیک کرج( رفتند و از ساعت 2 تا 5 و 30 دقیقه )وقت قبال اعالم شده( بر گور او گریستند و شعار دادند.

تيتر باالی صفحه اول روزنامه اطالعات درباره حضور يک ميليونی در آرامگاه مصدق 

مصدق در دوران تبعيد و َحصِر حدودا ده ساله در احمدآباد ساوجبالغ  
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فرود در رود هادسن )هودسون( بدون کوچکترین تلفات!
چهار روز پس از فرود هواپیمای ایرباسـ  320 شرکت هواپیمایی »یو اِس ایر« پرواز 1549 در رودخانه هادسن )هودسون( در ناحیِه میدتاوِن َمنهَتن 
)یکی از محله های شهر نیویورک(، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاهِ الگاردیا واقع در داخل شهر نیویورک، این رویداد عنوان »معجزه هادسن« گرفت 
و »ِچسلی سولِنِبرگر« خلبان هواپیما که با مهارت خود 155 سرنشین هواپیما را نجات داده بود عنوان »قهرماِن شجاعت و مهارت« دریافت کرد. چسلی 
قبال در نیروی هوایی آمریکا خلبان جنگندهـ  بمب افکِن فانتوم بود که بازنشسته شده بود. هواپیمای پرواز 1549 پانزدهم ژانویه 2009 پس از برخاستن 
از فرودگاه و قرار گرفتن در مسیر خودـ  فرودگاه شهر چارلوِت استیت کارولینای شمالی، برفراز رود هادسن با یک دسته مرغ دریایی روبرو شد که ناگهان 
به پرواز در آمده بودند. این مرغ ها با هر دو موتور هواپیما برخورد کردند و موتورها خاموش شدند و خلبان نتوانست هواپیما را به »الگاردیا« بازگرداند و با 
مهارت تمام آن را در رود هادسن فرود آورد و سرنشینان روی بالهای هواپیما رفتند و منتظر قایق های نجات شدند و هیچکدام کوچکترین آسیبی ندید. 
چسلی که یک آلمانی تبار آمریکایی است بعدا سخنگوی سازمان امنیت پرواز شده است و مدّرس مهارت به خلبانان در صورت روبرو شدن با خطر. وی 

که در کتابی واقعه فرود در هادسن را شرح داده است و کتاب های دیگری در باره امنیت هوایی، متولد 23 ژانویه 1951 است.

هواپيما پس از فرود در رودخانه و سرنشينان روی بالهاـ  خلبان ِچسلی )31(
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عکس خبری که از دشمنی ها حکایت می کند

به گزارش میدیا ریسرچ ها، این عکس نَنسی پلوسی رئیس ایتالیایی تبار مجلس 
نمایندگان آمریکا و در حال پاره کردن ُکپی سخنرانی دونالد ترامپ در برابر حاضران 
در جلسه )ستیت آو یونیون( بیش هر عکس خبری دیگر انتشار یافته ازجمله در 
صفحات اول روزنامه های تهران. نَنسی نوشته را وقتی پاره کرد که ترامپ در یک 

قدمی او بود و شبکه های تلویزیونی پخش مستقیم از مراسم داشتند.

زمین لرزه ژانویه 1995 ژاپن
29 ژانویه 1995 و 12 روز پس از وقوع زمین لرزه در منطقه صنعتي کوبه در ژاپن هنوز از میزان تلفات رقم درستي به دست نیامده بود و ظرف این 
مدت چهار هزار جنازه از زیر قطعات سیمان و تیر آهن هاي آپارتمانها بیرون کشیده شده بود که سختي عملیات نجات حتي در دنیاي صنعتي را ثابت 
مي کند. این زلزله 20 ثانیه طول کشیده بود و به همان گونه که از عکس بر مي آید خیابان اسفالته و پلهاي آهنین را همانند مقوا در هم مچاله کرده بود. 

جمع تلفات بیش از شش هزار تن گزارش شده است.
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 زنی زیبا و مطرح که می رود یک قدرت شود
بانو کیم یوـ  جونگ دهم ژانویه 2021 مقام دوم کره شمالی )جمهوری دمکراتیک خلق کره( شدـ  هم در حزب 
حاکم و هم در دولت. بانو کیم که 26 سپتامبر 1987 به دنیا آمده است )34 ساله( مادر دو فرزند و نوه بنیادگذار آن 
دولت و حزب است. بانو کیم که در سویس تحصیل کرده است مدرک دانشگاهی علوم کامپیوتر دارد. به باور او، علوم 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را می توان بدون رفتن به کالس درس، در خانه و کتابخانه فراگرفت.

بانو کیم یوـ  جونگ هنگامی شهرت جهانی یافت که لبخندزنان در مذاکرات با رئیس جمهوری آمریکا و رئیس 
جمهوری کره جنوبی شرکت کرد و از آن پس از رسانه ها ناپدید نشده است که تفسیرنگاران آنها با توجه به حالت 
بیمارگونه رهبر کره شمالِی 25 میلیونی، وی را رهبر بعدی این جمهوری اتمیـ  موشکی می دانند. کره شمالی از 
70 سال پیش که ظرف چند روز نود درصد کره جنوبی را اشغال نظامی کرد مورد توجه قرار گرفته است. شبه جزیره 
کره پس از قرن ها  یک کشور پادشاهی بودن، ضمیه چین شد که ژاپن آن را متصرف و از دهه اول قرن بیستم وابسته 
به خود کرد که در پایان جنگ جهانی دوم در جبهه های شرق، شبه جزیره کره موقتا به دو بخش تقسیم شد که این 

وضعیت و نیز حالت جنگ ادامه دارد. جنگ کره با آتش بس پایان یافته، نَه صلح. از آنجا که روسیه و چین در کنار کره شمالی و دوست آن هستند و ژاپن 
و کره جنوبی زیر دندان اتمی کره شمالی، همه نگاهها معطوف به بانو کیم یوـ  جونگ است که اگر رهبر بشود چه خواهد کرد.

نخستین بانو که در آمریکا ژنرال شد
بانو جین ُهلم نخستین زنی که در آمریکا درجه سرلشکری گرفت و راه را برای افسِر ارشد شدن بانوان بویژه در نیروی هوایی باز کرد پانزدهم فوریه 
2010 و در 89 سالگی درگذشت. وی که 23 ژوئن 1921 به دنیا آمده بود کار سپاهیگری را از نیروی زمینی آغاز کرده بود و در زمان مسدود شدن راه 
زمینی به برلین به دستور استالین در سال 1948 و ایجاد پل هوایی، وی فرمانده گروهان بود که به اهمیت نیروی هوایی پی بُرد و به این نیرو منتقل شد. 

او در جنگ کره شرکت داشت. ُهلم مدتی از افسران ارشد پایگاه هوایی ناتو در ناپِل ایتالیا بود.

بانو ُهلم در 1971 سرتیپ و در 1973 سرلشکر نیروی هوایی شد. او در گفت و شنید با والتر بوینزـ  موّرخ گفته بود که مهمترین هدف او؛ تشویق بانوان 
به ورود به نیروی هوایی و خلبان جنگنده شدن و تخّصص در پرتاب موشک و ضد موشک است. ژنرال ُهلم که در وازت دفاع نیز مقام باال داشت در 1975 

بازنشسته و مشاور نظامی کاخ سفید از زمان جرالد فورد شد.

بانو ُهلم در زمان سرگردی و در زمان ژنرالی
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

می شــود و دربــاره کارها و نظــرات افــراد و رویداد 
های پندآموز گذشــته اســت و هــدف از آن آموزش 
عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها، سرمشق 
گرفتن و نيز پيشــگيری از اشــتباه با درس گرفتن 
از اشــتباه دیگــران و گذشــتگان اســت. در تاریــخ 
نــگاری ژورناليســتی بایــد یــک مبــدأـ  روز، هفتــه 
و مــاهـ  در دســت داشــت و نوشــتن مطلــب را از آن 
آغاز کــرد بنابرایــن، مطالبی که در زیر آمده اســت 
ارتبــاط بــا دی، بهمــن و  اســفند ماه داشــته اســت.

21

در گذر تاریخ

21

کرونیکلرهای اروپایی دستوِر کوروش بزرگ )بنیادگذار 
ایران( به ایجاد یک پادگان مرزبانی در کنار »سیردریا« در 
سال 534 پیش از میالد به منظور جلوگیری از عبور طایفه 
»ماساگاتا« از این رودخانه )رود سیحونـ  آراکزسـ  سیردریا( 
و هجوم به منطقه ایرانی »فرارود« را در صدر رویدادهای 
»هشتم دسامبر« درج کرده و نوشته اند که محل این پادگان 
که بعدا شهر ُخَجند در کنار آن ساخته شد »کوروشکده« 
نامیده می شد. به رغم ایجاد این پادگان، کوروش مجبور شد 
در سال 529 پیش از میالد شخصا برای عقب راندن ماساگاتی 
ها به »فرارود« برود که در ماه دسامبر در میدان جنگ و در کنار 
سیردریا کشته شود که جنازه اوـ  همچنانکه وصیت کرده بود 
به پاسارگاد حمل و مدفون شد. با وجود کشته شدن کوروش، 
سپاهیان او پیروز شدند و هدف کوروش از آن لشکرکشی 
تامین شد. هدف کوروش، جلوگیری از آلوده شدن و تضعیف 
تمدن و اخالقیات ایرانیان بود. قوم »ماساگاتا« اخالقیات را 
رعایت نمی کردند؛ دروغ می گفتند، به اموال یکدیگر دستبرد 
می زدند و با زنان خود در مالء عام )َمنَظر و َمرئی( همبستر می 
شدند و زنان می توانستند همزمان چند شوهر داشته باشند 
)که این رسمـ  پولیاندریـ  هنوز در برخی از نقاط هیمالیا 

دیده می شود(.

     این کرونیکلرها بدون اینکه روشن سازند که هشتم 
دسامبر را از کجا به دست آورده اند افزوده اند که دو قرن بعد 
اسکندر مقدونی پس از فتح منطقه »فرارود« ناحیه ای را که 
پادگان کوروش و مرکز آموزش و پرورش او )کوروشکده( 
در آنجا بود گسترش داد و شهر به نام او »اسکندریِه دورتر« 
معروف شد که این نام هم دو قرن بیشتر دوام نیافت که به 
»ُخَجند« تغییر یافت که در کنار سیردریا و دهانه دّره فرغانه 
واقع است که یکی از ده نقطه زیبا و خوش آب و هوای جهان 
بشمار می آید. پادگان این شهر در دوران ساسانیان باردیگر 
تقویت شد و مرزبان نشین »فرارود« قرارگرفت زیرا که 
ساسانیان ُوّراث همان دشواری هخامنشیان و درگیر آالن ها 
و هون های سفید شدند که اعقاب »ماساگاتا« ها بودند. در قرن 
نوزدهم، خجند و همه فرارود به تصرف تزار روسیه )با ساخت و 
پاخت دولت لندن( درآمد و در دهه چهارم قرن بیستم، دولت 
شوروی )حکومت مسکو( نام شهر ُخَجند را که دومین شهر 
بزرگ جمهوری تاجیکستان است بدون اینکه لنین برایش 
کاری کرده باشد به »لنین آباد!« تغییر داد که پس از فروپاشی 
شوروی به نام تاریخی خودـ  ُخَجندـ  بازگشته است و از مرکز 
گردشگری ایرانی تبارهای سراسر جهان است که بیش از 

دویست میلیون برآورد شده اند.

