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نظراِت 3 اندیشمند

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

 مانوئل دا اوليورا ليما« Manuel de Oliveira Lima  نویسنده، تاریخدان و دیپلمات 
برزیلي كه تا یك قرن را آینده نگري كرده بود 31 ماه می 1928 در 60 سالگي فوت شد.

     وي گفته بود كه پيش بيني و پيش گوئي، كار موّرخ نيست، ولي موّرخ مي تواند 
با قواعدي كه از تجربه گذشتگان و تعقيب رویدادها در طول زمان به دست مي آورد 
بگوید كه چنين وضعيتي اگر به چه صورتي در آید منجر به چه نتایج و اوضاع تازه 
خواهد شد؛ و این كار پيش گویي نيست، همان »چشم انداز« است به زبان و گونه اي 

علمي تر.
    وی تکامل فکری انسان را عامل اصلی تحوالت كشورها و درنتيجه جهان دانسته و 
گفته است كه آگاهی و دانستن باعث تکامل فکری )وسعت اندیشه( می شود و احساس 
و مشاهدهِ تبعيض در جامعه بيش از هر وضعيت دیگر، انسان را به خشم می آورد كه 

عامل جنبش )انقالب( و در نتيجه »تغيير« خواهد بود.
    »مانوئل دا اوليورا ليما« گفته است كه انقالب فرانسه را وجود تبعيض در جامعه به وجود آورد ولی چون مقاماِت پاگرفته از 
این انقالب، تبعيض تازه اي را جایگزین تبعيض سابق كردند، انقالب شکست خورد و اگر ناپلئون وجود نداشت و نظم را حفظ 

نکرده بود، فرانسه با تخریب و برادرُكشي عجيبي رو به رو و تجزیه مي شد. از روند انقالب فرانسه باید درس گرفت.
    وی همان زمان به روس ها اندرز داده بود كه از سرنوشت انقالب فرانسه درس بگيرند، مقامات دولتی و حزبی را بر پایه آشنایی، 
دوستی و فاميل بودن به افرادی كه شایستگی ندارند ندهند، از آزمندان و چاپلوسان پرهيز كنند و ... تا از شعارهای انقالب كه 
مردم به خاطر آن از انقالب و حذف نظام وقت جانبداری كردند دور نشوند. طبق تجربه انقالب فرانسه، مردم دورشدن از شعارهای 
انقالب و اصول ایدئولوژی مطرح در انقالب را نوعی اشتباه كردن خود و كاله رفتن سرشان تعبير خواهند كرد و در مواردی، از 

كرده خود پشيمان خواهند گشت كه برای كشور بی خطر نخواهد بود.
    »مانوئل دا اوليورا ليما« همچنين نبود و یا كمبود تاریخ نگار، نویسنده و ژورناليسِت وفادار به اصول حرفه خود در یك جامعه 
را برای تأمين پيشرفت، همبستگی و سعادت آن جامعه خطرناک دانسته زیراكه آنان می توانند به موقعـ  مستقيم و یا غير 

مستقيمـ  هشدار دهند و آب رفته را به جوی بازگردانند.
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وسعت فکر« نتیجه آگاهی و دانستن استـ  مشاهده و احساس 
تبعیض، انسان را به خشم مي آورد و شورشي مي کند

 مانوئل دا اوليورا ليما« Manuel de Oliveira Lima  نویسنده، تاریخدان و دیپلمات 
برزیلي كه تا یك قرن را آینده نگري كرده بود 31 ماه می 1928 در 60 سالگي فوت شد.
     وي گفته بود كه پيش بيني و پيش گوئي، كار موّرخ نيست، ولي موّرخ مي تواند 
با قواعدي كه از تجربه گذشتگان و تعقيب رویدادها در طول زمان به دست مي آورد 
بگوید كه چنين وضعيتي اگر به چه صورتي در آید منجر به چه نتایج و اوضاع تازه 
خواهد شد؛ و این كار پيش گویي نيست، همان »چشم انداز« است به زبان و گونه اي 

علمي تر.
    وی تکامل فکری انسان را عامل اصلی تحوالت كشورها و درنتيجه جهان دانسته و 
گفته است كه آگاهی و دانستن باعث تکامل فکری )وسعت اندیشه( می شود و احساس 
و مشاهدهِ تبعيض در جامعه بيش از هر وضعيت دیگر، انسان را به خشم می آورد كه 

عامل جنبش )انقالب( و در نتيجه »تغيير« خواهد بود.
    »مانوئل دا اوليورا ليما« گفته است كه انقالب فرانسه را وجود تبعيض در جامعه به وجود آورد ولی چون مقاماِت پاگرفته از 
این انقالب، تبعيض تازه اي را جایگزین تبعيض سابق كردند، انقالب شکست خورد و اگر ناپلئون وجود نداشت و نظم را حفظ 

نکرده بود، فرانسه با تخریب و برادرُكشي عجيبي رو به رو و تجزیه مي شد. از روند انقالب فرانسه باید درس گرفت.
    وی همان زمان به روس ها اندرز داده بود كه از سرنوشت انقالب فرانسه درس بگيرند، مقامات دولتی و حزبی را بر پایه آشنایی، 
دوستی و فاميل بودن به افرادی كه شایستگی ندارند ندهند، از آزمندان و چاپلوسان پرهيز كنند و ... تا از شعارهای انقالب كه 
مردم به خاطر آن از انقالب و حذف نظام وقت جانبداری كردند دور نشوند. طبق تجربه انقالب فرانسه، مردم دورشدن از شعارهای 
انقالب و اصول ایدئولوژی مطرح در انقالب را نوعی اشتباه كردن خود و كاله رفتن سرشان تعبير خواهند كرد و در مواردی، از 

كرده خود پشيمان خواهند گشت كه برای كشور بی خطر نخواهد بود.
    »مانوئل دا اوليورا ليما« همچنين نبود و یا كمبود تاریخ نگار، نویسنده و ژورناليسِت وفادار به اصول حرفه خود در یك جامعه 
را برای تأمين پيشرفت، همبستگی و سعادت آن جامعه خطرناک دانسته زیراكه آنان می توانند به موقعـ  مستقيم و یا غير 

مستقيمـ  هشدار دهند و آب رفته را به جوی بازگردانند.
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اهمیت تدریس تاریخ در دبیرستانها
»جيمز هاروي  راابينسون  James Harvey Robinson « تاریخدان آمریکایی بنام قرن بيستم كه 
تاكيد فراوان بر مطالعه تاریخ و تدریس آن بویژه در دبيرستانها و نيز یادآوری مواردی از آن با توجه 
»به مناسبت روز« در رسانه ها داشت و توصيه مي كرد كه كتابهاي درسي تاریخ براي دبيرستانها 
باید دقيق، درست و بي طرفانه نوشته شود 30 ژوئن سال 1863 به دنيا آمد و 73 سال عمر كرد.

 به باور بسياری از پژوهشگران، اندیشه تاریخنگاری ژورناليستی ازوست ]پدر تاریخنگاری 
ژورناليستی[. وی كه موسس یك دانشگاه تحقيقات اجتماعی بود روش تازه ای برای نوشتن 
رویدادهای گذشته به دست داده است كه همانا ذكر علل وقوع )اوریجين( و نتایج حاصله از رویداد 

و تاثير این نتایج در وضعيت مربوط در زمان حاضر است.
     رابينسون كه سالها رئيس انجمن تاریخدانان آمریکا و ناشر مجله »تاریخ نو« و سردبير مجله »روزگارـ  رویدادهای گذشته و جاری« 

بود در یکي از رساالت خود استدالل كرده است كه چرا »مدّرس تاریخ« باید فردي عادل و بي طرف باشد.
     عقاید رابينسون در تاكيد آموزش تاریخ و گرفتن اندرز از تجربه گذشتگان به قدري داراي اهميت است كه روزنامه نگاران به آن استناد 

كرده و در دوـ  سه دهه اخير بر اخبار روز، »سابقه« اضافه مي كنند تا مخاطب كامال در جریان قضيه قرارگيرد و ارتقاء معلومات یابد.
     ژاپني ها در آستانه جنگ جهاني دوم بر پایه این اصل از عقاید رابينسون كه "تاریخ ملي" درس ميهندوستي مي دهد، برنامه هفتگي 
دروس تاریخ در دبيرستان ها را چند برابر كردند تا نسل جوان آماده از جان گذشتگي براي وطن شود، كه شد و شاهد آن در جریان جنگ 
جهاني دوم بودیم.      رابينسون تاكيد براین داشت كه پژوهشگران هنگام بررسي "گذشته"، تنها تحوالت سياسيـ  نظامي را مّد نظر نداشته 
باشند بلکه به تطّور و تحّول انسان از لحاظ علمي، عقلي و اجتماعي هم توجه كنند زیرا كه هرگونه تحّول نتيجه گسترش آگاهی ها و تفّکر 
است. وی قاعده محاسبه سطح پيشرفته بودن فردرا برپایه ميزان تفّکر و جستجوگری او به دست داده است. رابينسون تاليفات متعدد 
دارد ازجمله مروری بر تاریخ اروپا، تاریخ زمان خود ]روش خاطره نگاری كه بعدا سند تاریخ شود[، نيو هستری ]درباره تاریخنگاری نوین، 
روشهای تازه تحقيقات تاریخی و آزمایش درستی اسناد[، تاریخ تحّول فکر، انسانی كردن معلومات، كمدی انسانی، مسير پيچيده و سخت 

تمدن، تمرین تمدن ]چگونگی و ميزان بکاررفتن مدنّيت در یك جامعه[ و ....

راه حل جلوگیری از ناآرامی در یک جامعه
»آلوارو كونهال Alvaro Cunhal « نویسنده و اندیشمند پرتغالي كه 13 ژوئن سال 2005 در 91 
سالگي فوت شد و به این مناسبت 15 ژوئن در كشور پرتغال عزاي عمومي اعالم شده بود صاحب 

نظرات متعدد بوده است ازجمله علل پيدایش ناآرامی در یك جامعه، از این قرار:
ـ پيدایش ثروتمند بادآورده

ـ وجود فساد اداري و قضایی و كم كاری پارلمان
ـ نپوتيسم )پایيدن اقوام و خویشان و دوستان(

ـ عدم رعایت نظامات دولتي از سوی برخی )وجود خودسري به ویژه از سوي ماموران دولت و متنفذان(
ـ تّورم پول كه ثروتمندان را ثروتمندتر و كم درآمدها را فقيرتر می كند و گرانی بدنبال خواهد داشت

ـ وجود تبعيض در هر زمينه ای
ـ انتصاب ناكارآمدها و بی تدبيرها به مقام دولتی

وی راه حل را مداخله قوه مقننه با وضع قانون برای حذف این مسائل و نيز سختگيری و سرعت عمل قوه قضائيه برای رسيدگی و مجازات 
عوامل 7 گانه كه ذكر آن در باال آمد بدست داده است. آلوارو بر اهميت تنظيم پيش نویس قانون تاكيد كرده و گفته است كه یك قانون چند 
سطری می تواند سرنوشت یك جامعه را تغيير دهد و با تغييردادن مسيرها، تاریخساز شود. بنابراین، باید با نهایت دقت و بکاربردن دانش 
و تجربه و مالحظه فرهنگ جامعه تنظيم شود. وی گفته است كه تداوم آن مسائل 7 گانه در یك جامعه، نهایتا به ناآرامی خواهد انجاميد و 

در صورت تداوم ناآرامی ها، احتمال انقالب و یا مداخله نظاميان )كودتا( وجود خواهد داشت.
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ به یک دانشجو از ناشر مجله روزنامک که انگیزه او
 از تألیف تاریخ آنالین برای ایرانیان) کرونیکل ژورنالیستی 

تاریخ( و تاریخچه این کار را پرسیده است

    

    پاسخ:
    

    از سال 1338ه. ش. )1959 ميالدی(. دبير اخبار بين الملل خبرگزاری پارس بودم )اینك این خبرگزاري به نام 
اختصاری؛ ایرنا و تا نيمه دوم سال 1350 تنها خبرگزاري ایران( و در آن زمان، اخبار را برای پخش از رادیو سراسری ایران 
در ساعات 6 و 7 و 8 بعد از ظهر )هر بخش 3 دقيقه( تنظيم می كردم و سپس )از ساعت 8 به بعد( به علی مؤید بهارلوـ  
سردبير و یکی از معاونان خبرگزاريـ  در تنظيم اخبار مشروح ساعت 9 شب كمك می كردم. در آن زمان اخبار مشروح 
شب در ساعت 9 پخش می شد و چند سال بعد به ساعت 8 شب انتقال یافت. در نيمه دوم سال 1338 احساس كردم كه 
برخی از رویدادها نياز به افزودن شرح و جزئيات و سابقه آنها )تاریخچه آنها( را دارد تا نه تنها مفهوم شود و مخاطب را در 
مسير جریان قرار دهد بلکه درس بياموزد كه چگونه با كوچکترین غفلت، سرنوشت ها و مسير تاریخ تغيير می كند و هدف 
ها فراموش می شود و .... در آن زمان یافتن سابقه هر رویداد تنها از طریق مراجعه و مطالعه دائرةالمعارف ها ميّسر بود و یا 
تلفن كردن به استادان دانشگاه و روابط عمومی سفارتخانه ها. همچنين، مخاطبان نياز به اطالعات بيشتر درباره كشور و 

شهر محل وقوع رویداد و افراد مربوط داشتند.
    بعدا كه سردبير اخبار بين الملل شدم و دستم بازتر شد، یك رویداد تاریخساز گذشته را كه به مناسبت سالروز وقوع آن 
مطرح شده بود و در ميان اخبار آمده بود می یافتم و تنظيم تاریخ نگاری ژورناليستي مي كردم، یعني از آغاز كار و وقوع آن 
تا آن روز، و به صورت سابقه خبر و در قالب خبر )با رعایت اصول خبرنویسی و فيچرنگاريـ  ژورناليسم( تنظيم و به پخش 
رادیو می دادم. به این كار؛ تاریخ نویسی ژورناليستی گویند و پيش از من، چند »تاریخ نگارـ  روزنامه نگار« آمریکایی آن 

را ایجاد كرده بودند.
     اسوشييتدپرس در این زمينه ستونی روزانه داشت )و هنوز هم دارد( زیر عنوان »امروز در تاریخ« كه در ساعتی معّين 
در هر روز در تله پرینتر آن )در ایران، اصطالحا؛ خروجی آن( قرار می گرفت كه از اُپراتور مربوط خواستم برای من بگذارد. 
چون عالوه بر روزنامه نگاری، در دانشگاه تهران در رشته تاریخ تحصيل كرده بودم و مدّرس آن رشته هم بودم. در آستانه 
برگزاری دوهزار و پانصدمين سالگرد ایجاد ایراِن واحد )ایرانزمين با یك دولت به ریاست كوروش بزرگ( از من خواسته 
شد كه مسير تاریخ ایران را در گزارشی مشروح بنویسم كه در یك صفحه تمام در روزنامه اطالعات كه معاون سردبير آن 
بودم چاپ شد. یك نسخه از آن را هم به ایرج گرگين دادم كه آن را در جریان رژه تاریخ هزاران ساله ایرانيان از برابر سران 

این پرسش  دریافت شده که فرستنده اش خود را یک دانشجو و از شهر کرمان معرفی کرده است: از چه زمان نوشتن 
»روزنگارِی تاریخ« را آغاز کرده اید و چرا )انگیزه شما(؟، برای نوشتن رساله ام الزم دارم.
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كشورها كه مستقيما از رادیوـ  تلویزیون پخش می شدـ  مورد به مورد و همزمان با عبور یك دسته از نظاميانـ  نظاميان دوره 
تاریخي مربوط و با همان لباس و اسلحهـ  از برابر جایگاه بخواند.

    گرگين همان سال مدیر كانال 2 تلویزیون ملّی )شبکه معروف به كانال رنگی( شد و من دبير آخرین بخش اخبار این كانال )آخر 
شب( و بر مطالب این بخش، رویدادهای »امروز در تاریخ« را كه قبال تهيه كرده بودم با عکس و فيلم افزودیم و یك سال پخش شد، 
با این عنوان: »این بود رویدادهای امروز ایران و جهان و اینك اشاره ای به رویدادهای این روز در طول تاریخ«. مقامات وقت سازمان 

رادیوتلویزیون تکرار آن در سال بعد را ضروری تشخيص ندادند!.
     ابوالحسن كمالی مدیر عامل وقت خبرگزاری پارس خواست كه آن مطالب را با انشایی دیگر تنظيم كنم تا روز به روز در بولتن 
خبرگزاری درج و برای نشریات و مقامات ارسال شود كه این كار نيز در طول یك سال تمام انجام شد. آنگاه غالمحسين صالحيار 
سردبير روزنامه اطالعات خواست كه مطالب امروز در تاریخـ  البته ذكر هر رویداد نه بيشتر از 3ـ  4 جمله برای درج در صفحه 6 
روزنامه اطالعات تنظيم شود و این كار تا گسترش انقالب و پيروزي آن و كاهش صفحات روزنامه از 32 صفحه به 8 صفحه به علت 
چند برابر و ميليونی شدن تيراژ و كمبود كاغذ ادامه داشت. ]مطالب یك روزـ  30 فروردین، یك نمونه درج شده آن ستون در 

صفحه 6 روزنامه اطالعات شماره 15588، در زیر ُكپی شده است[.