ایجاد کوروشکده )ُخَجند( در کنار سیحون و پادگان مرزبانی با هدف جلوگیری از 
ورود اخالقیات َبد به ایرانزمین در 2 هزار و 555 سال پیش

اسفندماه1399( بهمن-  )دی-  مجله روزنامک شماره 83-82-81 



اولتیماتوم ُتند شاپور دوم شاه ساسانی ایران به امپراتور روم که مناطق تا 
مرز مقدونیه متعلق به ایران است و سپس لشکرکشی به متصرفات روم

سوم دسامبر سال 359 میالدي )طبق تقویم گریگوریـ  یونیورسال( امپراتور روم، کنستانتیوس 
دوم Constantius II اولتیماتوم شدید اللحني به این شرح از شاپور دوم )ذواالکتاف( شاه وقت ایران از دودمان ساسانیان دریافت کرد:

     "پس از تحّیت ...، آگاه باش که طبق اسناد و مکتوب هاي موجود و نوشته هاي موّرخان، اراضي و سرزمین هاي آن سوي رودخانه استرومون 
Strymon  ]که در تراکیه = تراس جریان دارد و به دریای اژه می ریزد[ تا مرز مقدونیه متعلق به ایران بوده است. آن امپراتور باید آنجا 
را از نیروهاي مسلح خود تخلیه کند تا ماموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع کردن مالیات و تمشیت امور بپردازند. اگر فرستاده منـ  
حامل این یادداشت، دست خالي باز گردد، پس از پایان زمستان دستور خواهم داد که ارتش، این سرزمین ها را با توسل به زور پس بگیرد ...".

     از آمیدا ]شهر آِمدـ  دیاربکرـ  منطقه ُکردنشین ترکیه امروز[ـ  شاه]نامه که با الفاظ مؤدبانه پایان مي یابد موجود است[.
    این سند که از آرشیو امپراتوری روم به دست آمده است در کتاب های تاریخ قرون قدیم مندرج است. امپراتور روم که درگیر دشواري 

هاي داخلي و نافرماني بعضي از ژنرالهایش بود پاسخ نامه شاپور دوم را موکول به مشورت با سناي روم کرد.
     شاپور دوم قبال و در همین سال با شکست دادن نیروهاي رومي، سوریه را پس گرفته بود و آماده پیشروي در متصرفات روم در آناتولي غربي 
)غرب ترکیه امروز( بود.         شاپور دوم منتظر پاسخ روم نماند و در بهار سال 360 میالدي دست به حمله نظامی زد و پس از تصرف »بزابده« 

به پیشروي خود ادامه داد. کنستانتیوس دومـ  امپراتور وقت روم دست به گردآوري نیرو زد که بیمار شد و تب شدید وي را از پاي در آورد.

باقيمانده سنگ نگاره شاپور دوم

روز درخشان دیگري درتاریخ ایرانیان: احیاء حاکمّیت مليـ  بغداد در دست گیالنی هاـ  بوئیان گیالنی »شیعه اثني 

عشري« را با ناسیونالیسم ایراني درآمیختند تا میهن آنان درجهان اسالمی ماهّیتي کامال مستقل داشته باشد

پانزدهم ژانویه سال 946 میالدي )25 دیماه( احمد دیلمي )معزالدوله( بغداد را متصرف شد، المستکفي بیست و دومین خلیفه عباسي را برکنار کرد 
و با این اقدام حکومت سراسر ایران بار دیگر در دست ایرانیان قرارگرفت و تجدید حاکمیت ملّي که مرداني چون ماکان و مرداویز از مازندران و دیلمان، 
بابک خّرمدین از آذربایجان، سیستاني ها )ایرانیان خاوري که امروز افغان خوانده مي شوند( ازجمله صّفاریان، خراساني ها به ویژه سامانیان و ... در 
راهش تالش کرده و جان باخته بودند به تحقق پیوست. علي، احمد و حسن دیلمي پسران بویه از پیروان و دستیاران »مرداویز« قهرمان ملّي ما بودند 
که آرزوها و اندیشه هاي وي را دنبال کردند. بوئیان »شیعه اثني عشري« را با ناسیونالیسم ایراني درآمیختند تا میهن آنان درجهان اسالمی ماهیتي 
کامال مستقل داشته باشد؛ به همان گونه که آئین زرتشت ستون ناسیونالیسم ایراني در دوران ساسانیان بود. احمد از سوي برادر خود علي دیلمي 

مامور پس گرفتن خوزستان و تصرف بغداد بود که به انجام هر دو ماموریت موفق شد. وی بود که رسمیت عزاداری تاسوعا و عاشورا را اعالم داشت.
    تاریخ نگاران اروپایي 15 ژانویه 946 میالديـ  فتح مقّر خلیفه عباسي را ]پس گرفتن ناحیه ایکه پایتخت امپراتوري باستاني ایران در آنجا 
قرارداشت[ براي ایرانیان روزي بزرگ ثبت تاریخ کرده اندـ  روزي درخشان همانند روزي که کوروش بزرگ ایجاد امپراتوری ایران را اعالم داشت و 
روزي که اشکانیان مقدونیهاي اشغالگر )جانشینان اسکندر( را به مدیترانه ریختند. مقدوني ها »سلوکیه« را در کنار دجله ساخته بودند تا از آنجا بر 
آسیاي غربي حکومت و نظارت کنند که اشکانیان پس از بیرون راندن آنان از آسیا، تیسفون )مداینـ  واقع در 36 کیلومتري جنوب بغداد امروز( را 
در سوي دیگر دجله ساختند و دو دولت اشکاني و ساساني ایران حدود هزار سال از این شهر بر امپراتوري پهناورشان حکومت کردند و مانع پیشروي 
اروپاییان )رومیان( در آسیا شدند. هر دو دودمان خطر نزدیک بودن به مرز رقیب )امپراتوري غرب = روم ( را تحمل کردند و پایتخت را از تیسفون 

به یک شهر مرکزي انتقال ندادند.
    بغداد در دسامبر سال 1534 از دست ایران خارج شد و موقتا به دست سلطان سلیمان امپراتور عثماني افتاد که خود را خلیفه مسلمین مي خواند 
و بغداد را براي اثبات ادعاي خود الزم داشت. دولت صفویه ایران بعدا بغداد را از عثماني ها پس گرفت و در آنجا یک پادگان ثابت به وجود آورد و یک 
واحد نظامي نیرومند مستقر ساخت. جنگ های متناوب ایران و عثماني بر سر بغداد دو قرن طول کشید و در زمان نادرشاه مصالحه صورت گرفت؛ 
ایران از دعاوي خود بر بغداد دست کشید و عثماني حاکمیت ایران بر ایروان )پایتخت کنوني ارمنستان( و همه قفقاز جنوبي را به رسمیت شناخت.
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تصمیم امپراتور روم به ساختن قسطنطنیه )استانبول( تا به ایران نزدیک باشدـ  تاریخچه این 
شهر در یک نگاه

کنستانتین یکم معروف به کنستانتین بزرگ )272ـ  337 میالدی( امپراتور روم پس از دستگیري و اعدام شریک حکومتي خودـ  
  Byzantium لوسیوس و اعالم خود به عنوان امپراتور همه قلمرو روم، دوم دسامبر سال 324 میالدي تصمیم گرفت که شهر بیزانتیوم
ـ در کنار تنگه بُسفور Bosporus  را با ساختن بناهاي تازه تکمیل کند و آن را پایتخت دوم امپراتوري  ــ مهاجرنشین قدیمي یونانـ 
قرار دهد با یک قرارگاه نظامی بزرگ که به ایران به پایتختی تیسفون )20 مایلی بغداد امروز( نزدیکتر باشد. کنستانتین گفته بود که مراقب 

حرکات ایران بودن از آنجا آسانتر است و در صورت تصمیم به مقابله نظامي، هزینه سنگین لشکرکشي از راه دور را ندارد.
    کنستانتین پس از اعدام لوسیوس اجازه نداده بود که سناي روم براي او شریک حکومتي دیگري انتخاب کند.

    شهر بیزانتیوم در سال 330 میالدي از هر لحاظ آماده شد و به نام کنستانتین، کنستانتینوپل 
Constantinople )قسطنطنیهـ  استانبول( تجدید اسم گذاری شد و تا سال 1918 به 

مدت 1588 سال از مهمترین مراکز تصمیم گیري در جهان بود.
    کنستانین یکم 22 ماه می سال 337 میالدي درگذشت و جنگ جانشینان او با شاپور دوم 
)ذواالکتاف( شاه وقت ایران از دودمان ساسانیان در»سنگره« و شکست رومیان ثابت کرد 
که پایتخت رومـ  دور و یا نزدیِک ایران باشد در سرنوشت جنگ بي تاثیر است و ارتش ایران 

همیشه پیروز خواهد بود.
     29 ماه می سال 1453 میالدي کنستانتینوپل به دست عثماني ها افتاد که آن را به 
اسالمبول )شهر اسالم( تغییر نام دادند که پس از تبدیل حروف الفباي عربي به التین در ترکیه 
در قرن 20 ، همچنانکه در محاورات تلفظ می شد، به صورت »استانبول Istanbul « نوشته 
و خوانده مي شود. استانبول 11 میلیونی یک شهر اروپاییـ  آسیایی است، زیراکه در دو قاره 

تصويری كنستانتين بزرگقرار گرفته استـ  دو قاره ای که تنگه بُسفور آنها را از هم جدا می کند.

عباس اسکندري ناشر روزنامه سیاست، دبیراول حزب توده، و فرماندار تهران

 عباس اسکندري از کمونیست هاي سرشناس ایران یازدهم اسفند 1320 روزنامه »سیاست« را منتشر کرد که بعدا عمال ارگان حزب 
کمونیست توده شده بود.

     فعالیت های کمونیستي در ایران، تقریبا بالفاصله پس از کناره گیري رضاشاه ازسرگرفته شده بود و کمونیست ها تا بهمن سال 1327 
که حزب توده به تصمیم شاه، فشار قدرت هاي غرب و تصویب دولت و مجلس غیر قانوني 
شد به مقامهاي دولتي مهمي از جمله عضویت شوراي وزیران و نمایندگي مجلس نائل شده 
بودند. تیراندازي به سوي شاه در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران فرصت مناسبي به دست 
مخالفان حزب توده داد تا آن را غیر قانوني کنند. بعضي قدرت هاي غرب خواهان قطع تمامی 

فعالیت کمونیستی و چپگرایی در ایران بودند.
     عباس اسکندري که رئیس کمیته تهران حزب توده بود در اجالس 19 اسفند 1321 
کنگره این حزب به سمت دبیر اول حزب توده انتخاب شد. وي در دوران نخست وزیري قوام 
السلطنه، در خرداد 1325 فرماندار تهران شد و به این وسیله حکومت پایتخت در اختیار حزب 
توده قرارگرفت. هنوز تهرانی های قدیمی خیابانی در غرب تهران )موازی نواب شمالی( را 

خیابان اسکندری خطاب می کنند.