ُکپی مطالب ستون »امروز در تاریخ« نوشتِه نوشیروان کیهانی زاده که در صفحه 6 شماره 15588 روزنامه اطالعات )30 فروردین 1357( درج شده بود
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    انتشار این مطالب را از دهه 1370 در روزنامه همشهری، سپس روزنامه ایران و آنگاه اعتماد و شرق و ... ازسرگرفتم.
     از آغاز سده 21 و با هدف ارتقاء معلومات عمومی ایرانيان و پارسی زبانان و آگاهی آنان از گذشته ایران و سایر ملل و پيشرفت 
ـ پَسرفت ها و گرفتن اندرز از اشتباهات، تصميم بر آنالین كردن این مطالب و همچنان با روش كرونيکل ژورناليستی )روزشمار با 
تنظيم ژورناليستی و اصطالحا؛ دیروز و امروز( زیر عنوان »تاریخ برای ایرانيان« گرفتم و ساخت سایت آن را در بهار 2002 )1381( 
به »حميد معينـ  مؤسس و مدیر َمگ ایران« سپردم كه چون كلمات برای دریافت Domain متعدد و بيش از حد بود، با حذف 
كلمه »برای«، عنوان را »  www.iranianshistoryonthisday.com « كردم و شامل همه دوره ها و بخش های تاریخ از ایران و جهان، 
ادبيات، اندیشه تا رسانه و ورزش است، از گذشته دور تا به امروز. این تاریخ آنالین كه بسياری از رسانه های فارسی زبان )در سراسر 
جهان( برخی از مطالب آن را و بعضا با ذكر مأخذ نقل می كنند هر روز نوسازی و تکميل می شود و این كار ادامه خواهد یافت. آغاز 
كار، ماه می 2002 )اردیبهشت 1381( بود. از زمان انتشار مجله »روزنامك« از اسفند 1393 بعضی از مطالب آن در این مجله كه 
ناشر آن خود من هستم نيز درج می شود، و همچنين وبسایت روزنامك www.rooznamak.com     قرار بود مطالب این كرونيکِل 
ژورناليستِی آنالین، در اواخر سال 1399 به صورت كتاب نيز انتشار یابد كه شيوع بيماری ناشی از ویروس تازه و مسائل مربوط به 

آن ازجمله كمبود و گرانی كاغذ، انتشار این كتاب را كه چند جلدي خواهد بود به تاخير انداخته است.
     این مؤلفـ  نگارنده این تاریخ آنالینـ  برای این تأليفات انساندوستانه و ميهنی خود از فرد، افراد، مقام ها، بنيادها و دولت كمك 
مالی نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. هزینه های آن از سال 1394 )2015 ميالدی( از محل فروش خانه اضافی كه در تهران داشتم 
)پس از وفات والدین( تأمين شده است، پول فروش خانه )خانه شماره 6 وقت، كوچه سوم خيابان شهيد صدیقيان، منشعب از 
خيابان دماوند كه توسط خریدار آپارتمان سازی شده( در بانك سپرده گذاری شده است، ولي مسئله تورم نقدینگي در كشور از 

1398 به این سوی و كاهش قدرت خرید ریال موجب نگراني ام برای بقاء این تاریخ آنالین شده است و ....
    موضوع مهم و مورد نياز دیگر؛ »تاریخ جاریـ  رویدادهای روز و اشاره به آنها از دیدگاه مورخ و تأثير در آینده و علل وقوع و پيش 
بينی نتایج به لحاظ پند آموزی« است به عبارت دیگر؛ انتخاب رویدادهای روز كه تاریخ ساز خواهند شد با ابراز نظر از دیدگاه موّرخ. 
برای این منظور یك وبسایت تازه به آدرس www.historian-nushiravan.com ایجاد كرده ایم و در مرحله آزمایش است و بزودی 
مطلب گذاری خواهد شد و رویدادهای روز، تفسير ویژه خواهند شد. آغاز كار آن در همينجا اعالم خواهد شد. همچنين به توصيه 
همکاران روزنامه نگار و مخاطبان عزیز، وبسایِت  www.journalist-nushiravan.com ایجادشده است كه حاوی خاطرات هفت دهه 
كار روزنامه نگاری این مؤلف، اخبار و نظرات درباره ژورناليسم و ژورناليست ها است. این وبسایت نيز هنوز در مرحله آزمایشی است 

و از سپتامبر 2021 كار روزانه خود را آغاز خواهد كرد.
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گشتی در اخبار و نظرات

جنجال درخواست بخشودگی ِسرحان بشاره ِسرحان که 53 سال پیش سناتور 
رابرت کندی و نامزد انتخابات وقت ریاست جمهوری آمریکا را کشت

در ژوئن 2021 )خردادماه 1400( احاله درخواست بخشودگی مشروط و آزادشدن ِسرحان بشاره ِسرحان قاتل سناتور دمکرات؛ رابرت اف كندی به 
شورای 18 نفری عفو و بخشودگی زندانيان محکوم شده در كاليفرنيا بار دیگر جنجال برانگيخت و خانواده انبوه كندی ها نيز اعتراض كردند. قرار است 

رسيدگی به این پرونده در شورای عفو و آزادی مشروط )پَرول( در اواخر آگوست این سال صورت گيرد.
رابرت اِف كندي )  RFK  (  داستان پيشين فدراسيون آمریکا )دادستان كل(، سناتور وقت استيت نيویورک، دارای 11 فرزند و نامزد وقت انتخابات 
مقدماتي حزب دمکرات براي ریاست جمهوري آمریکا كه پنجم ژوئن 1968 و در 43 سالگی در راهرو هتل »امباسادور« در شهر لُس آنجلس هدف دو 
گلوله قرار گرفته بود 25 ساعت بعد )ششم ژوئن( درگذشت. »ِسرحان بشاره ِسرحان« فلسطينی 24 ساله )متولد مارس 1944( توسط حاضران در هتل 
دستگير شده بود. این رویداد در آن زمان باعث گسترش انواع شایعات شده بود، زیرا كه نخستين ترور از این دست بود كه یك فلسطينی یك سياستمدار 
خارجی را به سبب حمایت از اسرائيل ترور كند. سناتور رابرت كندی بارها در نطق هایش، ضمن اعالم حمایت از اسرائيل گفته بود كه اگر انتخاب شود 

كمك نظامی فراوان به اسرائيل خواهد كرد ازجمله دادن 50 بمب افکن تازه ساخت.
    ترور رابرت كندي دو ماه پس ار قتل مارتين لوتر كينگ رهبر جنبش حقوق مدني سياهپوستان و 4 سال و 7 ماه پس از ترور برادرش جان اف. كندی 

صورت گرفته بود. پس از جان اف كندي، سناتور رابرت دومين عضو خانواده ليبرال دمکرات كندي ها بود كه كشته شد.
    در پي انصراف ليندن جانسون كه به سبب ادامه جنگ ویتنام زیر انتقاد شدید قرارداشت از شركت در انتخابات وقت، سناتور رابرت اِف كندي خود را 
نامزد حزب حاكم دمکرات كرده بود و در جریان تبليغات انتخاباتی وقت، براي ایراد نطق انتخاباتي به لس آنجلس رفته بود. تا آن زمان در آمریکا هم مانند 
سایر كشورها، اعضاي مجالس مقننه فاقد محافظ مسلح بودند و »ِسرحان بشاره ِسرحان« این را می دانست. انعکاس وسيع همين رویداد باعث شد كه در 

سراسر جهان و به تدریج، مقامات انتخابی و انتصابی ردیف باال دارای بادی گارد شوند.

سرحان پس از دستگيری و بازجویی، محاكمه و به اعدام محکوم شد كه مجازات او بعدا به حبس ابد كاهش یافت زیرا كه پيش از اجرای ُحکم، كاليفرنيا 
مجازات اعدام را لغو كرد .

     با قتل رابرت كندي، زمينه پيروزي ریچارد نيکسون نامزد حزب جمهوریخواه هموار شد.

خردادماه1400( اردیبهشت،  )فروردین،  مجله روزنامک شماره 86-85-84 

سرحان در 24 سالگی    سرحان در 71 سالگی



نتایج نهایی شمارش آراء و انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهور که اعالم کرد دولتی 
انقالبی و ضِد فساد تشکیل خواهد داد

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور دولت دوازدهم بعد از ظهر 29 خرداد 1400 آمار نهایی شمارش آراء سيزدهمين انتخابات و آیت اهلل سيد ابراهيم رئيسی را 
هشتمين رئيس جمهور منتخب اعالم كرد.
    آمار نهایی شمارش آراء از این قرار است:

   ـ  آیت اهلل سيد ابراهيم رئيسی 17 ميليون و 926 هزار و 345 رایـ  61.95 درصد
   ـ  محسن رضایی 3 ميليون و 412 هزار و 712 رایـ  11.79 درصد
   ـ  عبدالناصر همتی 2 ميليون و 427 هزار و 201 رایـ  8.38 درصد

   ـ  سيد اميرحسين قاضی زاده هاشمی 999هزار و 718 رایـ  3.45 درصد
   ـ  آراء سفيد و باطله 3 ميليون و 726 هزار و 870ـ  12.88 درصد

    كل آراء مأخوذه: 28 ميليون و 933 هزار و 4ـ  48.8 درصد )59ميليون و 310هزار و 307 نفر واجد شرایط شركت در انتخابات بودند.(
    این انتخابات از ساعت 7 بامداد جمعه 28 خرداد 1400 آغاز شد و 19 ساعت بعد، پس از چند نوبت تمدید، در ساعت 2 بامداد شنبه 29 خرداد 1400 به پایان رسيد.

    سيزدهمين دوره انتخابات رئيس جمهور به همراه ششمين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر كشور برگزار شده بود و در برخی از حوزه ها همراه با 
انتخابات ميان دوره ای مجلس شورای اسالمی و دومين ميان دوره ای پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبری.

    آیت اهلل رئيسی، رئيس جمهور منتخب عصر 29 خرداد 1400 با صدور بيانيه ای اعالم كرد كه ان شاء اهلل دولتی پُركار، انقالبی و ضِد فساد را تشکيل خواهد داد، و 
به سوی بسط عدالت، به عنوان مأموریت محوری انقالب اسالمی حركت خواهند كرد و تمام ظرفيت های دولت را برای ایجاد نهضت بزرگ خدمت به ایرانيان عزیز 

به كار خواهند بست.
     آمار رسمی نتایج شمارش آراء حدود ساعت 5 بعد از ظهر 29 خرداد 1400 در وبسایت خبرگزاری های كشور قرار گرفته بود. خبرگزاری ِمهر جدول زیر را ضميمه 

گزارش خود كرده بود:
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مشاهدات ناشر روزنامک

مصاحبه با دو »از جان گذشته«
 و اظهارات تامل برانگیز و آموزنده آنانـ  بي دقتي و ضعف اداري

مقام دانشگاهی، ولی به دور از منطق
    طبق معمول، در یکی از روزهای بهار 1338 هجری كه برای پوشش اخبار مسمومين به بخش مربوط در بيمارستان لقمان الدوله ادهم رفته 
بودم كه این بخش پس از نوسازی با پول )هدیه( یك بازرگان، به نام او »بخش مسمومين جابر انصاری« شده بود دو »قصد خودكشی كرده« را در 

آنجا دیدم كه مشکل واحدی داشتند: بی دقتی و ضعف اندیشه و تأمل دیگران.
    احساس كردم و اميدوار بودم كه انتشار اظهارات آنان، دیگران و مخصوصا مقامات اداری را به خود آورد و عواقب تصميمات و اظهاراِت شان را 

قبال درنظر آورند.
    یکی از این دو كه مردی جوان بود و ظاهرا بيست و چند ساله گفت:

    در شهریور 1334 از شهر خود برای شركت در كنکور )امتحان مسابقه ورودی( دانشگاه به تهران آمدم. در كنکورهای آن ماه قبول نشدم. در 
مهرماه و یك روز پيش از بازگشت به شهر خود، دوستی را در خيابان دیدم كه گفت دانشگاه تهران و دانشسرای عالی برای رفع كمبود دبير ریاضی 
تصميم به ایجاد یك دوره شبانه ریاضی )دوره ليسانس( گرفته اند و امروز آخرین روز ثبت نام جهت شركت در كنکور آن است. دوستم گفت كه به 
دليل بازگشت دیپلمه های ریاضی به شهرهای خود، شانس قبول شدن در این كنکور زیاد است و شنيده است كه 5ـ  6 كالس 50 نفره می خواهند 

دایر كنند. گفتم كه چرا در روزنامه خبر آن را ننوشته بودند كه گفت: خيلی ِدلَت خوشه، كسی به فکر من و تو كه نيست.
    با شنيدن این خبر، از بازگشت منصرف شدم و به ساختمان قدیمی دانشکده علومـ  ادبيات واقع در سه راه ژاله رفتم و در صف نوبت ایستادم كه 
مردی از مقامات دانشگاه )دكتر ح( مرا راه نداد زیراكه قبال ارزش تحصيلی )ریز نمرات( نفرستاده بودم و جز كارت تحصيلی كالس ششم ریاضی، 
مدركی با خود نداشتم. گفت از كجا بداند كه من دیپلمه ریاضی هستم، گفتم: فقط یك دیوانه بدون داشتن دیپلم می آید و پول می دهد تا در امتحان 
كنکور شركت كند. برای شما چه فرق می كند اجازه دهيد ثبت نام كنم، اگر قبول شوم و دیپلمه نباشم به كالس راهم ندهيد. به عالوه، تا زمان 
برگزاری كنکور سه روز فاصله هست، اجازه دهيد اسم مرا موقتا ثبت كنند، فردا می روم و درخواست ارسال ریز نمرات می كنم كه 48 ساعته واصل 

می شود و اگر تا روز برگزاری امتحان ورودی ریز نمرات به اینجا نرسد مرا به جلسه راه ندهند.
    به جای تأمل روی استدالل منطقی و قول من؛ در حالی كه سرم جيغ كشيد كه برایش تکليف تعيين می كنم مرا از آنجا بيرون كرد و شانس 
بزرگ خودرا از دست دادم و به شهر زادگاه بازگشتم و قضيه را برایم پدرم گفتم كه به خشم آمد كه چرا زودتر برای ثبت نام اقدام نکرده بودم و مرا از 
خانه بيرون انداخت. بناچار و برای سيركردن شکم، كارگر )عمله( راهسازی در بيابان شدم. فراموشی ناشی از سختی این كار مانع از آن شد كه به 
موقع به تهران آیم و افسر وظيفه شوم، لذا مرا غایب و فراری از خدمت وظيفه اعالم و محروم از افسرشدن كردند. چهارسال عملگی مرا به خود آورد 
كه اندیشه كنم كه اگر به آن وضعيت ادامه دهم، سرانجام »َسرعمله« خواهم شد و آن مقام دانشگاه را كه یك لحظه روی حرف من تفکر نکرده بود 
مسئول همه بدبختی ام دانستم و قصد پایان دادن به عمر خود كردم، تریاک خوردم و در اطاق بار یك كاميون كمپرسی كه در خيابان پارک شده 
بود خوابيدم كه بامدادان راننده اش آمد و آن را روشن كرد و طبق معمول، خواست كه كاركردن اطاق بار را امتحان كند كه با باال رفتن اطاق بار 

پایين افتادم و راننده مرا نيمه جان به اینجا آورد.
   

 چرا مرا به دبستان شهرنو فرستادند؟!
    مسموم از جان گذشته دیگر مرد جوانی بود كه گفت آموزگار پيمانی است. او علت قصد خودكشی اش را چنين بيان داشت:

     دیپلمه بودم و بيکار كه فرهنگ تهران )آموزش و پرورش( آگهی استخدام معلم پيمانی برای مدارس دورافتاده شهر داد. اسم نوشتم و چون 
معدل باال داشتم پذیرفته شدم. گفتند كه محل كار من ناحيه دهم آموزش و پرورش تهران خواهد بود. به آنجا مراجعه كردم، معاون ناحيه به من 
گفت كه باید به دبستانی بروم كه در ساختمان سابق كالنتری شهرنو در خيابان جمشيد )دروازه قزوین( تاسيس شده و چون به ِگرد شهرنو )محل 

فاحشه خانه های تهران وقت( دیوار كشيده اند عيب و خطر ندارد.
    گفتم كه چرا »من« باید به این دبستان بروم، ما در اینجا 9 نفر هستيم، كالس های خالی مدارس را از راه قرعه كشی ميان ما قسمت كنيد كه 
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عادالنه باشد. برآشفت و به كارمند كارگزینی گفت كه به كارگزینی كل )كارگزینی وزارت فرهنگ و امروزه؛ آموزش و پرورش( بنویس كه این آقا نيامده، تمّرد 
می كند و ما او را نمی خواهيم.