عباس اسكندری
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روزی که پوراندخت، شاه ایراِن َاَبرقدرت ، با رومیان قرارداد صلح امضاء و نظامیان ایران را 
از پادگان شهر َحَلب )آلپو Aleppoـ  سوریه( بیرون ُبردـ  نزاع و رقابت بزرگان ایران بر 

سر قدرت، مشابه وضعیت امروِز سران دمکرات و جمهوریخواه در واشنگتن

پوراندخت، شاه ساساني که سیاست خارجي و داخلي تازه اي را در پیش گرفته بود تا 
امپراتوري ایران را نجات دهد، 25 دسامبر سال 630 میالدي )طبق برخي تواریخ؛ 29 دسامبر 
آن سال( با دولت روم شرقي قرارداد تازه )قرارداد تکمیلي( صلح امضاء کرد تا فرصت یابد دست 
به اصالحات داخلي بزند که راه نجات امپراتوری را در آن یافته بود. پوراندخت برای جلب 
اعتماد رومیان، تصمیم سال 629 قباد دوم را اجرایی کرد و دستور داد که ارتش ایران پادگان 
خود در شهر َحلَب )الپو Aleppo ـ  بزرگترین شهر سوریه امروز، و تا جنگ داخلی دهه دوم قرن 
21ـ  شهری 5 میلیون نفری و یکی از چند شهر قدیمی جهان( را تخلیه کند که رومیان به آن 
چشم داشتند.]َحلَب هفت سال پس از خروج نیروهای نظامی ایران، به دست عرب مسلمان به 
فرماندهی خالد ابن ولید افتاد.[. با وجود این، پوراندخت به رغم اینکه شاهي باتدبیر توصیف شده 
است و حمله عرِب مسلمان از حجاز به قلمرو ایران و روم را پیش بیني کرده بود درصدد امضای 

یک پیمان دفاع مشترک با رومیان برنیامد تا به اتفاق در برابر عرب اقدام کنند که مورخان، آن را یک اشتباه استراتژیک بزرگ خوانده اند. 
وی تنها به دادن این اندرز به فرماندهان ارتش بسنده کرده بود که اختالفات داخلي را کنار بگذارند و آماده مقابله باشند.

    پوراندخت اسپهبد رستم َفرُّخزاد را سمت فرماندهي ارتش داد و اشتباه این ژنرال این بود که عرب مسلمان را دست کم می گرفت. عرب 
مسلمان تا آن زمان بر سراسر جزیرة العرب مسلط شده و عزم شمال و شرق )روم و ایران(را کرده بودند.

     پوراندخت )دختر خسروپرویز(، یکي از دو بانویي که بر ایران پادشاهی کردند، از پیش از تاجگذاری مي دانست که ایرانیان از جامعه 
طبقاتي که به آنان تحمیل شده بود و وجود فاصله روزافزون میان دارا و ندار شدیدا ناراضي هستند، فئودالهای )اربابان امالک( بیداد می کنند، 
قضات از عدالت و انصاف دور شده اند و در پایتخت )شهر تیسفونـ  به فاصله ای بسیار کوتاه از بغداد امروز( نزاع بر سر قدرت میان بزرگان و 
رقابت شدید میان آنان بدون توجه به نتایج وخیم آن برای یک اَبَرقدرت )تقریبا مشابه رقابت های جاری میان دمکرات و جمهوریخواه در 

واشنگتن( به اوج خود نزدیک می شود.

تصوير پوراندخت بر سكه اش )محفوظ 
در موزه سن پترزبورگ - روسيه(  

زمانی که مصر یک ساتراپی )استان( و مصریان اتباع ایرانـ  
تنها َاَبرقدرت جهان وقت شدند

به نوشته موّرخان عهد باستان و محاسبات تقویمي قرن بیستم، در فوریه سال 523 پیش از میالد )و به قولي؛ یک و یا دو روز پس از جشن 
سده(، بزرگان مصرـ  کشوری که صدها سال استقالل کامل داشتـ  پذیرفتند که از آن پس، مصریان اتباع و سرزمین شان یک ساتراپي 
)استان( ایران باشد. در دوران حکومت هخامنشیان، ایرانـ  تنها اَبَرقدرت جهان وقت بود و بر سرزمینی از لیبی تا هندوستان و سیردریا )رود 

سیحونـ  مرز شمالی تاجیکستان امروز تا منطقه دریای سیاه و دریای اژه )واقع در سه قاره جهان( حکومت می کرد.
    دور اول حکومت ایران بر مصر )زمان هخامنشیان( 121 سال طول کشید. پس از این مدت هم تا سالیان دراز، یهودیان مصري خودرا 

از اتباع ایران معرفي مي کردند.
    ارتش ایران در سال 618 میالدی )زمان پادشاهي خسروپرویز( نیز شمال مصر را فتح کرد و در اسکندریه مستقر شد. خسروپرویز از 

سال 590 میالدی تا آخرین ماه سال 627 بر ایران پادشاهی کرد.
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James Outram

امضای قرارداد گلستان و سرآغاز کوچک شدن ایرانزمین 
و از دست رفتن ُگرجستان، داِغستان و ...

اوراق امضاء شده قرارداد گلستان که موّرخاِن تحت نفوذ استعمارگراِن اروپایی عنوان آن را عهدنامه و پیمان )تریتی( گذارده اند و 24 اکتبر 
1813 با میانجی گری دولت لندن )بر پایه سیاست خارجی آن دولت و محدود کردن پیشروی روس ها تا خلیج فارس که برنامه پتر کبیر 
و وصیت او به تزارهای بعدی بود و به مخاطره افتادن هندوستاِن انگلیس( میان ایران و روسیه امضاء شد درست یک ماه بعد در 24 نوامبر 

به دربار تهران رسید! و فتحعلی شاه قاجار )شاه مغول تبار وقت( از متن آن اطالع یافت. این قرارداد سرآغاز کوچک شدن ایرانزمین بود.

گور اوزلی )دارای لقب ِسرـ  Sir Gore Ouseley ( دیپلمات انگلیسی )فارسی دان و سفیر دولت لندن در تهران( پیشنویس قرارداد را تهیه 
کرده بود!!. طبق این قرارداد، دولت ناآگاه تهران از اوضاع جهان و تاریخ ایران و تکالیف خود در قبال تمامّیت کشور و حق شهروندان نسبت 
به آن، از داغستان )جنوب روسیه امروز( و شهر معروف دربَند )دربَنت(، تمامی گرجستان و مناطق چهارگانه ساحلی غرب آن ازجمله 
آبخیزستان )آبخازیا(، مناطق باکو، قره باغ، َشکی و بخشی از طوالش که بیش از 2 هزار سال گوشِه شمال غربی ایران بودند و دولت های ایران 
بویژه اشکانیان و ساسانیان برای محافظت از آنها جنگ ها کرده و خون ها داده بودند گذشت کرد که به تصرف روسیه درآمدند. گلستان یک 
روستا در قفقاز جنوبی است که این قرارداد در آنجا به امضای نیکالی رتیسچف N. Rtischev نماینده امپراتور روسیه و میرزا ابوالحسن خان 

)معروف به ایلچی = سفیر( نماینده شاه ایران رسیده بود.
    جنگ یکم روسیه با ایران با امضای این قرارداد پایان یافت. ِسر گور اوزلی سفیر وقت دولت لندن در دربار قاجارها بر زبان فارسی، عربی و 
سانسکریت )هندی( مسلط بود. سیاست لندن از دیر زمان این بود که سفیران این دولت، تاریخ و زبان کشور محل مأموریت خودرا بدانند و 
آگاه از خصلت و عادات مردم آن. ِسر گور اوزلی )متولد 24 ژوئن 1770 و متوفی در 18 نوامبر 1825( که شرق شناس هم بود پس از بازگشت 
به انگلستان کتاب یادداشت مانندی از بیوگرافی شعراء ایران منتشر کرد و کتاب گلستاِن سعدی را )به فارسی( در انگلستان به چاپ رسانید. 
او که از تخت جمشید دیدن کرده بود تعدادی اشیاء و سنگ نگاره Reliefs از اینجا با خود به انگلسان بُرد و به موزه بریتانیا داد که ایرانیان معاصر 
)قرون 20 و 21(، عمل او را سرقت خوانده اند. در آن زمان، قاجاریه به چیزی که توجه نداشتند آثار باستانی و اسناد عظمت تمدن ایرانی بود.

جنگ انگلستان با ایران بر سر هرات و سالروز ورود نیروهای انگلیسیـ  هندی به بوشهر
در جریان جنگ انگلستان با ایران بر سر هرات، نهم دسامبر 1856 )18 آذر( آن دسته از نیروهای 
انگلیسی که از هند عازم بوشهر شده بودند پاي بر گوشه ای از این بندر قدیمي ایران گذاردند که فاقد دفاع 
مؤثر بود. ورود آنان به بوشهر پس از گلوله باران کردن چندین روزه این شهر بندری، بندرگاه و سواحل 
اطراف آن توسط ناوگان اعزامي انگلستان صورت گرفته بود. بوشهر روزها گلوله باران مي شد. با وجود 
پیاده شدن تفنگداران انگلیسي در ساحل بوشهر، مقاومت مردم معمولي در کوچه ها، خانه ها و حومه 
شهر ادامه داشت. به عبارت دیگر؛ تعّرض انگلیسی ها به منطقه بوشهر به آسانی خوزستان نبود و تصرف 

آن تا یکم ژانویه 1857 تکمیل نشد.
    دولت لندن پس از چند اخطار که ایران شهر باستانی خودـ  هرات و مناطق تاجیک نشین غرب 

افغانستان امروز را واگذار کند، یکم نوامبر 1856 به دولت تهران اعالن جنگ داده بود و شش روز بعد 
نیروهاي انگلیسي مستقر در هند با سی کشتی نیروبر و هفت رزمناو عازم جنگ با ایران شدند. این نیرو مرکب از چند تیپ انگلیسیـ  هندی 
 James Outram و گروهانهای مهندس و مین گذار بود که در َمدَرس و بمبئی )مومبای( بودند. این عملیات را سرلشکر »سر جیمز آوت رام

« طرح ریزی و فرماندهي مي کرد.
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نبرد کرنال، پیروزی ارتش ایران و تصرف هندوستان

به نوشته »میرزا مهدی« منشی و وقایع نگار نادرشاه که 
»لِکهارت« مؤلف تاریخ این شاه ایرانزمین و مرد نیرومند شرق 
 Karnal  مطالب او را هم سند تالیف خود قرارداده است نبرد کرنال
میان ارتش های دو امپراتوری ایران و هندوستان از پانزدهم ذیحجه 
)مصادف با 24 فوریه 1739( روی داده بود. محل صف آرایی دو 
ارتش، دشت مجاور شهر کرنال )امروزه شهري 220 هزار نفری( 
واقع در ایالت هاریانا و 20 فرسنگی )120 کیلومتری( شمال دهلی 
بود. محمدشاه امپراتور گورکانی )تیموریـ  مغول تبار( هندوستان 
شخصا در صحنه نبرد حضور داشت. خاِن دوران، سعادت خان و 
نظام الملک از فرماندهان نیروهاي نظامي او و علیخان کیانی و 
احمدخان ُدّرانی دو تن از ژنرالهای نادرشاه در نبرد کرنال بودند. به 
نظر مورخان نظامی معاصر، این نبرد را که بیش از یک روز و چند 
ساعت طول نکشید نبوغ نظامی نادر برنده شد و تاکیک های او و 
ازجمله دوانیدن شترهای حامل تنورهای سفری شعله ور به سوی 
ستون های هندِی فیل جنگی. به عالوه، نادر در این نبرد از توپهای 
سبک قابل حمل بر پشت شتر معروف به "َزنبوَرک" استفاده کرد 
که جا به جایی آنها سریع و آسان بود. شمار تلفات هندیان را در این 
جنگ؛ ده تا سی هزار تن نوشته اند. تلفات ارتش ایران به دو هزار نفر 
هم نرسید. بامداد هفدهم ذیحجه )26 فوریه( محمدشاه به دیدار 

نادر شتافت و تاج سلطنت هند را به او تقدیم کرد و کناره گیری و تسلیم 
شدن خودرا اعالم داشت. با اینکه به نوروز ایرانیان، 24 روز مانده بود، 
نادرشاه تصمیم گرفت که در این روِز ملّی باستانی و سعد وارد دهلی 

شود و تا آن روز در اردوگاهش، خارج از شهر دهلی بسر بَرد.
         نادرشاه قبل از بازگشت از دهلی )که هفته اول ماه می آن سال صورت گرفت( محمدشاه را در سلطنت هندوستان ابقاء و به مناطق 

غرب رود سند و انتقال تخت طاووس و کوه نور به ایران بسنده کرد.
    زیان عمومي حمله نظامی نادر به هندوستان این بود که امپراتور این کشور بیش از پیش تضعیف و راه بر تصرف تدریجی شبه قاره بر 

انگلیسی ها که قبال تحت نام کمپانی هند شرقی و تجارت قدم به بنگال گذارده بودند هموار شد و ....
    مورخان شرق و روس ابراز نظر کرده اند که اگر نادر، بخشي از نیروي نظامي خودرا در هند باقي گذارده و یا از ابقاء محمدشاه خودداري 
کرده بود؛ انگلیسي ها قادر به تصرف هندوستان و از آنجا دست اندازي به ایران خاوري )افغانستان( و اعمال نفوذ در ایران از یک سوی و از 
سوی دیگر تصرف مالزیا و برمه )میانمار( و ورود به استرالیا و نیوزیلند و جنگ با چین و تصرف هنگ کنگ نمي شدند و تاریخ مشرق زمین 

مسیر دیگري را مي پیمود.

نادرشاه  
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روزي که حسنعلي منصور نخست وزیر وقت در میدان بهارستان ترور شدـ   ترور دو 
نخست وزیر دیگر به همین صورت

یکم بهمن 1343 )21 ژانویه 1965( حسنعلي منصور نخست وزیر وقت پس از پیاده شدن از خودرو نخست وزیري در میدان تاریخي 
بهارستان براي ورود به ساختمان مجلس، هدف سه گوله قرار گرفت و محمد بخارایي به اتهام تیراندازي به او دستگیر شد. بخارایی پس از 
شلیک گلوله پا بفرار گذارده بود. منصور که بر اثر اصابت گلوله مجروح شده بود چهار روز بعد در بیمارستان پارس درگذشت و امیرعباس 
هویدا دوست و همکار او بر جایش نشست و 13 سال در این سمت باقي بود. نخست وزیري منصور ده ماه و چهارده روز طول کشیده بود. از 
نوشته اصحاب اطالع چنین بر مي آید که یکي از انگیزه هاي قتل حسنعلي منصور اصرار او به دادن مصونّیت قضایي به نظامیان آمریکایي 
در ایران بود. چند روز پس از درگذشت منصور، شاه شدیدا سیاست انگلستان را به باد انتقاد گرفت. پاره اي از مفسران با توجه به انتقاد شاه 
از انگلستان حدس زده بودند که ممکن است رقابت پنهاني انگلستان و آمریکا در ایران به ترور حسنعلي منصور انجامیده باشد، زیرا در 

هواداري منصور از سیاست آمریکا تردید وجود نداشت. همچنین در جامعه ایراني وقت، از 
دیرزمان این شایعه رواج داشت که دولت لندن از حامیان بازاریان مذهبي است. طّراحان 
ترور حسنعلي منصور از این دسته از بازاریان بودند. منصور سومین نخست وزیر ایران بود که 
ازآبان 1328 به دست اسالمیون ترور شده بودند. هفتاد روز پس از این رویداد، در کاخ مرمر 

به سوي شاه نیز تیراندازي شد.
حسنعلي منصور بنیادگذار حزب ایران نوین قبال دبیري 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 
1328، رزم آرا در اسفند 1329 و حسنعلی منصور در بهمن 1343 آمد. شاپور بختیار نیز 13 

سال پس از تَرک وطن، در سال 1991 در پاریس کشته شد.

روزي که لوئي16 گردن زده شدـ 
 اظهارات او در برابر گیوتین که تحقق یافت

ساعت ده و سي دقیقه بامداد 21 ژانویه 1793 لویي شانزدهم پادشاه برکنارشده فرانسه که سه روز پیش از آن در یک دادگاه انقالِب پاریس 
و یک محاکمه کوتاه به جرم ولخرجي از خزانه کشور، دستور تیراندازي به مردم غیر مسلّح که براي ابراز خواست خود اجتماع و تظاهرات 
کرده بودند و ... به اعدام محکوم شده بود در برابر چشمان هزاران پاریسي با گیوتین گردن زده شد و سر او را دقایقي چند در برابر جمعیت 
گرفتند. لویي 16 پیش از قراردادن گردنش در دستگاه گیوتین، چند جمله خطاب به حاضران )مردم( بیان داشته بود، ولي طّباالن صداي 
طبل ها را آن چنان بلند کردند که جز اطرافیان، کسي متوجه حرف هاي او نشد. بعدا معلوم شد که گفته بود ُعمر انقالب که فرصت طلبان و 
ُعقده 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.

حسنعلی  منصور
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روزی که تاریخ ایران باردیگر ورق خوردـ  کودتای ژنرال رضاخان پهلوی

واحدهاي تیپ قزاق هجدهم فوریه1921 )29 بهمن 1299(، به قصد تصرف تهران و پایان دادن به سروری قاجارهاِی مغول تبار که 
باعث کوچک شدن ایران به کمتر از نصف، تنزل تمدن درخشان آن، رواج فساد اقتصادیـ  اداری، حرمسراسازی، غفلت از تحوالت دنیا و 
عقب ماندگی در همه زمینه ها شده بودند، از قزوین بسوي پایتخت به حرکت درآمدند. تیپ قزاق که آموزش نظامي روسي داشت در آن 
وقت در قزوین مستقر بود. این نیرو به فرماندهي میرپنج رضاخان سوادکوهی 43 ساله )سرتیپ و بعدا رضاشاه پهلوی( پنج روز بعد تهران را 
متصرف شد، ولی ژنرال رضاخان مصلحت ندانست که سریعا شاه قاجار را برکنار کند. همان روِز سقوط تهرانـ  چهارم اسفند 1299، سلطان 
احمدشاه قاجار با صدور اعالمیه ای ژنرال رضاخان را سردار سپاه  و با تأیید او ُحکم ریاست الوزرایي سّید ضیاءالدین طباطبایي یزدي را صادر 
کرد. ژنرال رضاخان و سید ضیاء قبال با خود مالقات های متعدد داشتند. گفته شده است که ژنرال رضاخان احمد شاه را مجبور به صدور 
حکم نخست وزیري سیدضیاالدین کرده بود. سّیدضیاالدین تنها سه ماه نخست وزیر بود. دکتر مصدق که در آن زمان استاندار فارس بود به 

احمدشاه که حکم نخست وزیري سیدضیا را امضا کرده بود اعتراض کرد و سیدضیاء را شایسته نخست وزیری ندانست.
     احمدشاه 24 ماه مي 1921 در پي یک مشاجره لفظي با سیدضیا در کاخ گلستان بر سر بازداشت بدون دلیل مقامات پیشین، او را برکنار 
کرد و سیدضیا به هزینه دولت و یک اسکورت مسلح از طریق عراق به خارج رفت و تا 1322 )1943 میالدی( به مدت 22 سال در خارج از 
ایران بود و در فلسطین ظاهرا مزرعه داری می کرد. سّیدضیاء که پس از اشغال نظامی ایران و کناره گیری رضاشاه به ایران بازگشته بود ششم 
شهریو1348 )28 آگوست 1969( در 80 سالگي سکته کرد و در خانه اش در سعادت آباد تهران درگذشت و سه فرزند 4 ساله تا هشت ماهه! 

ازجمله یک دختر 3 ساله و یک پسر 2 ساله و تاریخچه اي پُر از ماجرا به یادگار گذارد.

.ژنرال رضاخان با اعمال قدرت بعدا همه نیروهاي مسلح را تحت فرمان خود در آورد. مجلس شورای ملی فرماندهي کل قوا )نیروهاي 
دفاعیه و تأمینیه( را از شاه وقت )سلطان احمد شاه( سلب کرد و به ژنرال رضاخان داد. سوم آبان 1302 ژنرال رضاخان نخست وزیر )رئیس 
الوزراء( شد و سلطان احمدشاه چند روز بعد به اروپا رفتـ  رفتی که بازگشت نداشت. مجلس نهم آبان 1304 احمدشاه را از سلطنت خلع 
کرد و 21 آذر این سال و پس از بازنگری در قانون اساسی، ژنرال رضاخان به شاهی کشور انتخاب  و رضاشاه پهلوی شد و تا نیمه سال 1320 

دست به اصالحات عمیق زد  که به نوشته مورخان، بسیاری از عقب ماندگی 
های 150  ساله جبران گردید.

    از آنجاکه رضاشاه ازمیان مردم برخاسته و از »هیچ« آغاز کرده بود 
دردها و دشواری ها را درک می کرد. وی احساسات نیرومند ناسیونالیستی 
ایرانیان را می دانست و در مالقات با ناسیونالیست معروف آلمانیـ  دکتر 
شاخت این مطلب را با او درمیان نهاده بود و دکتر شاخت پس از جنگ 
جهانی دوم و در بازجویی هایی که از او به عمل آمد آن را بطور کامل بیان 

داشته بود.
    رضاشاه با هدف بازآوردِن دست کم بخشی از سرزمین های ازدست 
رفته در دوران قاجارها، محرمانه با هیتلر و پیش از او با موسولینی به توافق 
رسیده بود و اگر خیانت چند نفر در آگوست 1941 )شهریور 1320( نبود، 
ارتش ایران از جنوب و ارتش آلمان از شمال، قفقازرا تصرف کرده بودند. 
رضاشاه نقشه پس گرفتن نقاط از دست رفتِه خراسان بزرگتر را هم در 

سر داشت.