     با شنيدن این دستور به یکباره همه چيز خودرا بربادرفته دیدم و به عذرخواهی افتادم كه من چيز بدی نگفتم و تمّرد نکردم، فقط گفتم كه قرعه كشی 
كنيد تا عدالت برقرار باشد و حاال كه دوست ندارید مرا به همان مدرسه بفرستيد.

    با رفتن به این مدرسه كه شاگردان آن عمدتا فرزندان زنان محله )شهرنو( بودند و بيشترشان بدون پدر و نامشروع، نامزد خودرا از دست دادم، چون از 
شهرستان به تهران آمده بودم، دائی ام مرا از خانه اش بيرون كرد و با آمد و رفت مادران شاگردانم )و عمدتا؛ تَن فروش( به مدرسه، گفت و گو با من درباره 
وضعيت درسی فرزندان و باالخره دعوت از من ...، عادت به رفتن نزد آنها و شهرنو كردم، سيگاری و معتاد به مواد مخدر گردیدم، از فکر دانشگاه رفتن و پيشرفت 
خارج شدم و در سال سوم ماندِن در آن دبستان به یك بيماری سخت مقاربتی نيز دچار شده ام و چون از رفتن به موقع به بيمارستان و ثبت شدن نامم در دفتر 
بيمارستان به عنوان یك بيمار مقاربتی شرم و بيم داشتم، بيماری در بدن من ریشه گرفت و سخن از عمل جراحی به ميان آمد كه بهتر دیدم خودم را بکشم 
اما ميزان داروی خواب آور برای مردنم كافی نبود و مرا به اینجا آوردند و من همه بدبختی های خودرا نتيجه تصميم خالف منطق آن مقام می بينم كه مارا از 

طریق قرعه كشی، عادالنه ميان مدارس توزیع نکرد.

... و به این سان حادثه نگاران روزنامه هاي تهران داستان نویس شدند
انتشار اخبار پيروزی های گابریل گارسيا ماركز )Gabriel Garcia Marquez )Gabo در داستان نگاری كه قبال در 
كلمبيا و ونزوئال روزنامه نگار و عمدتا حادثه نویس بود و مصاحبه های او و راهنمایی هایش به خبرنگاران شهری 
در دهه 1970، دفعتا شهری نگاران روزنامه های تهران ]خبرنگاران قضاییـ  جنایی نویس[ را داستان نگار كرد 
و مجالت به سبك او به جمع آوری مطالب جالب و به قول رسول ارونقی »بامّزه« پرداختند و صفحات تازه اضافه 
كردند و ازجمله برای من ]ن. كيهانی زاده[ صفحه ای تحت عنوان در گوشه و كنار شهر در مجله اطالعات هفتگی. 

ماركز برنده چند جایزه ادبی شده بود و سرانجام در سال 1982 برنده جایزه ادبی نوبل.
    ماركز پس از اینکه واقعيت غرق شدن یك كشتی نيروی دریایی كلمبيارا افشاء كرد و در روزنامه نوشت 
خشم دولت كلمبيا را برانگيخت و روزنامه مربوط به عنوان خبرنگار اعزامی به اروپا، وی را از آمریکای التين دور 
ساخت و این، فرصت خوبی برای او بود. ماركز در اروپا بود كه كار خاطره نگاری را آغاز و هنر داستان نویسی خودرا 
تکميل كرد. با وجود این، دست از نوشتن مقاله برای روزنامه ها برنداشت. كشتی مورد بحث براثر نقص فنی ناشی 
از بی مباالتی غرق شده بود ولی مقامات دولتی غرق آن را نتيجه توفان! اعالم كرده بودند. ماركزمی كوشيد كه 
هميشه در ميان مردم باشد تا واقعيت ها و كمبودها را لمس كند و داستان نگار قهوه خانه نشين و فقط خيالباف 

نباشد. اوغالبا با اتوبوس رفت و آمد می كرد و حتی هنگامی كه به ایاالت متحده می رفت.
    جوانی و ميانسالی ماركز در جّوی در آمریکای التين گذشت كه نزاع چپ و راست و هرج و مرج ناشی از آن قطع نمی شد و او در كنار چپ ها بود و با فيدل 

كاسترو دوست. كاسترو درباره ماركز گفته بود: ... مردی كه به واقعيت ها وفادار است و عاشق خوشبختی بشر و زندگی انسان ها در آرامش و برابری است.
    ماركزـ  متولد كشور كلمبياـ  نویسنده ای پُركار بود و كار قلم را از دوران دانشجویی و از روزنامه نگاری آغاز كرده بود. او در روزنامه های متعدد كار كرد 
ازجمله یونيورسال )از 1948 تا 1949(، هرالدو )از 1950 تا 1952(، اسپکتادور )از 1954 تا 1955 و نيز 1957(، موِمنتو )از 1957 تا 1958( و ...ـ  در كلمبيا 
و ونزوئال. وی در ونزوئال به سردبيری روزنامه هم ارتقاء یافته بودـ  روزنامه گرافيکا. پوشش اخبار كودتای ضد ژنرال Marcos Perez Jimez را كه 6 سال دیکتاتوری 
كرده بود و ونزوئالیی ها از دست پليس مخفی او آرامش نداشتند یك شاهکار خبرنویسی ماركز خوانده اند كه آن را برای روزنامه های كلمبيا تهيه كرده بود. 

دولت ژنرال جيِمز 23 ژانویه 1958 سرنگون و خود او به جمهوری دومينيکن تبعيد شد.
    ماركز پس از اینکه از آشتی و سازش گروههای سياسی كلمبيا و جنگ داخلی این كشور نااميد شد به مکزیك نقل مکان كرده بود و   هفدهم اپریل 2014 

)28 فروردین 1393( در خانه اش در همين كشور درگذشت.

Garcia Marquez

گوشه و کنار
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در بیستمین سالروز پایان جنگ جهاني دومـ  اختالف نظر بر سر سالروز آن در 
خبرگزاري پارس براي پخش خبر آن از رادیوـ  درِس اهمیت دقت در کار تنظیم خبر

هشتم ماه می 1965 )18 اردیبهشت 1344( بود و طبق روال كار، باید به مناسبت بيستمين سالروز پایان جنگ جهانی دوم مطلبی در این زمينه در اخبار 
مشروح رادیو ایران پخش می شد. این مطلب همانند سایر اخبار باید در خبرگزاری پارس تهيه و تنظيم می شد. در آن زمان منابع ما فقط كتاب بود ]و از 
اینترنت و ... خبری نبود كه دسترسی سریع و آسان و جستجو؛ كامپيوتری باشد[ و همه دائرة المعارف ها و كرونيکل ها هم در دسترس ما نبودند و بيشتر این 
منابع )رفرنس ها( به زبانهای دیگر بودند بویژه انگليسی و فرانسه. قرار شد از خبرگزاری پارس سه مترجم به كتابخانه انجمن فرهنگی ایران و آمریکا، كتابخانه 
اختصاصی گروه تاریخ دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران )به نام كتابخانه فرمانفرمائيان( و نيز كتابخانه ملی ]در آن زمان در خيابان قوام السلطنه و 
اینك در تپه های شمال تهران و به دور از دسترس افراد فاقد اتومبيل[ فرستادیم تا مطالب مربوط را همانجا از كتاب های متعدد ترجمه كنند و بياورند تا برای 

پخش از رادیو ایران و تلویزیون غيردولتی به خبر تنظيم شوند.
    وقتی مطالب را آوردند و خواندیم، منابع هركدام یك روز را به دست داده بودند: هفتم، هشتم و نهم ماه می 1945.

    مطلبی كه از كتاب های كتابخانه انجمن فرهنگی ایران و آمریکا ترجمه شده بود هفتم ماه می را نشان می داد به این مضمون: "ژنرال آلفرد ُجدل افسر ارشد 
عملياتي آلمان هفتم ماه مي 1945 در شهر »ریمز« فرانسه )واقع در 129 كيلومتري شمال پاریس(ـ  و در مقّر ژنرال آیزنهاور َسرفرمانده نيروهاي متفقين 
)آمریکا، انگلستان و فرانسه( اسناد تسليم بدون قيد و شرط ارتش آلمان را از جانب مارشال Keitel  ِكيِتل )كایتل( و به نمایندگي از دریاساالر دونيتس )جانشين 
هيتلر( امضاء كرد و تسليم داشت.". ترجمه كتاب های تاریخ جنگ جهانی دوم، روزهای هشتم و نهم ماه می را ذكر كرده بود به این صورت: ژنرالها و مقامات 
باقی مانده رایش سوم كه در برلين پایتخت آن بودند هشتم ماه می 1945 سند تسليم خود به شورویـ  فاتح برلين را امضاء كردند و تسليم شدند. روز بعد، 
نهم  ماه می نيز فرمانده نظاميان آلمان در غرب این كشور تسليم آمریکا، انگليس و فرانسه شد و سند تسليم را امضاء كرد و از این سال، اروپایيان و آمریکائيان 
هشتم و نهم ماه میـ  هر دو روز را به مناسبت پيروزی جشن می گيرند، ولی روس ها و چپ گرایان جهان، هشتم ماه می را. و ترجمه كتاب های تاریخ به زبان 
فرانسه حکایت داشت كه چرچيل نخست وزیر انگلستان هشتم ماه میـ  روز سقوط برلين را پایان جنگ جهانی در جبهه های اروپا از رادیو اعالم كرد و مردم 

به خيابانها ریختند و شادی كردند و ....
    مطلب برخی  دیگر از كتاب ها چنين بود:

    "نه روز پس از خودكشي هيتلر و برافراشته شدن پرچم روسيه )اتحاد شوروی( برفراز ساختمان پارلمان آلمان و یك هفته پس از افتادن شهر برلين و حومه 
اش به دست ارتش سرخ، نهم ماه مي سال 1945 ژنرال »هانس جرگن ستامپ« از سوي مارشال ِكيِتل رئيس ستاد ارتش آلمان و به نمایندگي از دریاساالر 

دونيتس جانشين هيتلر قرارداد امضاء شده تسليم رایش سوم )آلمان نازي( را به ژوكوفـ  مارشال شوروي و فاتح برلين تسليم كرد.".
    اختالف نظر در خبرگزاری عمدتا بر سر این بود كه مترجم اعزامی به كتابخانه ملی )مترجم دو زبانه( قبال یك كمونيست بود و به این خاطر هم  قبال به زندان 

افتاده و هوادار مسکو است و شاید گزینشی ترجمه كرده باشد!.
    آن شب، بحث بر سر سالروز پایان جنگ آنقدر طول كشيد كه 20 دقيقه هم از اتمام پخش اخبار گذشت و پخش مطلب به روز بعدـ  نهم ماه میـ  بخش 

اخبار مشروح بامدادیـ  موكول شدـ  روزی كه روس ها آن را روز پيروزی نام نهاده اند و هر سال و تا به امروز آن را برگزار می كنند.

کیتل در حال امضای سند تسلیم رایش سوم
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11

دوربین

افزایش روزافزون حجم نقدینگی، تیتر اول شماره 8 خرداد 1400 »ابرار 
اقتصادی«

خردادماه1400( اردیبهشت،  )فروردین،  مجله روزنامک شماره 86-85-84 

تیتر اول روزنامه »صدای اصالحات« چاپ تهران شماره 25 خرداد 1399



سرگذشت عبرت آموز »مانوئل نوریه گا«
مسير سرگذشت »مانوئل نوریه گا  Manuel Noriega  « كه بررسی و دنبال كردنش بسياری از خصلت های جهان معاصر را به دست می دهدـ  از عامل آمریکا بودن تا 
یك درخواست آمریکا را نپذیرفتن و از لشکركشی آمریکا برای دستگيری او به پاناما و انتقال وی در ژانویه 1990 به آمریکا، محاكمه شدن در این كشور و سالها زندان، 
سپس با استرداد او به فرانسه در 27 اپریل 2010 و زندانی شدن در این كشور و آنگاه تحویل داده شدن به پاناما و بودن در بازداشت تا زمان مرگ از تومور مغزی در 29 

ماه می 2017 و در 83 سالگی.

باال: نوریه گا زمانی با ستاره هاي ژنرالي و زمانی دیگر با شماره زندان آمریکا
پایین: ژانویه 1990 هنگام انتقال با هواپیماي حمل و نقل نظامي، از پاناما به آمریکا جهت محاکمه و مجازات
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مقدونی ها »سلوکیه« را در کنار دجله ساختند و ایرانیان در همانجا تیسفون را که 787 
سال پایتخت ایران بودـ  تاق کسری سند آن

عکس تاریخی که سنِد پیروزِ شماره یکم جنگ با آلمان است )دولت مسکو(
سي ام اپریل 1945 روزي است كه فصل دیگري از تاریخ عمومي به صفحات نتيجه گيري خود رسيد و بسته شد. در این روز واحدهاي ارتش سرخ كه به برلين وارد 
ـ عمارت  شده بودند بر پایتخت رایش سوم مسلط شدند، یك سرباز روس به گونه اي كه در عکس دیده مي شود پرچم شوروي را برفراز رایشستاگ )رایخستاگ(ـ 

معروف پارلمان كل آلمان كه به ویرانه تبدیل شده بود برافراشت و چند سرباز دیگر شوروي اجساد نيمسوخته هيتلر و اِوا براون را به دست آوردند.
    جنگ جهاني دوم در اروپا از سال 1939 آغاز شده بود. عکس باال سمت چپ )سرباز روس و پرچم شوروی( یکي از دو عکس خبري بهتر دوران جنگ جهاني دوم 

شناخته شده است.

 سرباز روس پرچم شوروی را برفراز ساختمان پارلمان آلمان نصب می کند
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

این صفحات را با بيت رودکی، متولّد 858 و متوفی 
در 940 ميالدیـ  پدر شعر فارســی نوین که در باال 
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار)کرونيکل(  
به روش تاریخ نویســی ژورناليســتی اســت که در 
این روش، َسبک، اصول و قواعد خبر و نظرنویسی 
)کوتاه، روشــن و آموزنــدهـ  فرهنگی( بــکار برده 

می شــود و درباره کارها و نظرات افــراد و رویداد 
های پندآموز گذشته اســت و هدف از آن آموزش 
عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها، سرمشــق 
گرفتن و نيز پيشــگيری از اشــتباه با درس گرفتن 
از اشــتباه دیگران و گذشــتگان اســت. در تاریخ 
نگاری ژورناليســتی باید یک مبدأـ  روز، هفته و ماه 
ـ در دســت داشت و نوشتن مطلب را از آن آغاز کرد 
بنابرایــن، مطالبی کــه در زیر آمده اســت ارتباط با 
فروردین ،  اردیبهشــت  و خردادماه داشته است.

14

در گذر تاریخ

14

خردادماه1400( اردیبهشت،  )فروردین،  مجله روزنامک شماره 86-85-84 

 سکوت انگلیسی ها که از فرهنگ و نظام اجتماعیـ  قبیله ای افغانها با خبر بوده اند!

چهارم ژوئن 2010 دولت آمریکا و سایر اعضاي »ناتو« تصميم گرفتند كه تا پایان سال 2011 شمار نيروهای مسلح افغانستان به 
172 هزار برسد. در آن زمان )ژوئن 2010( شمار نظاميان افغانستان 119 هزار و چهارصد نفر بود. طبق اظهار مقامات آمریکایِي مربوط، 
دولت آمریکا در 9 ساِل پيش از آن )از زمان مداخله نظامي در افغانستان( 26 ميليارد دالر صرف نوسازی نيروهای مسلح افغانستان 

)آموزش و اسلحه( كرده بود.
    اصحاب نظر ضمن تحليل آن تصميم و این ارقام گفته بودند كه شوروی سابق بيش از این َمبلَغ صرف كرد و موفق نشد. دولت مسکو از 
دهه 1930 به افغانستان اسلحه رایگان )بالعوض( می داد كه از دهه 1950 در پی امضای چند قرارداد دوستی و بی طرفی آن را افزایش داد.

    این صاحبنظران گفته بودند كه نظام اجتماعی قبيله ای و فرهنگ برتری جویی افسران نسبت به نظامياِن زیردست و رقابت سران 
قبایل با یکدیگر و ... مانع از آن خواهد بود كه ارتش افغانستان به صورت ارتشی كه مورد نظر آمریکا و ناتو است درآید. انگليسی ها كه از 

دیرزمان این واقعيت را می دانسته اند سکوت كرده اند.