رضاشاه در زمانی كه ژنرال و سرداِر سپاه بود  )
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... و نظام حکومتی ایران تغییر یافت

 22 بهمن 1357، اعتراضات و تظاهرات 13 ماهه ایران با انتشار اعالمیه ارتشبد عباس قره باغی )َقراباغی و متوفی در سال 2000 در 
پاریس( رئیس ستاد ارتش مبنی بر بی طرف شدن نظامیان ]سلب حمایت از شاپور بختیار نخست وزیر وقت و عمال حمایت از انقالب[ و 
بازگشت آنان به سربازخانه ها، ناپدیدشدن شاپور بختیار، موقتا افتادن رادیوـ  تلویزیون به دست چپگرایان در پي خروج نظامیان از آنجا که 
از آبان 1357 استقرار یافته بودند، سقوط کالنتری های پلیس تهران، خودکشی ژنرال ایرج مقدم رئیس تسلیحات ارتش و افتادن زّرادخانه 
ها به دست جمعیت و افراد، کشته شدن ژنرال بَدره ای فرمانده نیروی زمینی، نافرمانی و شورش نظامیان پادگان عشرت آباد )تهران( و 
تیرخوردن سه ژنرال، افتادن زندان دژبان در پادگان جمشید آباد )واقع در غرب پارک الله(ـ  محل بازداشت مقامات سابق ازجمله سپهبد 
نصیری و ... به دست انقالبیون، دستگیر شدن ژنرال رحیمی رئیس شهربانی )پلیس( وقت و نیز فرماندار نظامی تهران و ... پیروز شد و 50 

روز بعد رفراندم تغییر نظام حکومتی ایران برگزار شد و چند ماه پس از این، قانون اساسی تازه به تصویب رسید.
    اعتراضات از 18 دیماه 1365 و یک روز پس از انتشار یک نامه ساختگی در روزنامه اطالعات )صفحه نامه به سردبیر و مقاالت( که غیر 
مستقیم، آیت اهلل خمینی را مورد اهانت قرار داده بود از شهر قم و توسط روحانیون و طلبه علوم دینی آغاز شده بود. نخست، محدود به قم، 
مشهد و تبریز و به صورت تظاهرات پراکنده بود و چون دولت به صورتی آن را تحمل می کرد به انقالب تبدیل شد. نامه ساختگی با امضای 

جعلی را یک مقام ارشد دولتی به روزنامه اطالعات داده بود و اصرار و فشار به انتشار آن بود!.
    به گزارش روزنامه های وقت، در 22 بهمن 1357 و روز پیش از آن، در تهران 235 تن و در شهرستانها 230 نفر کشته شده بودند. شمار 

مجروحان تهرانـ  طبق گزارش بیمارستانهای شهر 878 نفر بود.

پيروزی انقالبـ  تيترهای صفحه اول شماره 23 بهمن 1357 روزنامه اطالعات     )44(
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پرفسور »رابرت دال R. Dahl « متولد 1915 و از دمکراسي 
نویسان بنام قرن 20 کتاب معروف خود »مقدمه فرضیه دمکراسي« 
را چهارم مارس سال 1956 منتشر ساخت. کتابهاي مهم دیگر 
او عبارتند از: »چه کسي باید حکومت کند منتشره در 1961«، 
»دمکراسي و انتقادهایي که به آن وارد آمده است منتشره در سال 
1989« و »درباره دمکراسي منتشره در سال 1998«. »پالي 
راکي«، »دمکراتیک پالیتیکز« دو اثر دیگراین اندیشمند آمریکایي 

هستند.
    پرفسور دال که کار تدریس دمکراسي را از 1946 آغاز کرد عقیده 
دارد که میان واقعیت هاي دمکراسي و ایده آلهاي آن فرسنگها فاصله 
ـ  است. او مي گوید که دمکراسي پس از نزدیک به 25 قرن هنوزـ 
جز در چند کشور کوچک در اروپاي شمالي و غربي و احتماال 
ـ فرضیه است و تا مسئله مشارکت در آن به طور کامل  کاستاریکاـ 
حل نشود به صورت فرضیه باقي خواهد ماند. حتي دولتهایي که خود 
را پاسداردمکراسي معرفي مي کنند برنامه جامعي براي آموزش 
دمکراسي به مردم ندارند. دمکراسي باید تدریس و تجربه شود تا 

مردم آن را از ضروریات زندگاني به حساب آورند.
    به عقیده دال، دمکراسي از تعدیل توزیع درآمد نمي تواند 
جدا باشد و از مردمي که همه حواسشان معطوف به تامین حداقل 
معیشت است و یا مردمي که رسانه هاي عمومي مستقل )حرفه 
اي( ندارند نمي توان انتظار مشارکت واقعي در دمکراسي را داشت. 
نامزد انتخابات، هرچند شایسته، مردمدوست و مناسب، وقتي 
که وسیله تبلیغ در اختیار نداشته باشد و مردم او واندیشه ها و 
کارهایش را نشناسند شکست مي خورد. گذشته نشان داد نظامهاي 
سوسیالیستي هم که واژه دمکراتیک را یدک مي کشیدند به قدري 
گرفتار بورو کراسي پیچیده خود و فاصله هیات حاکمه از مردم شده 
بودند که در این جوامع شنیدن کلمه دمکراسي براي مردم مشمئز 

کننده شده بود.
    به زعم دال، کشوري را که در آن اکثریت به عقاید و نظرات اقلیت 
توجه نکند نمي توان دمکراتیک نامید. جامعه اي مي تواند خود 
را دمکراتیک بنامد که فرهنگ دمکراسي در آن عمومیت یافته و 

قسمتي از زندگي روزمره مردم شده باشد.
    دال مي گوید که نباید گفت کاپیتالیسم مترادف با دمکراسي 
است، زیرا کاپیتالیسم اگر کنترل نشود در جامعه ایجاد نابرابري 
عمیق مي کند و مردم را از دمکراسي متنفر و دست کم نسبت به آن 
بي اعتنا مي کند و در اینجاست که آمادگي براي قبول دیکتاتوري 
زیاد مي شود زیرا که اکثریت مردم ذاتا خواهان ثبات و نظم هستند.

دال فرضیه ها و چگونگی تمرین دمکراسی، فرهنگ دمکراسی، 
سنجش میزان دمکراسِی هرجامعه برپایه قوانین موضوعه پارلمان 
آن و عواملی که اعتماد مردم را نسبت به دولت متزلزل می کند 
تالیف کرده که ماحصل این تحقیقات و تالیفات این است که 
دمکراسی که آرزوی بشر بوده است و شاخِص حِد تمدن هر ملّت 
هنوز از صورت ایده آل خارج نشده است و آرزویی است مشابه ایجاد 

مدینه فاضله. تالیفات مهم پروفسور دال عبارتند از:
    »مقدمه فرضیه دمکراسي«، »چه کسي باید حکومت کند«، 
»دمکراسي و انتقادهایي که به آن وارد آمده است«، »درباره 
دمکراسي«، »پالي یارکی: مشارکت«، »دمکراتیک پالیتیکز«، 
»دمکراسی اقتصادی«، »پلورالیست دمکراسی«، »برابری 

سیاسی«، »به سوی دمکراسی« و ....
    پروفسور دال دوران معاصر را عصر بحران ژورنالیسم می داند 
که هر روز نسبت به روز پیش از هدفهایی که انتظار بود دور می شود 

مقدمه فرضیه دمکراسي - نگاهي به نظرات رابرت دال
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دال



و به جای اهل حرفه )روزنامه نگار(، سیاستبازان، قدرت طلبان، کمپانی 
های خارج از این حرفه و صاحبان منافع مالکّیت آنهارا به دست می آورند 
و زمینه ساز سیاست ها و برنامه های خاص می شوند. با این روش و روند، 
رسانه ها مسئول بخشی از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع 
بشری باید بشمار آورده شوند. ژورنالیستها می توانند و باید واقعیت و ریشه 
هر رویداد از کوچک و بزرگ را منعکس و راه حل را از زبان خبرگان و عوام 
الناس ارائه دهند. ژورنالیسم اصیل؛ دستگاه »روابط عمومی«، سازمان 
تولید »تبلیغ و اعالن«، نردبان ترقی و ساخت دولتمرد و سیاستمدار ]عضو 

پارلمان[ نیست و نباید باشد.
    دکتر دال بیشتر مسائل دمکراسی را در نامزدی برای انتخابات و 
تبلیغات این نامزدها می داند و اینکه جاه طلبی و منافع فردی عامل نامزد 
شدن برای احراز مقام انتخابی است نه هدف خدمت، پیشبرد و ارتقاء و 
رفاه ملت. »دال« عامل تازه که همانا »میدیاکراسی« و مداخله رسانه ها 
در انتخابات و هدایت مسیر آن بر پایه هدفهای خصوصی شان است یک 
تخریب خوانده و مورد انتقاد قرارداده است. وی میدیاکراسی را بدتر از 
تعیین مقام انتخابی به خواست پادشاه می داند که در سابق در پاره ای 
از کشورها مرسوم بود.  دال می گوید از آنجا که شرایط انتخاب شونده، 
راهنمایی انتخاب کننده و چگونگی انتخابات توسط همان مقامات انتخابی 
باید تدوین و تصویب شود و آنان منافع خودرا می جویند مسائل باقی مانده 

و پیچیده تر می شوند و انتخاب کنندگان مایوس و بی اعتناء و رفتنشان 
به پای صندوقها صرفا برای خالی نبودن عریضه و یا تحت تاثیر تبلیغات 

خواهد بود که بعدهم از کار خود )رای دادن( پشیمان می شوند.
    دال که انتخابات را در بیشتر کشورها به زیر پژوهش برده است راه 
مقدماتی حل مسئله را تامین تبلیغ برابر برای همه نامزدها، منع قانونی 
جلب نظر از طریق دروغ گفتن و وعده دادن، ایجاد کمیته های نامزدیاب 
مرکب از دلسوزان و آگاهان جامعه و تشویق افراد خدمتگزار به نامزد 
شدن، روشن ساختن مردم از اهمیت مقام انتخابی و آموزش دمکراسی 
در تاالرها )سیتی هال ها( و شبکه های تلویزیونی به دست داده تا انتخابات 
از ملزومات زندگی شود و انتخاب کنندگان بتوانند درباره نامردها از قبل 
قضاوت درست کنند و بهترین و مناسبترین نامزد را برگزینند، ریش و 
قیچی را به دست او بدهند و با اطمینان کامل به کار و زندگی خود بازگردند 

و بعدا هم احساس پشیمانی از انتخاب خود نکنند.
    وی در تالیفات خود نوشته است که هر دولت باید »سیاست ریزی 
دمکراسی« داشته باشد و اصول مهم این سیاست ریزی باید تامین فرصت 
و امکان برابر برای تبلیغ ]در حد برابر[ باشد و نیز برقراری و تامین تساوی 
سیاسی میان مردم. باید تبلیغات انتخاباتی نامزدها از کنترل اصحاب 
منافع و دفاتر روابط عمومی خارج و فعالیت سازمانهای جمع آوری پول 

برای تامین هزینه تبلیغات نامزد خاص ممنوع شود.

Alison

الیسون: روشنگری رسالت تاریخنگار است

29 دسامبر زادروز »آرچیبالد الیسون Archibald Alison « تاریخنگار اسکاتلندي است که روشنگري را یک رسالت تاریخنگار اعالم داشته 
و گفته است که موّرخ، و مدّرِس تاریخ که از زمان هرودوت، آموزگار و مروج میهندوستي و انساندوستی به شمار مي رود باید به موازات این 

تکلیف مقدس، روشنگر جامعه امروز و فردا و فرداهاي دورتر باشد.
     به نظر الیسون، وقتي یک تاریخنگار رویدادي را که در گذشته اتفاق افتاده مي شکافد باید 
آن را چنان مجسم سازد که اشتباهات و غفلت ها تکرار نشود، زیرا رویدادهاي از یک طبقه، 

باهم مشابه اند؛ تنها ابزاري که در آنها بکار گرفته شده است فرق دارد.
     مهمترین اثر »الیسون« که بیش از یکصد کتاب و رساله و مقاله نوشته است، تاریخ اروپا از 
انقالب فرانسه تا بازگشت بوربون ها به سلطنت فرانسه است که در آن نشان داده است که چرا 
ُعمر انقالب فرانسه از یک دهه تجاوز نکرد و نوشته است که پس از روی کار آمدن انقالبیون در 
فرانسه و آن همه اعدام و ... فرانسویان به اندیشه مقایسه دوران سلطنتی با حکومت انقالبیون 
افتادند و سلطنت بوربون ها از سرگرفته شد. قدرت های اروپایی وقتـ  لندن، مسکو و وینـ  در 

بازگرداندن بوربون ها به فرانسویان کمک کردند.
     الیسون که 29 دسامبر سال 1792 به دنیا آمد بسال 1867 )23 ماه می( درگذشت.
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بانو»ژورنالیست« جنگ ها و انقالبات قرن 20 که 105 سال ُعمر 
کردـ  کارهای ژورنالیستی او در یک نگاهـ  کشف قصد هیتلر به 

تعّرضـ  دو مصاحبه با شاه و ...
کلر هالینگُورث  Clare Hollingworth ژورنالیست بنام قرن بیستم که رویدادهای دهها جنگ و انقالب را در سراسر 

جهان گزارش کرده بود، دهم ژانویه 2017 در 105 سالگی درگذشت.
    آوازِه کلر از 1939 و از روزی بلند و جهانی شد که سه روز پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، گزارش از آمادگی هیتلر برای 
تعّرض نظامی به لهستان داده بود. کلر برای پوشش آوارگی ِچک هایی که پس از الحاق سودتنلند  Sudeteland به آلمانـ  
طبق سازش سران قدرت های وقت اروپا در مونیخـ  به لهستان مهاجرت کرده بودند به این کشور رفته بود. بخشی از ِچک 
های ساکن سودتنلند که تابعیت آلمان را قبول نداشتند به لهستان رفته بودند و در اردوگاه آوارگان بسر می بردند. کلر 
که در عین حال به این آوارگان کمک می کرد احساس بوی جنگ کرد و با سفارت انگلیس در ورشو تماس گرفت و ضمن 
اشاره به احساس خود گفت که می خواهد با کرایه کردن یک »اتومبیِل با راننده« به آلمان برود و اوضاع نزدیک به مرز را 
به چشم ببیند و می خواهد از سفارت اجازه بگیرد که اگر در آلمان از او بپرسند که چرا در آنجا است بگوید کارمند سفارت 

انگلیس است و پیام برای سفارت انگلیس در برلین دارد که موافقت شد.
    »کلر« پس از ورود به آلمان، تردُّد نظامیان آلمان و حرکت آنان به سوی مرز لهستان را مشاهده کرد و به لهستان 
بازگشت و قضیه را گزارش کرد که سه روز بعد تعّرض آغاز شد و کلر دنباله کار جنگ را به عنوان خبرنگار روزنامه »دیلی 

تلگراف« دنبال کرد.
     پس از رسیدن سپاهیان آلمان به فرماندهی فیلد مارشال رومل به مصر، کلر به مصر فرستاده شد تا اخبار این جبهه 
را گزارش کند. وی در مصر، دو نبرِد العلمین را گزارش کرد و با نیروهای ِهندیـ  انگلیسی ژنرال مونتگمری، نیروهای 
آلمانیـ  ایتالیایی در حال عقب نشینی را تا لیبی دنبال کرد. وی از اینجا به عراق و ایران فرستاده شد تا وضعیت اشغال 
نظامی ایران و کمک رسانی غرب به شوروی از طریق ایران را گزارش کند. در همین سفر بود که وی با پهلوی دوم که شاه 
ایران شده بود مصاحبه کرد. یکی از پرسش هایش این بود که آیا می دانست استالین اصرار داشت که ایران پس از جنگ، 
جمهوری شود، ولی چرچیل موافق نبود و سرانجام موفق شد. شاه گفته بود که این را می دانست ولی چرچیل و روزولت از 
قصد نهایی استالین و کمونیست کردن ایران و گسترش اتحاد جماهیر شوروی تا خلیج فارس خبر داشتند و قبول نکردند.

    »کلر« که جزئیات چند جبهه دیگر جنگ جهانی دوم را گزارش کرده بود پس از جنگ جهانی دوم، برای تکمیل 
معلومات خود درباره جنگ، جنگ وسیله اجرای سیاست و عملیات نظامی، ِشبِه جنگ ها و امور مربوط، در کالس های 

دانشگاهی دروس استراتژی، تاریخ جنگ ها، عملیات نظامی و ... شرکت کرد.
    او سپس جنگ داخلی چین تا پایان سال 1949، عقب نشینی چیان کای ِشک به تایوان و جمهوری خلق شدن چین و 
جنگ عرب و اسرائیل از زمان انفجار در هتل »کینگ دیوید« در اورشلیم که ضمن آن 91 کشته شدند را دنبال کرد. در دو 
دهه بعد، قیام استقالل طلبانه الجزایری ها تا تبدیل شدن آن به جنگ با فرانسه و کسب استقالل در 1962 را پوشش داد و 
در این سرزمین بسربُرد. پوشش مبارزات یمن جنوبی ها، استقالل این سرزمین تا کسب استقالل و جمهوری سوسیالیستی 
شدن آن به پایتختی عدن و درگیری با ُعمان بر سر ظفار و کمک نظامی ایران به ُعمان کار دیگر کلر بود. کلر مسئله لبنان 



و دو جنگ داخلی این کشور و کودتاهای پی در پی سوریه را پوشش داد.
    »کلر« جنگ ویتنام را نیز پوشش داد و نظر داد که آمریکا و ائتالف آن پیروز نخواهند شد، جنگ به بُن بَست می رسد و رئیس 
جمهوری بعدی آمریکا از آن خارج خواهد شد که چنین شد. کلر از ویتنام به چین رفت و با چوئن الی مصاحبه کرد. همچنین گزارش 
جنگ اندونزی و انگلیس بر سر یک ایالت مالزیا و پوشش یک مورد از سه جنگ هند و پاکستان در کارنامه اوست. در جریان انقالب 
ایران، کلر به تهران آمد و آخرین روزنامه نگار خارجی بود که با شاه مصاحبه کرد و گزارش کرد که شاه امید خود را از دست داده و مردم 
از خیابانها خارج نمی شوند و اعتصاب روزنامه نگاران کمک بزرگی به گسترش و تداوم انقالب بوده است. کلر در سفر بعدی خود به 

چین، شاهد ماجرای میدان  Tiananmen  بود.
    کلر که برای بسیاری از رسانه ها ازجمله دیلی تلگراف، ابزرور، اکونومیست و ... کار کرده بود در سال 1982 از ملکه انگلستان لقِب 

OBE گرفت که از قدیم االیّام آن را به کسانی می دهند که خدمت عمومی کرده باشند.

    کلر دو بار ازدواج کرد که هر دو ازدواج، قربانی عشق و وفاداری او به ژورنالیسم شدند. پس از ازدواج اول، گفته بود که روزنامه نگار 
فقط باید با روزنامه نگار ازدواج کند تا ازدواجشان دوام داشته باشد. شوهر دوم او روزنامه نگار بود ولی نَه روزنامه نگار جنگ و انقالب 

که تحول و تغییر ایجاد می کند و نَه سفر به این گوشه و آن گوشه جهان برای گزارش رویدادها.
     »کلر« سال های آخر ُعمر را در هنگ کنگ گذارند و همین جا فوت شد و جنازه اش برای دفن به انگلستان انتقال یافت. وی کتاب 
های متعدد از تجربه ها خود منتشر کرده است ازجمله؛ فرانت الین )خِط آتشـ  خِط اوِل جبهه(، »مائو و افراد مقابل او«، »عرب و 
غرب«، »سه هفته جنگ در لهستان«، »آلمانی ها همه جا در جستجوی من« و .... وی خاطرات خود را تنظیم کرده بود و آماده چاپ 

که پس از وفات، خواهرزاده اش آن را منتشر ساخت. کلر فرزند نداشت.

كلر در سنين مختلف  48
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ناشری که کتاب های ممنوعه را چاپ می کرد

Robert L. Bernstein  ناشر معروف کتاب و 25 سال مدیر بنگاه نشر »راندم هاوس
 Randon House « پنجم ژانویه 1923 به دنیا آمد و پس از فراغت تحصیل از هاروارد، 
از 1946 در آمریکا وارد کار انتشار کتاب شد. »تاریخ«، چاپ و انتشار کتاب های مؤلفان 
و نویسندگانی که انتشار کتاب هایشان در کشور خودشان ممنوع بود از کارهای مهم 
برشتاین نوشته است. وی این کار را از 1973 و پس از دیدار از شوروی و مالقات با تنی چند 
از اندیشمندان و نویسندگان این کشور ازجمله ساخاروف آغاز کرد و بر شهرت و اهمیت 
انتشارات َرنُدم هاوس افزود. رابرت برنشتاین 96 سال ُعمر کرد و بیست و هفتم ماه می 

2019 درگذشت.

درگذشت علی باستانی روزنامه نگار قدیمی ایران در 95 سالگی

علی باستانی روزنامه نگار قدیمی ایران 22 آذرماه 1398 )13 دسامبر 2019( در نود و 
پنج سالگی در مازندرانـ  استان زادگاه خود درگذشت. او نهم مرداد 1303 )31 جوالی 
1924( در بابُل به دنیا آمده بود و به رغم دو بار بازداشت شدن کوتاه مدت در سال انقالب 
و مشارکت در اعتصاب 61 روزه روزنامه نگاران، از نخستین روزنامه نگاراني بود که پس 
از پیروزی انقالب از کار برکنار و خانه نشین شد. علت برکناری او، دوستی طوالنی اش با 

امیرعباس هویدا بیان شده بود.
    علي پیش از ورود به دنیای روزنامه نگاری، در مازندران یک فرهنگي و آموزشگر چپگرا 
)توده ای( بود. در این راه، بانوی اوـ  آذر عالمه زاده نیز فعالیت داشت. علی در سال 1336 
هنگامي به عضویت تحریریه روزنامه اطالعات درآمد و خبرنگار پارلماني این روزنامه شد که 
تحت تعقیب ماموران امنیتي وقت )اطالعات شهربانيـ  رکن دوم ستاد ارتشـ  فرمانداري 

نظامي( بود و چند بار براي دستگیرکردنش به تحریریه اطالعات هم هجوم برده بودند.
علی باستانی در پی کناره گیری »نوشیروان کیهانی زاده« از خبرنگاری میز اقتصادی 

روزنامه اطالعات، برجای او نشست و خبرنگار اقتصادی شد و پوشش حوزه های نفت و دارایی و ... به او واگذار شد. در وزارت دارایی 
بود که با هویدا آشنا و دوست شد و این دوستی ادامه یافت. علی که از بنیادگذاران سندیکای روزنامه نگاران بود بعدا به دبیری این 
سندیکا انتخاب شد. وی سال ها یکی از سه معاون سردبیر روزنامه اطالعات بود. کمک علي باستاني بود که مجتمع مسکونی کوي 
نویسندگان و روزنامه نگاران در منطقه شهرآرا به وجود آمد و تا چند سال پیش هم در این مجتمع سکونت داشت. علی که دختر او 
ساکن آمریکا و گویا کالیفرنیا است اواخر ُعمر به بیماری ضعف حافظه دچار شده بود. باوجود این، در چند مصاحبه درباره روزنامه 

نگاری و تجربه اش در این حرفه شرکت کرده بود که انتشار یافته اند.