روزي که کنترل امور مالي و نظامي ايران
 عمال در دست انگلستان و روسیه قرارگرفت!

سی ام اپریل 1916 روز تاریك دیگري در تاریخ ایران استـ  كشوری كه هزار و 200 سال یك ابرقدرت بود. در این روز دولت وقت تهران 
كه »تاریخ« به ناآگاهی و ضعف وطندوستی مقامات آن اذعان دارد به مداخله انگلستان و روسيه در امور مالي و نظامي ایران نيز تَن داد.

    در این روز به اراده انگلستان و روسيه، ماليه و امور نظامي ایران به كميسيوني سپرده شد كه این دو دولت سه عضو غير ایراني آن را 
تعيين مي كردند. طبق عهدنامه آگوست 1907 سن پترزبورگ، روسيه و انگلستان ایران را ميان خود به مناطق نفوذ قسمت كرده و 

هركدام در منطقه نفوذی خود، نيروی نظامی مستقر ساخته و عمال دولت در دولت تشکيل داده بودند.



 سالروز شکست عملیات نظامی آمريکا 
برای خارج ساختن گروگانها، معروف به عملیات صحرای طبس

24 اپریل 1980 )در آن سال؛ مصادف با چهارم اردیبهشت 1359 و 15 ماه پس از تغيير نظام حکومتی ایران( عمليات نظامي »مافوق 
سّري« آمریکا عليه جمهوری اسالمی ایران معروف به Operation Eagle Claw  با هدف خارج ساختن 52 گروگان آمریکایی از ایران كه از 
نوامبر سال پيش از آن در ساختمان تصرف شدِه سفارت آمریکا در خيابان تخت جمشيد )تهران( نگهداری می شدند، در صحراي طبس با 
كشته شدن هشت نظامي آمریکایي و از دست رفتن یك هواپيماي سيـ  130 و چند هلي كوپتر با شکست رو به رو و ادامه آن لغو شد. جيمي 
كارتر رئيس جمهوری وقت آمریکا همان روز مسئوليت این شکست را برعهده گرفت و گفت كه به منظور خارج ساختن گروگانها )كاركنان 
سفارت( از تهران، این عمليات برنامه ریزي شده بود. قرار بود این نظاميان پس از تجدید سوخت هلي كوپترها در صحراي طبس، خود را به 
تهران برسانند. ]در تقویم های ایران پنجم اردیبهشت، سالروز عمليات نظامی طبس ذكر می شود كه مطابق افق ایران است كه 8 ساعت و 

30 دقيقه از شرق آمریکاـ  واشنگتن و نيویورکـ  جلوتر است[.
    در پي اعتراف كارتر، سایرس َونس وزیر امورخارجه آمریکا از سمت خود كناره گيري كرد و گروگانها تا آخرین لحظه حکومت كارتر 
آزاد نشدند و به مدت 444 روز در بازداشت بودند. همين اقدام ناموفق كارتر باعث شد كه در انتخابات نوامبر آن سال از رونالد ریگان )ریگن( 
نامزد حزب جمهوریخواه شکست بخورد. تصميم به طرح ریزی عمليات »ایگل كالو = پنجه عقاب« یکم اپریل و در جلسه فوق العاده شورای 
امنيت ملی آمریکا گرفته شده بود. كارتر در این جلسه گفته بود كه چون از تحریم و تهدید، نتيجه ای عاید نشده است، راه دیگر؛ توسل به 

نيروی نظامی است.
    مرحله یکم عمليات »ایگل كالو« با 6 هواپيمای حمل و نقل و 8 هلی كویتر آغاز شده بود. 88 تفنگدار و تداركات مربوط كه با هواپيما 
حمل می شدند قرار بود در صحرای طبس فرود آیند و تفنگداران و تداركات مربوط از هواپيماها به هلی كوپترها منتقل و این هلی كوپترها 
رهسپار تهران شوند و گویا ورزشگاه امجدیه )كه به فاصله ای كوتاه از ساختمان سفارت، محل نگهداری گروگان ها قرار دارد( و از آنجا 
عمليات انتقال گروگانها را انجام دهند. چند كشتی نظامی و یك ناو هواپيمابر در آبهای نزدیك به جنوب ایران مأمور مراقبت و دفاع از این 

تفنگداران وابسته به گروه ِدلتا بودند. »استيو بَِن Stephen Bannon « مشاور مستعفی دانالد ترامپ افسر یکی از این ناوها بود.
    دو هلی كوپتر هنگام عبور از آسمان استان كرمان دچار نقص فنی شدند و از كار افتادند و یکی از آنها در منطقه راَور )استان كرمان( بر 
زمين باقی ماند. بنابراین، شش هلی كوپتر و 6 هواپيمای سیـ  130، شب هنگام به منطقه تعيين شده در دشت كویر كه قبال در آن منطقه 

معدن اورانيوم كشف شده بود و آمریکایيان نقشه محل را داشتند فرود آمدند.
    گزارش خبرنگار محلی روزنامه اطالعات، محل فرودآمدن هواپيماها و هلی كوپترهای آمریکایی را در فاصله مرزی استان های خراسان 
و یزدـ  منطقه »رباط پشت بادام« گزارش كرده و گفته بود كه نظاميان آمریکایی یك اتوبوس عبوری از جاده دشت كویر را متوقف و چرخ 

های آن را با گلوله سوراخ كرده بودند تا مسافران و راننده اش، فرود آمدن آنان را و محل فرود را خبر ندهند.
     در این محل و در جریان سوخت گيری برای آماده شدن جهت عمليات، یك هلی كوپتر دیگر از كار افتاد. هوا توفانی بودـ  توفان شن 

كه هر لحظه شدیدتر می شد.
    فرمانده عمليات با مشاهده این وضعيت، درخواست توقف عمليات را كرد كه نخست، مخالفت شد و به او تاكيد شد كه چهار هلی كوپتر 
هم برای رسيدن به تهران، رهاساختن مواد بيهوش كننده نگهبانان ساختمان سفارت و خارج ساختن گروگانها كافی است. ولی ساعتی 

بعد، كارتر با درخواست فرمانده محلی عمليات برای بازگشت موافقت كرد.
     پس از دریافت دستور بازگشت، یکی از هلی كوپترها و یکی از هواپيماها هنگام بلند شدن از زمين، به علت توفان شن به هم برخورد 
كردند و آتش گرفتند. در این حادثه 8 نظامی آمریکایی كشته شدند. به این ترتيب، تنها 5 هواپيما و بقيه نظاميان منطقه را به مقصد ناو 
هواپيمابر »نيميتس« تَرک كردند و 4 هلی كوپتِر سالم و طبق گزارش های رسانه ها یك جيپ و یك موتوسيکلت و اجساد در هماجا باقی 
ماند كه روزنامه های تهران در شماره یکشنبه هفتم اپریل 1980 عکس جسد نيمسوخته و بر زمين افتاده یك نظامی آمریکایی را در 

صفحات اول خود چاپ كرده بودند.
    اندكی پس از بازگشت نظاميان آمریکایی، چند واحد از سپاه پاسداران یزد و شماری ژاندارم خود را به محل رساندند. ابوالحسن بنی صدر 
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رئيس جمهور وقت كه در اهواز بود و در جریان بازگشت از قضيه آگاه شده بود به محل رفت.
    این عمليات نزدیك به دو سال پس از زمين لرزه پُرتلفات طبس روی داد كه انتقاد از عمليات امداد رسانی مربوط به آن، انقالب سال 

1357 را گسترش داد.
    طولی نکشيد كه از تهران دو جِت افـ  14 و متعاقب آنها دو فانتوم )جِت افـ  4( به محل اعزام شدند و فانتوم ها هلی كوپترهای آمریکایی 
را گلوله زدند كه براثر اصابت گلوله به مخزن بنزین آتش گرفتند. در جریان این تيراندازی و تصادفا، یك فرمانده محلی سپاه و به گزارش 

رسانه ها به نام محمد منتظر قائم جان خودرا از دست داد.
    تيراندازی فانتوم ها به هلی كوپترها از آن زمان همچنان در برابر عالمت سئوال )؟( قرار دارد كه چرا باید هلی كوپترهای بی دفاع منهدم 
می شدند، شاید كه در داخل آنها نقشه چگونگی انتقال گروگانها از ساختمان و احتماال كمك داخلی وجود داشته و اشاراتی در كار بوده است. 
برخی گفته بودند كه خلبانان فانتوم ها با مشاهده گردِش بال هلی كوپترها )كه نتيجه باد و توفان بود( ظنين شدند و تيراندازی كردند، پاره 
ای گفتند كه با موافقت رئيس جمهور )در آن زمان فرمانده كل قوا( تيراندازی شده و .... طولی نکشيد كه رئيس ستاد ارتش و فرمانده نيروی 

هوایی كنار رفتند. بنی صدر سالها بعد در كتابی اشاره ای مبهم به موافقت خود به تيراندازی به هلی كوپترها كرده است.
    در آن زمان برخی شایعات كه نيروهای شوروی )دولت مسکو( در افغانستان، مسير هواپيماهای آمریکا به مقصد دشت كویر ایران را 
رصد كرده بودند انتشار یافته بود. تفسيرنگاران، شکست عمليات طبس را ضعف سياسی و نظامی كارتر و بی توجهی مجریان طرح عمليات 

از بدست آوردن پيش بينی وضعيت هوا در منطقه كویر به دست داده بودند.
    روزنامه اطالعات پس از رسيدن خبر رویداد به تهران، و برای گزارش این شکست نظامی آمریکا جمعه پنجم اردیبهشت شماره فوق 
العاده منتشر ساخت. این شماره روزنامه دو روز پس از انتصاب حجت االسالم محمود دعایی به مدیریت مؤسسه مطبوعاتی اطالعات انتشار 

یافت. ُكپی صفحه اول این شماره فوق العاده )شماره جمعه پنجم اردیبهشت 1359( در زیر درج شده است:

اجساد و بقایای هواپیمای آمریکا حامل چتربازان
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 حمالت هوايي اپريل 1986 آمريکا به لیبي و نتايج آنـ  ابراز ضعف و اشتباه روس ها 
در 1986 و تکرار آن در 2011

یك هفته پس از انفجار بمب در یك كلوب شبانه )دیسکوتك( در برلين غربي كه پاتوق نظاميان آمریکایي بود و هفتم اپریل 1986 به 
وقوع پيوست، ریگان رئيس جمهور وقت آمریکا كه دشمني معمر قذافي را به دل داشت، آن رویداد را بهانه قرارداد و دستور حمله هوایي به 
ليبي را صادركرد. دولت آمریکا عوامل ليبي را متهم به دست داشتن در این انفجار كرده بودند. در جریان انفجار بمب در دیسکوتك برلين 
یك نظامي آمریکایي كشته و نزدیك به 60 آمریکایي دیگر مجروح شده بودند. عالوه بر آمریکایيان، در آن انفجار یك زن تبعه تركيه كشته 
شده بود و نزدیك به 120 مشتري دیگر هم آسيب دیده بودند. چندي پيش از این انفجار نيز در یك هواپيماي آمریکایي كه از رم به آتن 

پرواز مي كرد بمبي منفجر شده و چهار تن را كشته بود كه باز، عوامل ليبي به دست داشتن در آن متهم شده بودند.
ـ 111« نيروي هوائي آمریکا مستقر در انگلستان و هواپيماهاي نيروي دریایي وابسته به       در حمله هوایي به ليبي، هواپيماهاي »افـ 
ناوهاي هواپيمابر »كورال سي« و »آمریکا« مستقر در مدیترانه شركت كرده بودند. در این حمالت چند مركز نظامي و نيز شهرهاي ترابلس 

و بنغازي از جمله چادرهاي محل سکونت معمر قذافي رهبر وقت ليبي هدف بمب و موشك قرار گرفته بود.
    جمع تلفات ليبي در این حمالت 15 كشته گزارش شده بود كه یکي از مقتوالن دخترخوانده خردسال معمر قذافي بود. شمار مجروحين 

ـ 111 و دو خلبان از دست داده بود. ليبيایي این حمالت زیاد و یکي از آنان شخص معمر قذافي بود. آمریکا نيز یك هواپيماي افـ 
     رونالد ریگن رئيس جمهوري وقت آمریکا از این حمالت دفاع كرد و گفت: آن چه را كه الزم بود كردیم، بازهم اگر الزم باشد انجام مي دهيم.

     قذافي كه در جریان بمباران، از ناحيه سر مختصرا مجروح شده بود در نطقي از تلویزیون ليبيـ  ازدولت فرانسه كه اجازه نداده بود از خاک 
آن كشور براي حمله استفاده شود سپاسگزاري كرد. در لندن، نمایندگان پارلماني حزب كارگر از بانو مارگارت تاچر نخست وزیر وقت كه 
به آمریکا اجازه داده بود از خاک انگلستان براي حمله به ليبي استفاده كند انتقاد كرده بودند. به علت كوتاه آمدن دولت مسکو )گورباچف( 
در قبال این بمباران، كه ضمن آن یك هواپيماي باري متعلق به شوروي نيز در یك فرودگاه ليبي نابود شده بود، پایان كار این ابر قدرت آغاز 
شد. سکوت گورباچف در این زمينه حمل برضعف مسکو و تشدید سياست تهاجمی بلوک غرب )ناتو( شد كه مقدمه فروپاشی بلوک شرق 
بشمار آورده شده است. برغم اینکه قذافي در دهه یکم قرن 21 تغيير سياست داد، به غرب و بویژه آمریکا نزدیك شد، از ساخت اسلحه كشتار 
جمعي دست كشيد و مواد مربوط را به آمریکا فرستاد، ذخایر ارزي ليبي را به بانکهاي آمریکا سپرد ولي رویدادهاي سال 2011 ]كه شرح آنها 
در این تاریخ آنالین آمده است[ نشان داد كه كوتاه آمدنهاي قذافي سبب تغيير سياست غرب نشد و در پي چندین ماه ناآرامي، رژیم قذافي 
در اكتبر 2011 ساقط و خود او به طرز فجيعي كشته شد. اگر روسيه و چين در شوراي امنيت قطعنامه غرب را مبني بر مداخله نظامي ناتو 
در ليبي را وتو كرده بودند ليبي به این صورت در نمي آمد. به عبارت دیگر؛ این بار هم ضعف روس ها سبب دگرگوني اوضاع ليبي و پيروزي 

غرب شد كه بعدا چوبش به گوش آنان )روس ها( خواهد خورد.

خرابي ناشي از حمالت هوایي آمریکا به ترابلس پایتخت لیبي در اپریل 1986
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 جنِگ دو سالِه 41 طايفه از بومیان شرق آمريکا
 با مهاجران انگلیسی و انتقال ُپردرد و رنج بومیان از سرزمین نیاکان!

52سال پس از بخشش بخش بزرگی از آمریکای شمالی به مساحت 222 هزار كيلومتر مریع )یك هشتم وسعت ایران( به 8 بزرگزاده انگليسی، 
چهارده طایفه بومی )اصطالحا سرخپوستان( كه سرزمين خود و ميراث نياكان را در معرض تعرض و چپاول مهاجران دیدند متحد شدند و جنگ 
طرفين از 16 اپریل 1715 آغاز شد و دو سال طول كشيد. روز پيش از آن )15 اپریل( تنی چند از نمایندگان مهاجران كه برای مذاكره با سران 
طوایف متحده به شهر بومی نشين پوكوتاليگ Pocotalig ]واقع شمال شرقی ساوت كارولينای امروز[ رفته بودند كشته شده بودند. سران طوایف 
پيشنهاد سازش را رد كرده و خواسته بودند كه مهاجران از همان راهی كه »ناخوانده« به سرزمين آنان آمده بودند به زادگاه خود )انگلستان( 

بازگردند. قتل نمایندگان توسط چند بومی خشمگين ]نه، به تصميم سران طوایف[ صورت گرفته بود.
     پس از تجدید سلطنت در انگلستان، چارلز دوم پادشاه این كشور طی یك فرمان 19 پاراگرافی منطقه وسيعی از اراضی جنوب ویرجينيا 
]نخستين مهاجر نشين انگليسی آمریکا[ را به آن هشت بزرگزاده كه به لُرد پروپریيتور Lord Proprietor شهرت یافته اند بخشيده بود زیراكه در 
طول ضدیت پارلمان انگلستان با پدرشـ  چارلز یکم، وفاداری به سلطنت را از دست نداده بودند. این عمل چارلز دوم درحقيقت دادن اراضِی غير 
)اراضی بوميان( كه قرنها در آنجا سکونت داشتند و تمدن به وجود آورده بودند به دیگران بود. این هشت لُرد كه اراضی »ُمفت تصاحب كرده« را 
به افتخار چارلز یکم؛ كارولينا ناميده بودند دست به انتقال مهاجر از انگلستان زدند و بعدا هم باهم نساختند و این سرزمين را به دو بخش شمالی 
و جنوبی ميان خود قسمت كردند كه اینك دو استيت فدراسيون آمریکاـ  كارلينای شمالی و كارولينای جنوبی و جمعا با 15 ميليون جمعيتـ  
را تشکيل می دهد. با وجود این تقسيم، لُردهای هشتگانه از اختالف دست نکشيدند و سرانجام، دولت لندن برای هر دو قسمت فرماندار فرستاد 

و عمل تقسيم در سال 1712 تکميل شد.
     با آمدن فرمانداران، واحد نظامی هم به وجود آمد و بوميان كه تا آن زمان تصور می كردند مهاجران تنها در اندیشه امرار معاش هستند نه حکومت 
و غصب اراضی آنان به صورت قطعی و تملّك، دست به واكنش زدند. این واكنش مسلحانه در بخش شمالی )كارولينای شمالی( موفقيت نداشت، 
 Yamasee, Cherokee, Creek, peedee, Cheraww,    :زیراكه كه تنها بوميان محلی وارد عمل شده بودند. با این تجربه، 14 طایفه منطقه از جمله

Catawba, Yuchi, congaree, )Eastern( Shawnee, Apalachicola, Apalachee  و ... متحد شدند تا مهاجران رو به تزاید را از وطن نياكان برانند.

    در سال نخست، این جنگ كه در تاریخ به جنگ یاماس Yamasee معروف شده است و تا چند ماه از سال دوم، بوميان در آن پيروز بودند و 
مهاجران و نظاميان مدافع آنان با تحمل تلفات به »چارلزتاون« عقب رانده شده و در اینجا گرفتار  كمبود خواربار شدند. در این آبادی ساحلی 
]اینك شهری بزرگ در كارولينای جنوبی[، توپهای ناوهای انگليسی با آتش خود از مهاجران حفاظت می كردند. چون از تفنگداران تازه نفس 
انگليسی برای شکستن خط محاصره كاری ساخته نشده و جنگ در بُن بست قرارگرفته بود و مهاجران از لحاظ مواد غذایی در مضيقه قرارداشتند 
مقامات انگليسی به شيوه قدیمی خود تالش برای ایجاد تفرقه را آغاز كردند و ميان طایفه چروكی و طایفه كریك نفاق افکندند كه در اتحاد طوایف 
رخنه و خلل ایجاد شد و در نتيجه سران اتحادیه با گرفتن قول از مقامات انگليسی مربوط كه مهاجران، تنها تجارت و كسب و كار كنند نه تصاحب 

اراضی، و قصد حکومت كردن و مداخله سياسی نيز نداشته باشند دست از جنگ كشيدند.
    درجریان این جنگ دو ساله كه »تاریخ« به عنوان یك ایستادگی بزرگ از آن یادكرده است، دولت فرانسه كه بر مناطق مركزی آمریکای شمالیـ  
از كانادا تا خليج مکزیكـ  مسلّط بود و نيز دولت اسپانيا كه در شرق، فلوریدا را مالك بود از طوایف 14 گانه حمایت و به آنها اسلحه رسانی می كردند.

     مرور زمان نشان داد؛ پس از چند برابرشدن شمار مهاجران و كشف طال در ناحيه چروكی نشين، دولت واشنگتن در سال 1830 قانون انتقال 
سرخپوستان از شرق كوههای آپاالچی )تلفظ فرانسه؛ آپاالش( به غرب رود »می سی سی پی« را تصویب و در سال 1838 برای اجرای آن هفت 
هزار نظامی به كارولينای شمالی و كارولينای جنوبی و جورجيا فرستاد و این نظاميان دهها هزار بومی، از ُخرد و بزرگ را با پای پياده و طی كردن 
1280 كيلومتر راه، به اوكالهما منتقل كردند كه این راهپيمایی پُر از زجر و زحمت در تاریخ به »trail of tears تریل آو تيرز = اشك ریزان قدم 

برداشتن« معروف شده است. در ميان راه بيش از چهارهزار بومی جان سپردند.
    این انتقال در سال 1839 پایان یافت ولی طولی نکشيد كه پای مهاجران به اوكالهما نيز بازشد و بيشتر بوميان از اینجا هم پراكنده شدند. پس 
از انتقال بوميان از شرق به اوكالهما، اراضی آباءـ  اجدادی آنان در دو كارولينا و نيز جورجيا از طریق قرعه كشی ميان مهاجران اروپایی قسمت 
شد! كه در قرن بيستم با فروش آنها ميليونر شدند.   اراضی واقع در جنوب كارولينای جنوبی در سال 1732 با صدور فرمان جورج دوم پادشاه وقت 
انگلستان به صورت یك كلنی تازه به نام »جورجيا« درآمد. نخستين مهاجران این كلنی، مجرمان بودند كه از انگلستان به اینجا منتقل شده بودند.
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سايبر استراتژی

28 اپریل 2002 چند كارشناس ِعلم حکومت، جامعه شناس، اقتصاددان، استاد ارتباطات و اینترنت در یك ميز گرد گفت و شنيد كه در 
پایان یك نشست ترتيب داده شده بود اعالم كردند كه به نظر اكثریت شركت كنندگان در نشست، جهان درگير یك جنگ استـ  جنگی 
كه برخالف جنگهای جهانی سابقـ  نقطه ای در سطح كره زمين نخواهد بود كه از آن در امان باشد، جنگ اینترنتی و بنابراین باید نامش را 
»سایبر ورلد وار« گذارد و هر دولت و بویژه قدرت های سياسیـ  اقتصادی باید دارای »سایبر استراتژی« باشند تا از این جنگ گزند كمتری 
بينند. طبق این اعالميه كه در آن زمان، توجه كافی به آن نشد »سایبر سکيوریتی« باید در سرلوحه برنامه های هر دولت قرار داشته باشد.

     برخی از شركت كنندگان در نشست گفته بودند كه »سایبر وار« مرگ آورتر و مصيبت بارتر از جنگ اتمی است. یکی از شركت كنندگان 
در نشست ضمن اشاره به »فرضيه كالزوویتس« منتشره در نيمه اول قرن نوزدهم و در كتاب »درباره جنگ« گفته بود: »تاكتيك« در طول 

زمان و برحسب تحوالت تکنولوژی تغيير می كند ولی استراتژی )اگر یك دولت دارای آن باشد( عنصر و عاملی ثابت است.
     چهارم مارس آن سال، پس از اینکه دولت آمریکا »ویوک كوندورا« را به عنوان صدر سازمان اینفورميشن این فدراسيون انتخاب كرد 
اذهان باردیگر متوجه اهميت قضيه شد و تفسيرنگاران نوشتند كه »سایبر سکيوریتی« اینك مهمترین عامل نگرانی آور امنيت ملی 
آمریکاست. چين نخستين كشور بوده است كه متوجه این قضيه شده و مراقب فعاليت ها با استفاده از اینترنت و اطالعاتی است كه از طریق 

این شبکِه شبکه ها منتقل می شود و نيز تخریب های اینترنتی )سایبر(.
    كوندورا كه یك مهاجر خارجی است در رشته های علوم سياسی، علوم اطالعات، علوم بازرگانی و علوم كامپيوتر تواما تحصيل كرده و 

تجربه اندوخته است كه الزمه احراز چنين سمتی است.
    دولت هایی كه دارای چنين سازمانی هستندـ  سازمان اینفورميشن ملّیـ  دقيقا مراقب تحوالت طرز كاِر سرچ انجين ها و نقل و انتقال 
اطالعات و دخل و تصرف )سانسور( از طریق آنها و نيز تالش افراد و سازمانها برای تداخل و هك و ویروسی كردن و ... هستند. سردبيران 
رسانه ها اخيرا از ميزهای تحریریه خود خواسته اند كه به جای جستجوی مطلب و موضوع از طریق سرچ انجين ها، اخبار را از خبرگزاری 
هایی كه رسانه مربوط مشترک آنهاست نقل كنند زیرا كه مطالب منتقله توسط سرچ انجين ها گزینشی، دست سوم و چهارم هستند و 

منابع پس از دست اول، اطالعات و اخبار را برحسب سياست و منافع خود دستکاری و تنظيم می كنند و ....
    سایبر استراتژی برخی از دولت ها باعث شده است كه سرچ انجين ها به تدریج عامل سياست های این دولت ها شوند و یا به صورت 
بازرگانی )دریافت مزد به هر طریق از جمله اجازه درج اعالن( در آیند كه در این صورت تنها مطالب مورد عالقه آن دولت و مساعد و موازی 
آن سياست و یا مشتری را به دست می دهند و نيز از رسانه های طرف معامله نقل می كنند! كه نوعی تبعيض در اطالعات و معلومات رسانی 
است كه قاعدتا باید منصفانه باشد. اعمال نظر در انتشار اطالعات و عقاید و نيز هرگونه تلقين و بزرگ و كوچك سازی نوعی مغز شویی است 

و خطری است جهانی و برای انسان.
    در دهه بعد با گسترش سوشل ميدیا، كار مشکل تر شده است.

قرارداد دوستی ايران و فرانسه در زمان شاه سلطان حسین صفوی

پانزدهم ماه مي 1665 یك هيات فرانسوي مركب از پنج نفر كه از سوي لویي چهاردهم پادشاه وقت فرانسه )1638ـ  1715( جهت عقد 
یك قرارداد به اصطالح؛ پيماِن موّدت با شاه عباس دوم به اصفهان فرستاده شده بود وارد این شهر شد كه پایتخت ایران بود.

     این هيات در آن زمان موفق به امضاي قرارداد مورد نظر نشد. سال بعد شاه عباس دوم در 35 سالگي درگذشت و چنين قراردادي ميان 
ایران و فرانسه، در زمان شاه سلطان حسينـ  مردی كه عمدتا زیر نفوذ درباریان ُگرجی اش بود، بسته شد. ]از اواسط دوران صفویه، ازدواج 
مقامات و درباریان ایران با دختران ُگرجستانی یك روال شده بود و َحَرم سراهای آنان پُر از بانوان ُگرجی و در نتيجه، بستگان این زنان كه 
مادران شاهزادگان و مقامات بعدی بودند در دربار و دستگاههای دولتی ایران نفوذ یافته بودند و این وضعيت تا اواخر دوران قاجارها و بيش از 
دو قرن ادامه داشت. ُگرجستان تا اوایل قرن نوزدهم گوشه ای از قلمرو ایران بود و سپس تا 1991 وابسته به دولت مسکو. گرجی ها به همان 
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صورت، در دستگاه دولتی كرملين ورود كرده بودند و از سالها پيش از تولّد استالين كه یك ُگرجی بود در كرملين نفوذ داشتند و روسيه از 
ميان ُگرجی ها سفير به كشورها می فرستاد. اِدوارد ِشواردنادزه آخرین وزیر امور خارجه شوروی )از 1985 تا 1991( یك ُگرجستانی بود كه 
پس از فروپاشی آن جماهيریه، رئيس جمهوری ُگرجستان شد. گفته شده است كه كارهای اوـ  تعمدا و یا سهواـ  به فروپاشی شوروی كمك 
كرده بود. جمهوری 70 هزار كيلومتری و 4 ميليونی گرجستان اخيرا مقررات ویزا برای مسافرت ایرانيان را لغو كرده است تا روابط، به دوران 
پيشين بازگردد. گزارش شده است كه شماری چشمگير از ایرانيان در سال های اخير در گرجستان كسب و كار دایر كرده، خانه خریده و 
.... زیراكه در ُگرجستان، معامالت و آزادی عمل بيش از سایر كشورهای نزدیك به ایران است و رفت و آمد؛ آسان و ارزان. واژه ُگرجستان كه 
در آمریکا؛ جورجيا تلفظ می شود از پارسی گرفته شده و در قدیم؛ گرگان تلفظ می شد. عرب كه حرف »گ« در الفبای آن نيست جورجياـ  
جورجيان تلفظ می كند كه این واژه به غرب راه یافته است. روميان و یونانيان باستان؛ ایِبریا وُكلچی تلفظ می كردند. ُگرجی ها خودشان؛ 

Sakartvelo می گویند.[.

     ضمن قرارداد منعقده ميان لوئی چهاردهم و شاه سلطان حسين صفوی )كه مذاكرات مربوط به آن از ژانویه 1704 آغاز شده بود(، دولت 
فرانسه همچنين متعهد شده بود كه در كشورهاي دیگر از اتباع ایران حمایت كند و كشتي هاي فرانسوي، محموله بازرگانان و نيز مسافران 
ایراني را در رسانيدن به مقصد، بر اتباع سایر كشورها مقّدم بدارند. اسناد این پيمان كه در پاریس و اصفهان به امضاي دو پادشاه رسيده است 
موجود است. فرانسِه وقت از قدرت های استعماری اروپا بود كه تالش داشت هرچه بيشتر در قاره های دیگر مستعمره داشته باشد و از اهميت 

استراتژیك ایران در غرب آسيا و تالش دولت لندنـ  رقيب ردیف یکم دولت پاریسـ  برای نفوذ در ایران اطالع داشت.

زادروز »کیم ايل سونگ« و مفاد اعالمیه چوچه

»كيم ایل سونگ« نخستين رهبر جمهوري دمکراتيك خلق كره )كره شمالي( 15 
اپریل 1912 به دنيا آمد، 82 سال ُعمر كرد و پس از 47 سال رهبري آن سرزمين، 

8 جوالی 1994 درگذشت.
     اعالميه معروف چوچه Chuche از او است كه از سال 1955 رعایت مي شود. طبق 
این اعالميه، كره اي ها باید از هویّت ملّي خود دفاع كنند، غرور ملّي خود را از دست 

ندهند و تنها به خود مّتکي باشند ]خودكفا شوند.[.
     با اینکه چين و روسيه به كره شمالي كمك بسيار كرده اند، كيم در اعالميه چوچه 
به مردم كره توصيه كرده است كه متوجه باشند كاري نکنند كه این دو دولِت دوست 
براي تغيير سياست هاي ملّي كره )شمالي( اِعمال نفوذ كنند. او تاكيد بر مبارزه بي 
امان با امپریاليسم، زورگویي و استثمار كرده است. كيم ایل سونگ كه هشتم ژوئيه 
1994 درگذشت تا آخرین لحظه حيات از فکر تأمين وحدت شبه جزیره كره كه 
فاتحان جنگ جهانی دوم آن را دو قسمت كرده اند خارج نشده بود.    كيم ایل سونگ 
كه یك كشاورز زاده بود در جواني با خانواده اش به منچوري )شمال شرقي چين( 
رفته بود. بعدا در آنجا یك دسته پارتيزان مسلح براي جنگ چریکي با ژاپني های 
اشغالگر تشکيل داده بود كه بر اثر فشار نيروهاي ژاپني در سال 1941 مجبور به عقب 

نشيني به شوروي شده و در آنجا به ارتش سرخ پيوسته و سرُگرد شده بود.
    كيم در سال 1945 با ارتش سرخ وارد كره شد و اندک زماني پس از تقسيم موقت شبه جزیره كره به تصميم و طبق سازش فاتحان جنگ، 
نخست وزیر بخش شمالي شد و در سال 1950 موفق شد استالين را موافق نقشه حمله نظامي به قسمت جنوبي كره كند كه این حمله 25 
ژوئن 1950 آغاز شد كه نتيجه اش مداخله سازمان ملل و ادامه تقسيم كره به دو كشور بوده است.     طرح برنامه تسليحات اتمي و موشکي 
كره از كيم ایل سونگ )پدر( است كه معتقد بود اگر یك كشور بخواهد زنده و پایدار بماند باید بتواند به تنهایي از خود دفاع كند و اگر از لحاظ 

دفاعي نيرومند باشد دیگران در صدد حمله نظامي به آن بر نخواهند آمد زیرا كه گمان خواهند كرد برایشان گران تمام شود.

کیم ایل سونگ
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سقوط سايگون و فرار ويتنامی هايی
 که در کنار آمريکا در جريان جنگ ويتنام بودند

درست سي سال پس از خودكشي هيتلر و سقوط برلين، در همين روزـ  30 اپریل در سال 1975 شهر سایگون پس از سالها جنگ خونين 
به تصرف نيروهاي ویت كنگ و وحدت طلب ویتنامي درآمد و كشور ویتنام یکپارچه شد.

     پيش از سقوط شهر جنوبي سایگون، بسياري از مقامات دولتي كه در طول جنگ با آمریکا همکاري داشتند با هواپيما و هلي كوپترهاي 
آمریکایي از سایگون به ناوهاي این كشور كه در همان نزدیکي بودند منتقل شده بودند و آخرین دسته نيز از طریق پشت بام سفارت آمریکا 
سایگون را ترک كردند. شهر سایگون بعدا به »هوشي مين سيتي« تغيير نام داده شد و كسي هم اعدام نشد . تنها مقامات سابق به اردوگاه 

بازآموزي فرستاده شدند تا تفّکر آنان اصالح شود و بعدا به زندگاني عادي بازگشتند.
    مورخان در اظهارنظرهای دهه یکم قرن 21 خود، ویتنام را ]گرچه با رژیم پکن اختالفات ارضي دارد[ یك كشور بدون دشمن جهان 

توصيف كرده بودند كه بدون معارضه به سوي قدرت شدن پيش مي تازد.