علی باستانی

Bernstein
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بهمن ماه؛ زادروز و سالمرگ »بزرگ علوی« از پدران داستان نگاری نوین ایران، مؤلف
فرهنگ واژه های پارسیـ  آلمانی، علل فروپاشی سوسیالیسم از دیدگاه او، ورود سودجویان به 

چرخه قدرت در جمهوری اسالمی عامل ناراضی سازی مردم
13 بهمن 1283 )دوم فوریه 1904( »بزرگ علوی« نویسنده بنام ایرانی و از 
بنیادگذاران حزب توده ایران در تهران به دنیا آمد و 93 سال ُعمر کرد و دربهمن 1375 ) 
فوریه 1997( در برلین درگذشت. وی با اینکه در یک خانواده ُمرّفه و بازرگان به دنیا آمده 
بود تفّکر سوسیالیستی داشت و خواهان برابری اقتصادیـ  اجتماعی مردم و حکومت 
ساویِت )شورایی، نَه فردی(. خانواده »بزرگ علوی« از مشروطه خواهان بودند و پدربزرگ 

او از نمایندگان نخستین دوره پارلمان ایران.

وی برای تحصیالت دانشگاهی به آلمان رفت و از دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شد. 
در آلمان بود که پدرش به آنجا رفت و چون با مشکل تجاری رو به رو شده بود همانجا 

خودکشی کرد.
»بزرگ علوی« که به میهن بازگشته و مدّرس شده بود و نویسنده )داستان و مجلّه( 
در سال 1316 )1937( به اتهام داشتن اندیشه سوسیالیستی و فعالیت در راه تحقق این 

اندیشه، دستگیر و با گروه 53 نفری به زندان محکوم شد و تا زمان اشغال نظامی ایران در شهریور 1320 در زندان بود و پس از رهایی، 
با همفکرانش حزب توده را تاسیس کردند و او سردبیر نشریه ارگان این حزب شد.

»بزرگ علوی« که از ازدواج اول خود دارای پسری به نام »مانی« است توجه ویژه به داستان نگاری داشت و در این زمینه  انعکاس 
مسائل اجتماعی جامعه و ضعف هاـ  ریشه و نتیجه آنها را در قالب داستان، پیشه خود ساخت و در ردیف پدران داستان نگاری نوین 
ایران )زبان پارسی( قرارگرفت. یادداشِت روزانه نویسی از مشاهدات، احساس و تجربه خود به روشی نوین نیز ابتکار دیگر او بود. در 
سفری به اُزبکستان، کتابی زیر عنوان »اُزبَک ها« نوشت. کتاب داستانی »سرباز ُسربی« را نخستین داستان او توصیف کرده اند. »در 
ورق پاره های زندان« شرح مشاهدات او در طول زندان بودنش است. پُرخواننده ترین داستانهایش؛ چمدان، چشم هایش، میرزا، 
ساالری ها )درباره اِلیت ها(، موریانه، نامه ها )مجموعه(، 53 نفر و ... هستند. ترجمه های او عبارتند از: باغ گیالس نوشته چخوف، یک 

کتاب از شیلر، یک کتاب از برنارد شاو و دو کتاب دیگر از زبان آلمانی.

»بزرگ علوی« نه تنها زبان آلمانی را در ایران و زبان پارسی را در آلمان تدریس می کرد بلکه در طول اقامت دوم خود در آلمان با 
همکاری یک استاد آلمانی فرهنگ واژه های پارسیـ  آلمانی را تألیف کرد و در دانشگاههای شرق آلمان ادبیات فارسی و تاریخ ایران 
تدریس کرد. وی چهارماه پیش از براندازی دولت مصدق در 28 اَُمرداد 1332 )آگوست 1953( به آلمان بازگشته بود و تا انقالب 
سال 1357 به ایران بازنگشت و همانجا در سال 1956 )1335( با یک بانوی آلمانی به نام »گرترود« ازدواج کرد. زن اول او دختر 

عمویش بود که فوت شده بود.

این بار، اقامت علوی در ایران طولی نکشید و به آلمان بازگشت و تا چند سال پیش از وفات درسال 1997، تدریس می کرد. وی 
شاهد فروپاشی سوسیالیسم در آلمان، کشورهای اقمار شوروی در اروپا و جماهیریه شوروی بود و گفته بود که ورود افراد ظاهرساز 
)وانمود کردن به وفاداری و اعتقاد کامل به سوسیالیسم( به دستگاههای حزبی و دولتی باعث این فروپاشی ها از درون شد. وی پس 
از خروج از ایران هم گفته بود که ورود بازاری های سودجو، دروغگوها و طلبکاران از انقالب به دستگاههای دولتی و قدرت، همه چیز 

را در مسیر منافع خود قرار خواهند داد و دوباره عده ای و احتماال اکثریت ناراضی خواهند شد.

بزرگ علوی   
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زادروز »جک لندن« نویسنده سوسیالیست آمریکایي که صداي مردم فقیر بود، برضد طبقاتي شدن 
جوامع و استثمار مي نوشت

»َجک لندن« نویسنده و روزنامه نگار سوسیالیست آمریکایي 12 ژانویه 1876 میالدي )روزی چون امروز( در سانفرانسیسکو به 
دنیا آمد و 40 سال ُعمر کرد. وي در طول ُعمر کوتاه خود بیش از 50 کتاب نوشت که به 70 زبان ترجمه شده و برخي به صورت فیلم 
سینمایي درآمده اند. شمار خوانندگان َجک درخارج از آمریکا بیش از این کشور بوده است. »جک لندن« محبوب چپگرایان جهان 

بوده است.
    کارهای چشمگیر او در حرفه روزنامه نگاری پوشش جنگ ژاپن با روسیه در خاور دور در سال 1904، انقالب مکزیک و حریق 
بزرگ سانفرانسییسکو بود که این گزارش ها در روزنامه های آمریکا و بویژه روزنامه »سانفرانسیسکو اگزامینر« به چاپ رسیدند. در 
زمینه تفسیرنگاري، نظر َجک بر این بود که به جاي مقاله سیاسي و محدود به یک ستون، رساله سیاسي نوشته شود، زیرا که ستون 
روزنامه جاي کافي براي گفتن همه مطلب را ندارد و کوتاه نوشتن یک تحلیل سیاسي، مخاطب را به جایي نمي بَرد و احیانا او را گیج 

و گمراه مي کند. یک تفسیرنگار باید خود را اندرزگوی جامعهـ  مردم و دولتـ  بپندارد و امین باشد و گمراه نکند.
     داستانهای جک زمینه واقعی دارند. برای نوشتن هر داستان دست به مسافرت زده و آنچه را که در نظر داشته بنویسد مشاهده 
عینی و تجربه کرده است. او برای نوشتن داستان افسانه دریای جنوب، به منطقه استرالیا سفر کرد. َجک هر وقت که فرصت می یافت 
در شهر اوکلند )به فاصله ای کوتاه از سانفرانسیسکو( در خیابانی که به دانشگاه کالیفرنیا منتهی می شود برای مردم سخنرانی انتقادی 
ـ پیرامون یک موضوع روزـ  می کرد. همین کار او، این شهر و شهر مجاور آنـ  بِرکلی را به صورت کانون روشنفکران در آورده و هر 

اعتراض سیاسی ازجمله اعتراض به ادامه جنگ ویتنام و آزمندی کمپانی ها از این دو شهر آغاز شده است.
     داستانهاي جک لندن آکنده از انتقادهاي اجتماعي هستند که در هر کدام کوشیده است یک مشکل جامعه را نقد کند. بر ضد 
استثمار و جوامع طبقاتی نوشته، صدای فقیران و ستمدیدگان شده و راه ریشه کنی علل فقر را به دست داده است. جک دالیل مسائل 
اجتماعی را در قالب داستان برنگاشته و از طبقه زحمتکش به دفاع برخاسته است. وي می گوید که علت و یا علل هر مسئله باید 

شناخته، اعالم و از میان برداشته شود. از به جان معلول افتادن نتیجه ای حاصل نخواهد شد.
    کتاب های معروف جک لندن عبارتند از: سرنوشت بشر، پیش از آدم )خلقت(، جنگ طبقات، عشق به زنده ماندن، گرگ دریایی، 

انقالب، توانایی و توانا، پسر خورشید و ....
    جک 22 نوامبر سال 1916 براثر ازکار افتادگي کلیه هایش فوت شد.

دو چهره از جک لندن 
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37

دانستنی ها

اسفندگان«  روز مهربانی و محبت کردن ایرانیان از هزاران سال پیش

از هزاران سال پیش در ایرانزمین، روز اسفند از ماه اسفندـ  پنجمین روز از ماه اسفند، روز »ِمهرورزی« و محبت کردن و 
همچنین روز »زن و زمین« بوده، اسفندگان و قبال »سپندارمذگان« خوانده شده و برگزار، و در این روز؛ تحکیم ِمهرورزی 
تشویق و ازجمله در خانواده، و باور براین بوده است که خداوند حامی و رستگارکننده بانوان شوهردوست و درستکار است. 
رسم بوده که در این روز، نامزدی ها و قراِر ازدواج ها صورت گیرد. در این روز، اگر جنگی در جریان بود، نظامیان ایران آرام 
می گرفتند و »بزرگان ایران« مردمـ  داخلی و خارجی را تشویق به دوستی و رفتار برادارانه و انسانی با یکدیگر می کردند.

    »اسفندگان« ربطی به »ِمهرگان« که در مهرماِه هرسال برگزار می شود ندارد. »مهرگان« مهرورزی عمومی )فرد و 
جامعه( و اسفندگان مهرورزی داخلی )فرد و خانواده و آشنا و همکار( را تشویق  و تبلیغ می کنند.

در ایران باستان، روزهای هر ماه دارای نام اختصاصی بود و برای مثال؛ دوم هر ماه، بهمن و پنجم هر ماه، اسفند )اسَپند 
و در لهجه پهلوی؛ سپندارَمت( خوانده می شدند.

    29 بهمن 1396 »دکتر هوشنگ طالع« ناسیونالیست بنام ایرانی، نماینده پیشین پارلمان و از برجستگان جامعه پان 
ایرانیست طرحی را که ُکپی آن در زیرآمده است به اشخاص، اهل پژوهش و تألیف و رسانه ها ایمیل کرده بود تا فراموش 

نشود که ایرانی از هزاران سال پیش مظهر مهربان بودن و مهربانی کردن بوده است.

اسفندماه1399( بهمن-  )دی-  مجله روزنامک شماره 83-82-81 



روز ملی 29 اسفند و اظهارات مهم دکتر مصدق درباره ایرانیان و درآمد نفت که باید قاعده 
و ضابطه شوند

29 اسفند 1330 دکتر محمد مصدق رئیس دولت وقت و مبارز راه »برقراری دمکراسی واقعی« و قطع جهانی استثمار و استعمار 
و تبعیض، »29 اسفند« هرسال را یک روز ملّي و تعطیل عمومي اعالم کرد. 29 اسفند 1329 طرح ملي شدن نفت ایران به صورت 
قانون در آمده بود که در اجراي آن پس از پنج دهه، از انگلستان در نفت ایران َخلع یَد شد و این دولت راـ  در آن زمان یک اَبَرقدرتـ  

در برابر مصدق و مقابله با او قرار داد.