ویتنامی هایی که با نظامیان آمریکا همکاری و یا شهرت هواداری داشتند و بعضا از پشت بام سفارت آمریکا در سایگون با هلی کوپتر منتقل 
شده بودند این چنین کشتی های آمریکا را پُر کرده بودند تا از وطن خود فرار کنند، حال آن که دولت واحد ویتنام کسی را مجازات نکرد. منظره 

فراریان در یک کشتی آمریکایی در آبهای محل
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دنیای رسانه ها:  کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها
خردادماه1400( اردیبهشت،  )فروردین،  مجله روزنامک شماره 86-85-84 

درگذشت سازنده آهنگ »پیام زرتشت«
تاجيکيان )پارسي زبانان( در نيمه یکم اپریل 2007 آهنگساز بزرگ خودرا 
كه آهنگهاي او در همه ایرانزمين، از كشمير تا كردستان سوریه و ميان فارسي 
زبانان سایر كشورها هواداران فراوان دارد ازدست دادند. جنازه »طلبشاه ستار« 
22 فروردین )11 اپریل 2007( با یك تشييع بي سابقه در گورستان مشاهير 
)نامداران( در شهر دوشنبه مدفون شد. وي درعين حال رئيس هنرستان دولتي 

تاجيکستان بود.
    معروفترین آثار این آهنگساز كه هنگام مرگ از حمله قلبي، 54 ساله بود »پيام 
زرتشت«، اپراي »رستم و سهراب«، »صوت نوروزي« و ... بود. ستار بر غزلهاي 
حافظ و جامي و سایر شعراي ایرانزمين آهنگهاي متعدد سروده است. ستار در 

منطقه گلریز تاجيکستان به دنيا آمده بود.

خودکشيـ  سرانجام شاعری که نخست وزير چین بود
چو یوان Chu Yuan  شاعر بزرگ چين پنجم ژوئن سال 221 پيش از ميالد 
)در آن سال مصادف با روز پنجم از ماه پنجم سال قمری چين( خودرا در رود 
»ميلو« در ایالت هونان غرق كرد و از آن زمان تاكنون، چينيان هر سال در 
این روز مراسمي برپا مي دارند و از جمله به رودخانه »ميلو« برنج مي پاشند.

    »چو« كه قبال نخست وزیر چين بود با جهانگيري »سائو » امپراتور وقت 
این كشور از طریق توسل به نيروي مسلح كه نتيجه اش خونریزي و آوارگي 
گروهي از مردم بود مخالفت كرد و به همين دليل سمت نخست وزیري را 
از دست داد و چون دليل مخالفت خودرا به صورت شعر درآورد و اشعار او به 
گوش امپراتور رسيد ناچار به فرار از شهر شد و مدتها در دشت و صحرا بسر برد 
و سرانجام از فرط یاس خودرا در رودخانه غرق كرد. وي هنگام خودكشي 72 
ساله بود. برخي از ادیبان چيني »چو« را بزرگترین شاعر این كشور می دانند.

    پنجم ژوئن سال 221 پيش از ميالد با تطبيق تقویم ها و تبدیل سال قمري چين به سال شمسي ميالدي به دست 
آمده است. محاسبات قبلي كه گفته شده است دقيق نبوده سالروز خودكشي »چو« را 5 ژوئن سال 299 پيش از ميالد 

نشان مي داد.

طلبشاه ستار



تو که می کنی اختر خويش را َبد   مدار از فلک چشم نیک اختری راـ  
تکلیف موّرخ و نويسنده از ديدگاه الیزابت کاستووا نويسنده و پژوهشگر 

آمريکايیـ  انديشه و هنر جهانی هستند َنه ملّی
 در این روز در سال 2005 بانو »اليزابت جانسون كاستووا« نویسنده و پژوهشگر آمریکایی كتاب 642 صفحه اي خود تحت عنوان 
»موّرخ The Historian « را به توزیع داد. اليزابت )تحصيلکرده دانشگاه یيل( در نوشته ها و سخنرانی های خود از موّرخان خواسته 
است كه كار خود را منحصر به یافتن اسناد گذشته نکنند و به وظيفه اصلي بازگردند كه دادن پند و اندرز است كه آنها را از بررسي ضعف 
ها و قّوت هاي گذشتگان و كارهاي درست و یا نادرست آنان به دست آورده اند تا اشتباهات تکرار نشوند. كاستووا هم این واقعّيت را 
باور دارد كه تاریخنگاری دنباله كار روزنامه نگاری است و این دو پيشه جدا ازهم نيستند و توصيه كرده است كه ترجيحا ليسانسيه 
های تاریخ به رشته های روزنامه نگاری دانشگاهها پذیرفته شوند تا »انسان« كه اطالعات و معلومات خودرا از طریق آنان دریافت می 

كند متحّول شود.
    ایجاد یك پُل رابط ميان نویسندگان كشورهای اسالوـ نشيِن اروپا بویژه بلغارستان و نویسندگان كشورهای انگليسی زبان بویژه 
آمریکا و انگلستان از ابتکارهای بانو كاستووا است. وی برای تأمين این ارتباط، یك بنياد فرهنگی ایجاد كرده است كه این بنياد تا 
كنون بسياری از تأليفات آن دیدار را به انگليسی ترجمه كرده است. بانو كاستووا عقيده دارد كه نباید اندیشه و هنر در چهار دیواری 
یك زبان و ملّيت باقی بماند. بشر باید از اندیشه و هنر سود ببرد. وی »داستان نگاری« را بهترین روش برای انتقال اندیشه و انعکاس 
مسائل به دست داده است و داستان چون به زبان ساده و كوچه و خيابان نوشته می شود در خور درک همگان است و چون جالب و 

جاذب است تيراژ و مخاطبان بسيار دارد. یکی از داستان ها بانو كاستووا دزدان قو ) Swan Thieves ( عنوان دارد.
     اصحاب نظر و تفسيرنگاران گفته اند كه اگر اندرزهای بانو كاستووا مورد توجه تاریخنگاران و روزنامه نگاران قرارگيرد بسياری از 
مسائل فردی و جمعی پدید نخواهند آمد كه یك اندرز ایرانی قرون وسطی از این قرار است: تو كه می كنی اختر خویش را بَد؛ َمدار 
از فلَك چشم نيك اختری را*. به عبارت دیگر هر مسئله ای را فرد و یا افراد )گروه(، با گام گذاردن در مسير نادرست، رأسا برای خود 
می سازند نه همه را دیگران برای آنان. اگر فرد و یا افراد، كل جامعه و نماینده آن »دولت« بدون مطالعه كافی و تفّکر قبلی و توجه به 
تجربه گذشتگان و پيش بينی آینده، كاری را انجام دهد خودرا وارد راهی پُراز دست انداز و درد سر خواهد كرد و در این وضعيت نباید 
ناله كند كه مشکالت او از ستاره )اَختر( بد است، یا كار شيطان و یا در روز بدیُمن به دنيا آمده و كار را در ساعت سعد شروع نکرده و ... 
كه انداختن مسئله به گردن دیگران و »فلَك« فرار از اشتباِه خودش )تفکر و مطالعه نکردن قبلی خود او( و اعتراف به آن خواهد بود.

     بانو كاستووا بر لزوم ایجاد دفاتر متعدد مطالعه و مشورت، مركب از اصحاب نظر در هررشته در جوار دفتر رئيس هردولت )در 
غرب معروف به اطاق فکر( و وجود كارشناسان بی طرف در جوار پارلمانها برای مطالعه و پاالیش پيشنویس هرقانون قبل از طرح در 

جلسات عمومی تأكيد كرده است.
        * می دانيم كه موّرخاِن كارشناس در تاریخ ادبيات، نویسندگان و اندیشمندان ایرانی قرون وسطی را بزرگترین اندرزگویان در 

طول تاریخ بشر خوانده اند. 
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Jacob August Riis  نظِر جالِب
روزنامه نگار اينوستیگیتیو درباره فقر و فقیر

 سوم ماه می زادروز »جاكوب آگوست ریس« روزنامه نگار دانماركیـ  آمریکایی است. در 
سال 1849 به دنيا آمد و روش تازه ای در روزنامه نگاری اینوستيگيتيو و انعکاس مسائل و 
ناهنجاری ها در پيش گرفته بود كه الگو شده است. این روش، انتشار عکس و یافتن عمق و 
ریشه مسائل و بویژه فقر بود. به باور وی، به خودی خود كسی فقير نمی شود بلکه عواملی وی 
را فقير می كنند و لذا به جای فقيرباید واژه مستضعف )Impoverished( بکار برده شود و یافتن 
این عامل و یا عوامل و انتشار آن به حل مسائل و پيشگيری از تکرار می انجامد و »عکس = فتو« 
بهترین سند انعکاس به فقر كشيده شدن انسان است كه فقرـ خودـ  منشأ مسائل متعدد دیگر 
است. سوژه های جيکوب عمدتا از شهر نيویوررک بود. مطالب او چون تيراژآور بود، نشریات 

برای جلب وی به همکاری دست به رقابت زده بودند.
    در تاریخ عمومی ژورناليسم آمده است كه چون جيکوب در آغاز كار بر زبان انگليسی مسلط 

نبود به دوربين و عکس روی آورده بود كه خودـ  كاری جالب و ابتکاری بود.
    جيکوب در 65 سالگی در 26 ماه می 1914 درگذشت. وی در 21 سالگی به آمریکا 

مهاجرت كرده بود.

قديمی ترين نشريه فرانسه که 284 سال ُعمر کرد
30 می 1631 نخستين نشریه فرانسوی )به شکل هفته نامه های امروز( به نام ال گازت فرانسه La Gazette de France نخستين شماره 
خودرا در پاریس منتشر كرد. این مجله در نخستين دور انتشار، از یك عضو دربار سلطنتی حمایت می كرد. در آن زمان بيشتر شاعران 
و كتاب نویسان تحت حمایت یك شاهزاده و یا دولتمرد بودند. این نشریه در جریان انقالب فرانسه كوشش داشت كه خودرا از اخبار 
انقالب دور نگهدارد. این نخستين نشریه فرانسه تا 1915 )دومين سال جنگ جهانی اول( به انتشار خود ادامه داد و 284 سال ُعمر كرد.

کپي شماره 26 دسامبر 1786 این نشریه قدیمي

Jacob August Riis
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دانش و اندیشه در گذر زمان
خردادماه1400( اردیبهشت،  )فروردین،  مجله روزنامک شماره 86-85-84 

جان لیبورن

Levellers یا جنبش همتراز بشمار آوردِن مردم

اپریل 1649 آغاز سركوبي جنبش خودجوش » له ولر ها Levellers « یا همتزار 
انگاشتن مردم) عمدتا در امور حکومتي، سياست و آزادي هاي اجتماعي( كه در 
همين دهه در انگلستان بپا خاسته بود و جان ليبورن، »اورتن« و »والوین« عمال 

رهبري آن را برعهده داشتند به حساب آورده شده است.
     این جنبش كه بسياري از هدفهاي آن هنوز دنبال مي شود و در ميان روشنفکران 
هواداران فروان دارد پارلمان و دولت پارلماني را هم به صورتي كه بود كافي براي 
اٍعمال واقعي اصل » قدرت ناشي از مردم است « نمي دانست و خواهان شركت 
هرچه بيشتر مردم در بحث و مذاكرات پارلمان و شوراها )تعيين سرنوشتشان( 
و ایجاد شوراي مدیریت به جاي یك مدیر واحد در سازمانهاي عمومي و انجام 
همه محاكمات با حضور هيات منصفه بود و تاكيد بر این داشت كه ثروت، زرنگي 
و امتيازهاي دیگر نياید عامل رسيدن به قدرت حکومتي شود. الغاء حکومت و 
مدیریت موروثي و هر گونه انحصار در جامعه ازجمله حذف سلطنت و مجلس 

ـ سنا( از اصول دیگر »له ولر« ها بود. این جنبش خواهان آزادي مذهبي، حق طالق، انتخاب حرفه، آزادي  لردان )شيوخـ 
بيان و اجتماعات به معناي واقعي كلمه بود.

     پس از این كه آرمانهاي این جنبش مورد حمایت مردم قرار گرفت و گسترش درگيري پادشاه انگلستان با پارلمان به 
بسط نفوذ »له ولر« ها كمك كرد سران این جنبش پارلمان را مجبور كردند كه براي قبول لوایح و طرحها جهت بررسي؛ 
ضابطه تعيين كند تا قانوني كه یك نفر و یا یك گروه و یك جنس )زن یا مرد به تنهایي( از آن برخوردار شوند مطرح و تصویب 

نشود و » قانون « تبعيض آفرین و ناراضي ساز نباشد و عام و جامع باشد.
     »له ولر« ها، خود حاضر نبودند مدیر سازمان و نماینده پارلمان شوند و همين امر بر محبوبيت آنان مي افزود. ایجاد 
جامعه دوستان )كویکرها( توسط جورج فاكس در 1648 بر اعتبار اندیشه هاي »له ولرها« افزود، ولي هنگامي كه سران این 

جنبش اصول خود را به سازمان هاي نظامي گسترش دادند بهانه سركوب شدن خود را به دست دادند.
    پس از اعدام چارلز پادشاه وقت انگلستان در سي ام ژانویه 1649 و الغاء سلطنت و مجلس لردها در مارس همين سال، 
سران جنبش »له ولر ها« در بيانيه اي خواهان ایجاد شوراي فرماندهي به جاي یك فرمانده درهریك از واحدهاي ارتش 
شدند و درجه باالتر نظامي را دليل فرمانده شدن و باالدست بودن ندانستند و این عمل سبب چند شورش و نافرماني در 
ميان افسران جزء شد و بهانه الزم را به دولت داد تا جنبش را سركوب كند و این سركوبي از به زندان افکندن »جان ليبورن« 
شروع شد. با وجود این، اليور كرمول كه پس از اعدام چارلز، قدرت اول در انگلستان بشمار مي رفت در 19 ماه مه 1649 این 
ـ  كشور را یك كامان ولث )جامعه مشترک المنافع( اعالم داشت و حکومت را به یك شوراي دولتي مركب از 40 تن سپردـ 

همان چيزي كه له ولر ها هم در آرزوي تحقق آن بودند.
    جنبش همتراز انگاشتن مردم در انگلستان، پس از به زندان افتادن ليبورن رو به ضعف نهاد ولي ترجمه و انتشار بيانيه 
هاي ليبورن كه در 1657 در 42 سالگي درگذشت و همفکرانش باعث جهاني شدن این فکر و باقي ماندن آن تحت عناوین 

دیگر از جمله »پاپيوالر ساورنتي« شده است.



Peter Benenson

ماجرای زنجیر عدل خسروانوشیروان از زبان »پیتر بنِنسون«ـ  اشاره به نظرات بننسون درباره 
دادگری و حقوق بشر

پيتر بِننسون Peter Benenson حقوقدان و انساندوست انگليسی و از موسسان سازمان 
 » Amnesty international دادگری« و »امنستی اینترنشنال = JUSTICE جاستيس«
یکم ژوئن 1957 در نطقی در توجيه اجتناب ناپذیر بودن تأمين جهانی پنج اصل دادگری 
ازجمله قانونمداری، رعایت كامل و بدون چون و چرای حقوق بشر، منظما تجدید 
نظركردن در آیين دادرسی كيفری و قوانين مربوط و حذف مجازات اعدام و ... مثالی از 

»تاریخ« آورده و گفته بود:
    »خسروانوشيروان ساسانی، شاه ایران در سده ششم ميالدی برای اجرای اصولی 
مشابه اینها )اشاره به 5 اصلی كه بيان كرده بود( و شنيدن تظلّمات اتباع، در كاخ خود در 
تيسفون كه هنوز باقی است طناب و زنگی تعبيه كرده بود ]زنجير عدل[ تا هركس كه 
شکایت و نظر اصالحی دارد و بخواهد آن را با او درميان بگذارد به ميدان مجاور كاخ برود و 
طناب ]زنجير[ را بکشد و زنگ را به صدا درآورد تا او برای شنيدن شکایت و یا ترتيب دادن 
مالقات حضوری با آن فرد، در بالکن كاخ حضور یابد. خسروانوشيروان یك شاه فيلسوف 

بود و با تعميم عدالت در قلمرو خود، تاریخنگاران اورا »دادگر« لقب داده اند«. ]و شاعران فارسی زبان، كاخ اورا »بارَگِه دادـ  َعدل[.
     بننسون گفته بود: تامين عدالت و حفظ آن نياز به یك نظارت دائمی بی طرفانه ]غير دولتی[ دارد. سيستم تامين عدالت كه 
خسروانوشيروان بنياد نهاده بود پس از درگذشت او از ميان رفت و ظلم جای آن را گرفت و دیدیم كه تداوم همين ظلم، به ُعمر امپراتوری 
ایران و سه قرن تنها ابرقدرت جهانـ  پس از 13 قرن پایان داد. چرا؟، زیراكه ایران پس از خسروانوشيروان فاقد یك سازمان نظارتی 
»جاستيس« بود تا تامين عدالت كه او برای ایرانيان برقراركرده بود ادامه یابد. انسان قرن 20 ]سده حيات بننسون[ با دریافت اخبار 
ساعت به ساعت رویدادها و تحوالت از رسانه ها و تأمل و تفّکر روی آنها، سریعتر از انسان 14 قرن پيش ]سالهای پس از درگذشت 
خسروانوشيروان[ دربرابر بی عدالتی حّساسّيت و واكنش نشان می دهد كه این واكنش ها به سود آرامش جهان و پيشرفت بشر و 

سعادت او نخواهد بود.«.
    این اظهارات بِننسون عينا در رسانه های وقت انتشار یافته بود.

    سازمان »جاستيس« در سال 1957 و امنستی اینترنشنال در سال 1961 تاسيس شدند. بِننسون مدتی دبير امنستی بود و یك 
بارهم فاش ساخت كه سازمان جاسوسی انگلستان ]ام. آی.ـ  6[ در آن رخنه كرده است. بِننسون كه 84 سال عمر كرد 25 فوریه 

2005 درگذشت. مقاله او »زندانيان فراموش شده« معروف است.

رفتار نادرست انقالبیون فرانسه با مردي که تاریخ یونان باستان را نوشتـ  مرگ منطقـ  
توصیه لنین به سران دولت انقالب

ژان ژاک بارتلمي Jean – Jacques Barthelemy محقق فرانسوي قرن18 كه تاریخ یونان قدیم را نوشت سي ام اپریل 1795در 79 
سالگي درگذشت. وي براي نوشتن تاریخ یونان قدیم به ایتاليا و یونان سفر كرده بود و اسناد و مدارک بسيار خوانده بود. او بر زبانهاي 
التين، یوناني و مشرق زمين مسلط بود. كتاب او شامل جزئيات دنياي هلنيك است از فلسفه تا ادبيات، هنر، ورزش، شرایط اجتماعي 

ــ اقتصادي و حکومت. كتاب مهم دیگر بارتلمي بررسي زبانها و ادبيات مشرق زمين و مقایسه آنها با یکدیگر است.
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     وي سالها در آرشيو و كتابخانه ملي فرانسه دارای مسئوليت بودـ  جایی كه مدالها و 
نشانهای تاریخی نگهداری می شدند. به تحریك مغرضان، انقالبيون فرانسوي به او برچسب 
سلطنت طلب و محافظت از مدال های مربوط به سالطين پيشين زدند!، بركناركردند و 

چندی به زندان انداختند كه عامل رنجش طبقه فرهنگی فرانسه از انقالب شد.
    بارتلمی كه چند سال آخر عمر را در ناخرسندي بسربُرد در آخرین سال ُعمر، رساله 

كوتاه »مرگ منطقـ  در اینجا از منطق اثری نبود« را نوشت.
     لنين پس از پيروزی انقالب بلشویکی بارها ماجرای بارتلمی را برای سران انقالب و 
مقامات دولتی روسيه بيان كرده و با تاكيد گفته بود كه ما باید اشتباهات انقالب فرانسه 

را تکرار نکنيم.
    مولفان معاصر در تنظيم تاریخ ایران باستان در موارد متعدد از تحقيقات بارتلمی نقل 

كرده اند.

کامیونیتاریانیسم و تصحیح تمرین دمکراسي

فرضيه »كاميونيتاریانيسم« پنجم ماه مي 1980 در پایان یك نشست استادان و كارشناسان علوم سياسي در اعالميه اي رساله 
مانند تشریح و اعالم شد.

     این فرضيه، ليبراليسم و استقالل كامل فرد در جامعه را رد مي كند و استدالل مي كند كه ليبراليسم كه هرگونه فعاليت افراد را 
آزاد مي داند نمي تواند با این وضعيت، پاسدار دمکراسي واقعي باشد كه جاه طلبي فردي مانع از تحقق آن است.

     در اعالميه آمده بود: اصحاب و پيروان فرضيه »كاميونيتاریانيسم« به استناد نقائص و ضعف هاي انتخاباتي كه در طول قرن 20 
در گوشه و كنار جهان مشاهده شدند، همچنين بي تفاوتي بسياري از مردم نسبت به امر انتخابات و عدم مشاركت در آنها و نيز نتایج 
انتخابات؛ دمکراسي با تعاریف و صورت فعلي را »مردمساالري« واقعي نمي دانند و با توجه به این نتایج، خواهان تجدید نظر كامل 

در آن هستند.
     اصحاب فرضيه »كاميونيتاریانيسم« كه جزئيات فرضيه خود را در نشست استادان علوم سياسي مطرح و از آن دفاع كرده بودند، 
معتقد به اجباري شدن مشاركت مردم در دادن راي، باسواد بودن راي دهندگان )تعيين نصاب تحصيلي(، محدود بودن دوره مقام 

هاي انتخابي براي هر فرد )حد اكثر دو دوره(، راههاي قانوني براي بركناري منتخب در صورتي كه به خوبي كار نکند و ... هستند.
     كاميونيتاریانيست ها همچنين تاكيد بر استقالل كامل رسانه ها و دور بودن آنها از دسترسي دولت، اصحاب قدرت و قدرت جویان 

هستند و به عبارت دیگر؛ رسانه باید در كنترل ژورناليست باشد.

Jean – Jacques Barthelemy
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دانستنی ها

 مبدأ تقويم ده هزار ساله قوِم متمدن »مايا« که اروپايیاِن استثمارگر آنان را 
وحشي مي خواندند!

پنجم ژوئن سال 8239 پيش از ميالد، مبدا تقویم مایا  Maya كه قومي بسيار متمدن بود و در قسمت شمالي آمریکاي 
مركزي )جنوب مکزیك امروز( مي زیست به حساب آمده است.

    آثار تمدن »مایا« ها در جنوب و »آزتِك« ها در شمال مکزیك باقي مانده است. در قرن 15 ميالدي، نظام حکومتي 
پيشرفته هر دو قوم توسط اسپانيایي هاي مهاجم از ميان رفت.

     مایا ها اینك در جنوب مکزیك و گواتماال با فقر و عقب ماندگي زندگي مي كنند. دليل شکست آنان از اروپائياِن مهاجم، 
تنها نداشتن اسلحه آتشينـ  توپ و تفنگ بود. كریستف كلمب در سال 1492 ميالدي با ورود به قاره آمریکا كه تا آن زمان 
به سبب قرار گرفتن ميان دو اقيانوس پهناور و داشتن فاصله زیاد از قاره های دیگر بر ساكنان سایر قاره ها ناشناخته بود راه 
تملّك سرزمين هاي این قاره و قتل و استثمار بوميان آن را به روي اروپائيان باز كرد. اروپایيان بویژه انگليسي هاي مهاجر، 
بوميان را وحشي مي خواندند تا بتوانند آنان را نابود و اراضي و منابِع شان را تصاحب كنند. كلمب )كریستوفر كلمبوس( 
كه پس از ورود به قاره غربی گمان می كرد كه از راه دریاهای غربی به هندوستان رسيده است، بوميان این قاره را كه این 
قاره بعدا به نام یکی از همراهان او ) اََمریکو( قاره آمریکا خوانده شده است؛ ایندیَن )هندی( ناميد كه این عنوان بویژه در 

فدراسيون آمریکا باقی مانده است.

 

 

 یکی از بناهای چندین هزارساله بومیان ازتک در مکزیک

 

خردادماه1400( اردیبهشت،  )فروردین،  مجله روزنامک شماره 86-85-84 



زادروز »نانک« پیشواي پارسیدان سیک ها

 گورو »نانك Nanak  پيشواي سيك ها، 15 اپریل سال 1469 در تالونديـ  پنجاب غربي 
)پاكستان امروز( به دنيا آمد و از 32 سالگي به ترویج عقاید خود پرداخت كه پيروان فراوان دارد. 
»نانك« بر ضد استثمار بود و آموزش مي داد كه خدا از كسي متنفر نيست و مردم نيز باید چنين 
باشند. نانك از كودكي با هندو و مسلمان دوست بود. وي قادر بود كه به زبان پارسي نيز بگوید و 

بنویسد. نانك كه از زندگاني لوكس و تجمالت بيزار بود در سال 1539 درگذشت.

زادروز ژيريونفسکی ناسیونالیست روس

Vladimir Zhirinovsky   ناسيوناليست بنام روسيه25  اپریل 1946 به دنيا آمد كه طبق گزارش 

ها، از محبوبّيت بسيار در جامعه روسيه برخوردار است. وی فروپاشی روسيه بزرگتر )بعدا اتحاد 
شوروی( را غير قانونی می داند و خواهان بازگشت روسيه به وسعت دوران تزارهاست است.

پادشاه مسیحی با 15 زوجه

25 اپریل Mswati 1986  سوم، در 18 سالگی بر جای پدر نشست و پادشاه كشور 17 هزار 
كيلومترِی سوازیلند با یك ميليون و 400 هزار جمعيت شد. این كشور ميان فدراسيون آفریقای 

جنوبی و موزامبيك قرار دارد.
    شهرت جهانی این پادشاه، شمار زنهای اوست. وی با اینکه مسيحی است و در این مذهبـ  
جز فرقه مورمونـ  تعّدد زوجات نهی شده است دارای 15 زوجه است و می گوید كه نقض آزادی 
نيست و این زنان به اراده و تمایل خود و در ميان آزادی كامل حاضر به ازدواج با او و زندگی با هووهای 
متعدد شده اند. آزادی فقط در ابراز نظر و امور سياسیـ  اقتصادی نيست. رعایت خواست یك فرد 
به شرط اینکه به افراد دیگر صدمه نزد احترام به آزادی است. انسان  اگر آزاد نباشد یك زندانی و 

در حبس است.

 

Nanak

Zhirinovsky

Mswati

شماری از بانوان 
مسواتی پادشاه کشور 
آفریقایی سوازیلند
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درباره تنگه جبل طارق

طارق ابن زیاد 30 اپریل سال 711 ميالدي با هدق تصرف اسپانيا، با سپاهي از مسلمانان از تنگه 13 كيلومتري ميان آفریقا و اروپا 
كه به نام او جبل طارق )جيبرالتار( خوانده مي شود گذشت و پا به خاک اروپا گذارد. طارق كه یك ژنرال از مردم »بربر Berber «ـ  
آفریقاي شمالي بود و معاونت موسي ابن نصير حکمران اموي آفریقيه )سرزمين هاي مسلمان نشين شمال آفریقا به مركزیت تونس( 
را برعهده داشت به تصميم دمشق )وليد ابن عبدالملك، از بني اميه( عزم تصرف اروپا و به اسالم دعوت كردن مردم این منطقه را 
كرده بود. طارق كه 9 سال بعد در دمشق درگذشت، هشتاد روز پس از عبور از تنگه، در »19 جوالی« در آندلوسا Andalusia )آندلس 
ـ مناطق جنوبي و شرقي اسپانيا( بر ارتش ویزیگوت های ژرمن نژاد )آلمانی( پيروز شد. در این جنگ »رودریك Roderic « پادشاه 

ویزیگت ها كشته شد.
     طارق پس از پيروزي بر ویزیگوت ها قصد تصرف فرانسه را كرد و چند نقطه مرزي از خاک فرانسه را هم به دست آورد كه به دمشق 

احضار شد و چون مورد سوء ظن حکمران اموي وقت قرار گرفت، اجازه بازگشت به دست نياورد و در همان شهر درگذشت.

 

نقشه تنگه جبل طارق )باال(. کوه )َجَبل( کم ارتفاعي که ُمشِرف برتنگه قرار دارد در نقشه دیده مي شود. فنیقي ها )سوریـ  لبنانی های 
قدیم( نخستین آسیایي هایي بودند که قرن ها پیش از میالد از طریق این تنگه به اسپانیاي جنوب غربي رفته بودند. یونانیان باستان این 

تنگه را »ستونهاي ِهرکول« و انتهاي زمین )دنیا( مي پنداشتند. ضلع جنوبي جبل طارق اینک متعلق به مراکش )مغرب عربي( و ضلع 
دیگر، از سال 1704 جبل طارِق انگلستان نامیده مي شود، زیرا که انگلستان در آن زمان، آن را در جنگ با اسپانیا تصرف کرده بود.

 

رفتار َبِد وّهابیوِن نسبت به حّجاج ايراني در ماه می 1820 )دوران سلطنت فتحعلي شاه قاجار(

پنجم ماه مي سال 1820 )دوران سلطنت فتحعلي شاه قاجار(، دولت وقت ایران تصميم گرفت كه در مورد سوء رفتار مقامات 
عثماني در حجاز با حّجاج ایراني و نيز آسيبي كه این حجاج در طول راه )به سبب شيعه بودن( از َوّهابيون نجد مي دیدند به دولت 
عثماني در استانبول و نيز به ُحکمران مصر در قاهره اعتراض كند، زیرا كه مقامات عثماني در حجاز زیر نظر پاشاي مصر بودند كه 

دست نشانده دولت عثماني )استانبول( بود.
     گزارش هاي بعدي نشان مي داد كه تذكر دولت ایران به پاشاي مصر تاثير بيشتري بخشيده بود تا اعتراض به دولت عثماني.

     یك قرن بعد، آل سعودـ  از وّهابيون، بر حجاز نيز مسلط شدند و بر متصرفات خود ازجمله نجد و حجاز، نام كشور سعودي گذاردند 
و انگلستان كه جانشين عثماني در منطقه شده بود، باالخره بر استقالل كشور سعودي )كشور به نام یك خانواده( صّحه گذارد.
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شورای همکاری و تعاون خلیج فارس

25 می 1981 سران شش كشور عربی حاشيه جنوبی و غربی خليج فارس؛ سعودی، ُعمان، امارات، قطر، كویت و بحرین در جریان 
نشست خود در ریاض، ایجاد شورای تعاون و همکاری خليج فارس GCC را اعالم كردند. عراق كه در حال جنگ با ایران بود به این 
نشست دعوت نشده بود و عضو این شورا نيست. در سال 2011 پيشنهاد شده بود كه اعضای شورا همکاری های خودرا به سياسی و 

نظامی هم گسترش دهند.