به مناسبت ملی شدن نفت ایران، مصدق تاکید کرده بود که نفت و هرگونه منابع معدنی و طبیعی، اموال و ثروت عمومی و متعلق 
به یکایک مردم هستند و نباید درآمد حاصل از آنها صرف هزینه های دولتی و روزمره شود، و در مورد نفت؛ طالی سیاه برود و طالی 
زرد وارد شود. واردات دیگرـ  چنانچه واقعا الزم باشندـ  باید از محل صادرات و در برابر و معادل آن صورت گیرد. ایران هزاران سال 
صادرکننده بود، نه تنها کاالی تولیدی بلکه دانش و اندیشه. ایرانیان اگر بخواهند و یا اینکه از آنان خواسته شود؛ بزرگترین صنعتگران 

و هنرمندان و تولیدکنندگان جهان خواهند بود. باید آنان را با روشی مؤثر؛ تشویق و راهنمایی کرد و مدیریّت درست داشت.

 

درگذشت همایون ُخّرم موسیقی دان بنام که می گفت »شاد بودن« یک حق است

17 ژانویه 2013 )28 دیماه 1391( همایون ُخّرم موسیقی دان، آهنگساز و ویولنیست شهیر ایران در 82 سالگی درگذشت. وی 
که سی ام ژوئن 1930 )تیرماه 1309( در بوشهر به دنیا آمده بود از نوجوانی گام به دنیای 

موسیقی گذارده بود و از شاگردان ابوالحسن صبا بود.
    ُخّرم که یک مهندس برق بود از 1957 )1336 هجری( از همکاران برنامه های موسیقی 
رادیو ایران ازجمله برنامه گلها بود و برای بسیاری از خوانندگان وقت ازجمله پروین، الهه، 
مرضیه، هایده و ... آهنگ ترانه ساخته بود و شهرت بانو پروین که یک کارمند بانک بود 

نتیجه تشویق های او بود.
    ُخّرمـ  از اعضای هیات رئیسه خانه موسیقی ایرانـ  هیچگاه از موسیقی و ترویج آن 
دست نکشید و می گفت که »شاد بودن« یک نیاز و حق است و موسیقی یک وسیله شاد 

ساختن است و او برای شادکردن ایرانیان به نوشتن آهنگ و کار ویولن ادامه داده است.

روزی اوتاوا پایتخت کانادا شد

31 دسامبر 1857ملکه ویکتوریا شهر »اوتاواـ  تلفظ انگلیسی آن؛ آتِوا و تلفظ فرانسوی اش؛ اُتاوا« را براي پایتختي مهاجرنشین 
کانادا انتخاب کرد. اوتاوا که در جنوب شرقی کنفدراسیون کانادا واقع شده است حدود یک میلیون و با حومه اش نزدیک به یک و 

نیم میلیون جمعیت دارد.

 تاریخ اوتاوا نشان می دهد که نخستین اروپایی در سال 1610 با کشتی از رودخانه مجاور آن عبور کرده بود. اوتاوا از 1826 شهر 
شده است. یک قبیله بزرگ از بومیان آمریکا و یک رودخانه کانادا، ناِم »اوتاوا« دارند.

همايون ُخّرم 
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سالگرد درگذشت هایده

بیستم ژانویه سالگرد درگذشت هایدهـ  یک خواننده محبوب ایرانیان و پارسی 
زبانان است. وی در 47 سالگی در منطقه سانفرانسیسکو درگذشت. هایده فعالیت 
هنری خود را از سال 1347 و از برنامه گلهای رادیو ایران آغاز کرده بود. هایده خواهر 
مهستی کمی پیش از پیروزی انقالب وطن را تَرک کرد و راهی لندن شد و پس از مدتی 
زندگی در این شهر، در 1982 به لس آنجلس آمد. هایده برای شرکت در برنامه ای به 
سان فرانسیسکو دعوت شده بود که فردای آن روزـ  20 ژانویه 1990 و در همانجا بر 
اثر حمله قلبی درگذشت. مراسم خاکسپاری او با حضور هزاران ایرانی در گورستان 

»وست وود«  برگزار شد.

نخستین ناو هواپیمابر جهان ساخت ژاپن بود

امپراتوری ژاپن 27 دسامبر 1927 نخستین ناو هواپیمابر جهان را وارد نیروی دریایی خود کرد. ساختن این ناو که بعدا چند کشور 
دیگر از آن اقتباس کردند دو سال طول کشیده بود و در خلیج توکیو به آب انداخته شده بود. این نخستین ناو هواپیمابر جهان که 
»هوشو« نام داشت 168 متر طول داشت و سرعت آن 46 کیلومتر در ساعت بود. 15 هواپیما بر عرشه این ناو قرار داشت و می توانست 
چند هزار نظامی با همه مهمات آنها و تانک هایشان را هم جا به جا کند. این ناو در سال 1932 در حمله به شانگهای چین شرکت 
داشت و هواپیماهای آن شانگهای را بمباران کردند. هوشو بیش از 5 سال در عملیات نظامی ژاپن برضد چین و تصرف مناطقی از 
این کشور شرکت داشت و سپس به جنگ با آمریکا رفت و تا سال 1945 با آمریکا جنگید. این ناو چندماه پس از پایان جنگ جهانی 

دوم و خلع سالح ژاپن، اوراق شد.

شهر ُاسلو پس از 3 قرن با نام دیگر، دوباره ُاسلو شد

یکم ژانویه 1925 شهر کریستیانیا )پایتخت نروژ( پس از گذشت درست سه قرن، به نام قدیمی خود »اُسلو« بازگشت داده شد.

 این شهِر 700 هزار نفری و با حومه اش یک میلیون و ششصد هزارنفری که در سال 1048 ساخته شده است در حریق 1624 ویران 
گردید که پادشاه دانمارکیـ  نروژی کشور آن را بازسازی کرد و به نام او، به »کریستیانیا« تغییر نام داده شده بود.

هوشو
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سالروز سقوط دژ الموت، پایگاه فدائیانـ   »حسن صّباح« عقاید و روش او در مبارزه که 

در قرن 21 از سر گرفته شده استـ  پیدایش واژه اَسسین )ترور(
افراد مسلح هالکوخان ]هوالگو[ ایلخان مغولی ایران، پسر تولي، نوه چنگیز و برادر قوبیالي قاآن )خان بزرگ و حکمران چین( 15 
دسامبر 1256 میالدی )24 آذر( وارد دژ معروف اَلَموت شدند و آن را که از پایگاههای مهم شیعه اسماعیلیه بود تصرف کردند. رکن الدین 
خورشاه رئیس دژ در برابر حمله مغوالن پس از یک مقاومت کوتاه تسلیم شده بود. اسماعیلیه در آن زمان در نقاط مختلف ایران بویژه در 

خراسان دارای 23 دژ کوهستانی )قلعه( بودند.
     هالکو که از ترور خواجه نظام الملک و تنی چند از قدرتمداران وقت به دست گروه ضربت اسماعیلیه معروف به »فدائیان« آگاه شده 

بود کمر به قلع و قمع آنان بسته بود.
    قلعه اَلَموت در ارتفاع سه هزار متری از سطح دریاـ  در کوههای البرز و منطقه رودبار )جنوب دیلماِن گیالن( ساخته شده و ویرانه آن 
باقی مانده است. یک امیر دیلمی برای مبارزه با عرب، آن را در نیمه دوم قرن نهم میالدی ساخته و برآن، نام آشیانه عقاب گذارده بود. حسن 
صّباح )بزرگشدِه ریـ  استان تهران امروز( که در مصر به اسماعیلیه گرویده بود پس از بازگشت به وطن و هنگامي که خودرا در معرض 
تهدید ملکشاهـ  شاه سلجوقی وقتـ  دید با بکاربردن تدابیری در دهه هشتم سده یازدهم میالدی )با محاسباتی؛ سال 1088( دژ اَلَموت را 
تصاحب کرده و به ایجاد گروه فدائیان از روستائیان محل دست زده بود. ]خرابه این دژ که در شمال طالقان واقع شده است تا قزوین حدود 

30 کیلومتر فاصله دارد[.
    مارکو پولو ایتالیایی )متولّد سال 1254 و متوفي در سال میالدی1324( که در دوران مغوالن از ایران و چین دیدن کرد و در سال 
1295 میالدی به الموت رفت در سفرنامه خود از فدائیان اسماعیلیه به عنوان »َحّشاشینـ  Hashshashin « نام برده و نوشته است که حسن 
صّباح و جانشینانش به افراد مأمور ترور مقامات، قبال حشیش می دادند تا در حالت عادی نباشند. این واژه حّشاشین به تدریج در زبانهای 
اروپایی ازجمله انگلیسی به صورت »اَسسین Assassin « درآمده و معنای تروریست به خود گرفته است. حسن صّباح هفتم جوالی 1071 
)16 تیرماه 450( کار دیواني ]امور اداري دولتي[ را رها کرد تا راه مبارزه با فساد، تجاوز به حقوق دیگران و زورگویی را در پیش گیرد و جهان 
بهتري بسازد. وي که در دوران کار دولتی متوجه فساد مقامات و نقض حق شده بود از نظر فلسفي معتقد به اقتصاد تعاونی، برادري، رعایت 
عدالت و حقوق دیگران و عدم تصرف مناطق دیگران با توسل به نیروي مسلح بود و هرگونه دروغ و نیرنگ را نهي مي کرد. به عقیده او، معاش 
هر کس باید از طریق کار مفید تامین شود و »فدائیان« عمدتا کشاورز بودند. حسن صباح که 90 سال ُعمر کرد و بیست و سوم ماه می 1134 
درگذشت مردي تحصیلکرده و هوشمند بود که تا 35 سالگي کار دولتي داشت. پس از مرگ حسن صباح »کیا بزرگ رودباري« جانشین او شد.

حسن سرانجام در کار مبارزه، روش کامال تازه اي در پیش گرفت ]روشي مشابه آن چه که در جهان امروز - دهه آخر قرن 20 و دو دهه 
اول قرن 21 - جریان دارد[ و تصمیم گرفت که خوي از جان گذشتگي در پیروان خود که آنها را »فدایي« مي خواند ایجاد کند، نخست به 

مخالفان اخطار دهد و چنانچه به زورگویي و ... ادامه دهند، براي براندازي شان از زهر و خنجر استفاده کند 
دولت سلجوقیان از سرکوب پیروان حسن صباح که مبارزه انتحاري، و به صورت »شَبح« عمل مي کردند عاجز مانده بود که نوبت دفع 
آنان به مغوالن رسید. از همان زمان تا به امروز هر گروه و فرقه ایدئولوژیِک کم جمعیتـ  از آنارشیست هاي اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 20 
گرفته تا القاعده و ...، در مقابله با معارض نیرومند و بسیار مجّهزـ در کنار تبلیغات، از روش حسن صباح استفاده کرده است؛ ترور مخالفان.

حسن صباح   منظره كوهي كه دژ الموت بر آن ساخته شده بودـ  در گوشه تصوير، خرابه دژ ديده مي شود        