خطر مهاجرت های آلوده به تقلّب برای آمريکا بدتر از حمله اتمیـ  مسائل ناشي از تغییر 
بافت فرهنگي، منش، روش زندگاني و اخالقیات

از گزارش هایی كه پس از 400 ساله شدن مهاجرت انگليسی ها )اپریل 2007( درباره مهاجرت های تازه منتشر شد چنين برمی 
آمد كه در دو سه دهه آخر قرن 20 و دهه نخست قرن 21 مهاجرت ها به تقلّب آلوده شده است. مهاجران اروپایی در قرون گذشته 
برای كار و آبادسازی به آمریکای شمالی آمده و مردمانی عاری از آلودگی بودند و پس از استقرار در آمریکا به وطن پيشين پشت كرده 
و حتي نامي از آن نمي بردند ولی مهاجران تازه و عمدتا غير اروپایی برای پُركردن جيب به هر طریق، سوء استفاده از تسهيالت رفاهي 
و بازنشستگي و ... وارد ایاالت متحده مي شوند، ارتباط و رفت و آمد مکرر با كشور زادگاه را قطع نمي كنند، گذرنامه آن را در جيب 
دارند، اموال و درآمدهاي خود در زادگاه را حفظ و حتي به دریافت مستمري بازنشستگي از آنجا ادامه مي دهند و چون این منابع 
را در دست دارند وفاداري كامل به آمریکا منطقا نمي توانند داشته باشند. علّت، عدم اصالح قوانين مهاجرت آمریکاست كه مربوط 
به دهها سال پيش هستند و با وضعيت روز تطبيق نمي كنند. براي مثال؛ در قرن نوزدهم و با هدف تبعه بومي كردن سياهپوستان 
)بردگان سابق( اصلي بر قانون اساسي آمریکا افزوده اند كه بموجب آن هركس كه در خاک آمریکا متولد شود )و شده باشد( تبعه 
بومي آمریکا است. این اصل كه تا به امروز به قوت خود باقي مانده است به زرنگهاي ملل دیگر كمك كرده است كه زن حامله خودرا 
براي چند روز به آمریکا منتقل كنند تا در اینجا وضع حمل كند و پس از دریافت گواهي والدت خارج شوند و 18 سال بعد این »زاده 
آمریکا« را به این كشور بفرستند و او به استناد همان قوانين قدیمي همه خانواده را كه عمدتا در سنين كهولت هستند به آمریکا بياورد 
و بعدا تبعه شوند و برخوردار از تسهيالت رفاهي. همين باال رفتن هزینه مدیکر و تامين اجتماعي است كه این صندوق را دارد خالي 
مي كند و آمریکایيان را نگران. راه دیگر؛ ازدواجهاي اصطالحا پُستي هستند و .... خطر، تنها زیان مالي به خزانه دولت نيست، بافت 
فرهنگي آمریکا با مهاجرت ميليونـ  ميليون تن از آسياي جنوبي و غربي و شمال آفریقا بویژه هندیانـ  هند 1ر1 ميلياردي دارد تغيير 
مي كند. در این وضعيت، اطاقهاي فکر )اندیشکده ها( نباید تنها درباره اوضاع سياسي بين المللي بررسي كنند و نظر دهند. زیراكه 

خطر در اینجا و در خانه است.
    طبق همين گزارش ها هر سال صدها هزار و بلکه ميليون نفر برای یك اقامت بسيار كوتاه به آمریکا می آیند تا زن آنان در اینجا 
وضع حمل كند و فرزندشان )طبق قانون فعلی( تبعه بومی آمریکا باشد و پس از رسيدن او به سن بلوغ به اینجا بياید و آنان را هم بياورد. 
باز طبق قانون فعلی، هر كس كه ماليات و درصد تامين اجتماعی ناشی از كار كردن خودرا )به ادعا و گزارش خود او( در چهار سال 
)متناوب و یا متمادی( به دولت آمریکا بپردازد پس از رسيدن به 65 سالگی )كه این نصاب دارد باالتر می رود( بازنشسته می شود و 
مشمول درمان رایگان. ميليونها نفر هستند كه هر سال قبل از 15 آوریل به آمریکا می آیند و این گزارش )فرم ماليات( و درصد مربوط 
را ]طبق اسناد ساختگي[ می دهند و می روند و این وضعيت دارد صندوق تامين اجتماعی آمریکا را خالی می كند و پيش بينی شده 
است كه در دهه های آینده از وجه تهی خواهد شد كه از هم اكنون باعث نگرانی آمریکایيان ميانسال شده است كه پس از رسيدن به 
سن بازنشستگی، دیگر برای آنان پولی نخواهد بود. تقلب در امور درمانی و اجحاف و معاینات غير ضروری دكترها كه عموما مهاجر 
خارجی و بعضا هندی هستند، این مسئله را پيچيده تر ساخته است. همان گزارش ها نشان می داد كه جعل اسناد پناهندگی و افزایش 
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شمار پناهندگان، خزانه دولت های ایالتی و به ویژه كاليفرنيا را تهی ساخته و مثال آورده بودند كه هر مهاجر ارمنی كاليفرنيا هر ماه 
دست كم یکهزار و پانصد دالر از صندوق ایالت دریافت می كند. این ایالت اینك دهها ميليارد دالر كسر بودجه دارد.

    جامعه شناسان در زمينه این مهاجرت های آلوده به تقلب به دولت هشدار داده و توصيه اصالح قوانين مهاجرت و ایجاد یك نظام 
بازرسي گسترده را كرده اند. این جامعه شناسان دو سال پيش از آن گفته بودند بسياری هستند كه به آمریکا می آیند تا با ترتيب دادن 
حوادث رانندگی ساختگی و از این قبيل كارها جيب شركت های بيمه را خالی كنند. در برخی از تفسيرهاي وقت آمده بود كه خطر 
این نوع مهاجرت ها )بویژه مهاجرت های دوران پيری( بدتر از یك حمله اتمی است!. طبق این تفسيرها، بررسي سوابق مهاجران 
ایراني به علت نبودن روابط ميان دو دولت امکان پذیر نيست و اسناد صادره در ایران براي افرادـ  بدون بررسي و تحقيق حضوري جاي 
تردید دارد. قوانين ایران، اسالمي شده اند و قاضي آمریکایي از چگونگي این تغيير و آیين دادرسي جمهوري اسالمي بي اطالع است.

    26اپریلسال 1607 ميالدي )402 سال پيش( سه كشتي انگليسي به ریاست كاپيتان كریستوفر نيوپورت با 104 مرد و پسر 
به آمریکاي شمالي رسيدند و لنگر انداختند و این محل را به نام پسر ارشد پادشاه انگلستان، دماغه هنري )كيپ هنري( نامگذاري 
كردند كه اینك جزئي از شهر ساحلي 600 هزار نفري »ویرجينيا بيج« است و از زمان جنگ جهاني اول، دولت آمریکا در همان محل 
)فرست لندینگ( یك پایگاه نظامي به نام »فورت ستوري« تاسيس كرده است. این دماغه، مدخل خليج »چه ساپيك« را تشکيل 
مي دهد. این مهاجران كه مسافت انگلستان تا قاره آمریکا را در 144 روز پيموده بودند سه روز در »كيپ هنري« ماندند و یك باریکه 
آب به نام »لين هيون« را مورد بازدید قراردادند. این سه كشتي سپس در باریکه جنوبي خليج چه ساپيك )كه خودشان نام »جيمز 
ریور« بر آن نهاده بودند( به حركت درآمدند و پس از طي مسافتي معادل چهل مایل در محلي فرودآمدند و نام پادشاه وقت انگلستان 
» كينگ جيمز« را بر آن نهاده و »جيمز تاون« خواندند، و با ساختن یك قلعه چوبي و نصب دو توپ پایه كشوری را در آنجا گذاردند 
كه از 233 سال پيش فدراسيون »ایاالت متحده« شده است كه اینك 305 ميليون جمعيت دارد كه جز كمتر از یك درصد آنان 
) بوميانـ  اصطالحا سرخپوستان(، بقيه مهاجر هستند. پيش از ورود انگليسي ها، جمعيت بوميان 20 ميليون برآورد شده و شاید 
هم بيشتر بود. قبل از گروه كاپيتان نيوپورت، یك دسته انگليسي دیگر در جزیره »رونوک« واقع در ساحل كاروليناي شمالي )و نه 
چندان دور از كيپ هنری( پياده شده بودند كه دیگر اثري از آنان به دست نيامده است. 13 سال بعد هم دسته دیگري از انگليسيها 
در »پليموت« ماساچوست مستقر شدند و .... اسپانيایي هاي 115 سال زودتر از انگليسيها وارد قاره آمریکا شده بودند و در این ميان 

اروپایيان دیگر از پرتغالی ها گرفته تا هلندی ها، دانماركی ها و فرانسویان.
    مهاجران آمریکای شمالی تا قرن بيستم عمدتا اروپایيان بودند كه سياهان آفریقایی را هم به صورت برده وارد و مجبور به كار 
كرده بودند. مهاجرت زردها تا اواسط قرن 20 به آمریکاي شمالي محدود بود. از دو دهه آخر قرن نوزدهم مهاجرت زردها )در آمریکا؛ 
اصطالحا آسيایی ها( به ایالت های ساحل غربی آغاز شده بود كه در بدو امر، واكنش مهاجران اروپایی نسبت به آنان تند و سخت و 
گاهی توام با خشونت و كشتار بود بگونه ای كه دو دولت آمریکا و كانادا با وضع قانون، مهاجرت زردها را محدود كردند. مهاجرت به 
ایاالت متحده از نيمه قرن بيستم تقریبا منحصر به التين هاي قاره آمریکا و مردم دو قاره آسيا و افریقا بوده است و در دهه آخر قرن 
20 شماري از روسيه و كشورهاي اروپاي شرقي. مهاجرت هاي اخير بوده كه بافت فرهنگي را تغيير داده و همچنين منش، روش 
زندگاني و اخالقيات را. كانادا خودرا یك كشور چند فرهنگي اعالم كرده ولي ایاالت متحده، نه. زیرا اختالط فرهنگ و روش زندگاني 

1(و تفکر مشکالت و مسائل متعدد به دنبال خواهد داشت.
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کشتار 4 دانشجو در دانشگاه »ِکنت« آمريکا که برضد ادامه جنِگ بیهوده ويتنام 
تظاهرات مي کردند

هارم ماه مي 1970، درجریان تظاهرات ضد ادامه جنگ ویتنام، در دانشگاه دولتي كنت  Kent  واقع در استيت اُهایُو آمریکا، چهار 
دانشجو بر اثر تيراندازي گارد ملي كشته و گروهي نيز مجروح شدند. از سال 1969 و افشاء ماجرای روستای مای الی )كشتار غير 
نظاميان ویتنامی( و در بهار 1970 پس از انتشار اخبار گسترش جنگ ویتنام به كامبوج، در آمریکا و بویژه در ميان جوانان مخالفت با 

ادامه این جنگ گسترش یافته بود. نگرانی از احضار جوانان از طریق قرعه كشی برای اعزام به جبهه هم وجود داشت.
    در تيراندازی گارد ملی در دانشگاه كنت كه 13 ثانيه طول كشيده بود و 67 گلوله شليك شده بود 4 دانشجو كشته و 9 تن دیگر 

مجروح شدند.
    مقتولين این تيراندازی؛ جفری ميلير  Geffrey Miller  بيست ساله ساله، ویليام ناكس شرودر William Knox Schroeder  بيست 

ساله، ساندرا شوور  Sandra Scheue بيست و یك ساله و اليسون كراو Allison B. Kraus نوزده ساله بودند.
    تظاهرات دانشجویان این دانشگاه عمدتا به این خاطر بود كه همان هفته نيروهاي آمریکایي مستقر در ویتنام جنوبي به نام تعقيب 
ویت كنگ وارد كامبوج شده بودند و بيم گسترش جنگ و طوالني شدن آن مي رفت. در رویداد دانشگاه كنت به یك ساختمان 

دانشگاه نيز آسيب رسيد.
    تظاهرات آمریکائيان بر ضد جنگ ویتنام كه آن را بيهوده مي دانستند از سال 1967 آغاز شده بود. مخالفان این جنگ می گفتند 

كه به نظر آنان، آمریکا در ویتنام منافع آنچنانی ندارد كه به مخاطره افتاده باشند و نيم ميليون نظامی به آنجا بفرستد.

 

زیر عکس شماره 75

 جان فیلو  با گرفتن این عکس از جفری میلر که پس از اصابت گلوله بر زمین افتاده و مقتول شده بود و دختر جوانی 
بر جسد او شیون می کرد برنده جایزه عکس خبری شد. در گوشه عکس، تصویر جفری میلر قرار داده شده است

چهار دانشجوی مقتول دانشگاه کنت؛ دو دختر و دو پسر از چپ به راست:جفري میلر، ویلیام ناکس شرودر، 
الیسون کراوز و ساندرا شوور
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ژاندارک هندـ  بانوی جوانی که با استعمار انگلیسی ها جنگید
17 ژوئن 1858 روزی است كه بانو »الكشمی بای  )Lakshmi Bai )Rani(«  از قهرمانان ملی هند در جنگ با انگليسی ها كشته 
شد. وی كه از دالوران تاریخ است هنگام مرگ 23 ساله بود. الكشمی )در هند معروف به رانی Rani = ملکه( زوجه راجه )حاكم( 
»جانسی Jhansi« هند بود. انگليسی ها كه سرگرم تصاحب هند بودند با خودشان قرار گذاشته بودند برای هر منطقه هند كه راجه 
اش فوت كند و وارث آنچنانی )وليعهد( نداشته باشد حکمران انگليسی منصوب كنند. راجه »جانسی« در 1857 درگذشت و 
چون فرزند نداشت نماینده دولت لندن در صدد تعيين حکمران انگليسی برآمد كه الكشمی مردم منطقهـ  از زن و مرد را بسيج 
كرد و با انگليسی ها به جنگ پرداخت و اعالم كرد كه تنها با عبور از جنازه او می شود به جانسی )واقع در ایالت اوتار پرادش( وارد 
شد. همزمان، افراد هندی كه به استخدام دولت لندن درآمده و عنوان سپوی  Sepoy )تلفظ هندی واژه فارسی »سپاهی«( داشتند 
در منطقه »ميروت Meerut« دست به یك شورش خونين زده و انگليسی ها حتی زنان و فرزندان آنان را كشتار كرده بودند كه در 
تاریخ به بپاخيزی هندیان معروف است. حکمران انگليسی هند یك واحد نظامی مجهر به توپ به جنگ بانو الكشمی فرستاد و دو 
نيرو در در »پول باغ« ناحيه كوتاهـ  كی سرای )همه این كلمات فارسی اند( در 200 كيلومتری شهر »لوک نو« به یکدیگر تالقی و 
ضمن نبرد، بانو الكشمی كه همانند ژاندارک لباس مردانه پوشيده و بر اسب سوار بود و افرادش را هدایت می كرد كشته شد. وی 
پس از استقالل هند در 1947 قهرمان ملی لقب گرفت و مجسمه او سوار براسب در نقاط مختلف این كشور دیده می شود و مورد 

احترام است. )عکس زیر(:
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مارشال ژوکف 29 سال پس از فتح برلین فوت شد
گئورگي ژوكف Georgy Zhukov هجدهم جوالی 1974ـ  مارشال شوروي و فاتح برلين كه از او به عنوان یك نابغه 
نظامي یاد مي شود در 78 سالگي درگذشت. او در دسامبر 1896 به دنيا آمده بود. ژوكف با تاكتيك تمركز آتش توپ، 
ارتش هاي هيتلر را در دروازه هاي مسکو متوقف ساخت و تا برلين عقب راند.  ژوُكف 29 سال و دو ماه پس از تصرف 

برلين و پایان جنگ جهانی دوم در جبهه های اروپا فوت شد. نشریات چپگرا ژوكف را »مارشال َخلق« می نوشتند.

روزی که يک سفیدپوست مادر مارتین لوتر کینگ را در کلیسا کشتـ  41 سال بعد 9 سیاهپوست 
ديگر در يک کلیسای آمريکا به دست يک سفیدپوست کشته شدند

شش سال پس از قتل دكتر مارتين لوتر كينگ رهبر جنبش حقوق مدني سياهپوستان آمریکا، 
سي ام ژوئن 1974 یك مرد سفيدپوست مسلح وارد كليسایي در شهر اتالنتاي آمریکا شد و در حالي 
كه فریاد مي زد كه از این سر و صداها )منظور ادامه كار جنبش( خسته شده است، بناي تيراندازي 
را گذارد. در این تيراندازي بانو آلبرتا مادر 70 ساله دكتر كينگ و دو تَن دیگر كشته و گروهي هم 

مجروح شدند. بانو البرتا متولّد سپتامبر 1904 بود.
     تيرانداز كه توسط حاضران در كليسا دستگير شده بود به پليس گفت كه قصد كشتن پدر دكتر 

كينگ را داشت كه گلوله به مادر او كه در كنارش نشسته بود اصابت كرد!
    41 سال بعد در همان ماه )18 ژوئن 2015( یك جوان 21 ساله سفيدپوست در یك كليسای 
بسيار قدیمی سياهپوستان آمریکا در شهر چارلستون ایالت كارولينای جنوبی 9 سياهپوست را كه 
در جلسه قرائت انجيل شركت كرده بودند با شليك گلوله كشت. یك سناتور ایالتی و یك پَستور 
)كشيش پروتستان( در ميان مقتولين هستند. این جوان كه Dylann Storm Roof نام دارد از یك 
ساعت پيش از تيراندازی، در جلسه قرائت انجيل شركت كرده بود. پس از تيراندازی، وی با اتومبيل 
خود كه پالک جلوی آن نقش پرچم كنفدراسيون آمریکا )جنوبی ها( را داشت از محل فرار كرد ولی 
350 كيلومتر دورتر در ایالت كارولينای شمالی دستگير شد. همان پالک اتومبيل كه مشخصات 
آن از رادیو تلویزیونها اعالم شده بود باعث شناخته شدن او توسط یك اتومبيلران شد و به دستگيری 
اش انجاميد. گفته شده است كه دیلِن روف كه پدرش نام دوم اورا ستورم )توفان( گذارده است 
حامی تبعيض نژادی بود و به چند نفر گفته بود كه سياهپوستان آمریکا دارند مقامات را به دست 

می گيرند و به تدریج كنترل كشور را.
 روف به رغم اینکه وكيل قضایی اش او را مبتال به نوعی بيماری 
روانی اعالم كرد به اعدام محکوم شد و با اینکه دادگاه تجدید نظر 
هم حکم اعدام را تأیيد كرده است پس از 6 سال هنوز در زندان 

است و وكيل او سرگرم تالش برای كاهش مجازات!.

هشت سیاهپوست از 9 تَن مقتولین کلیسای 
سیاهپوستان شهر چارلستون آمریکا
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