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وسعت فکر» نتیجه آگاهی و دانستن است ـ مشاهده و احساس
تبعيض ،انسان را به خشم مي آورد و شورشي مي کند
تبعیض،
مانوئل دا اوليورا ليما»  Manuel de Oliveira Limaنویسنده ،تاريخدان
تاریخدان و دیپلمات
آيندهنگريكردهبود 31ماهمی 1928در 60سالگيفوتشد.
يكقرنراآینده
برزيليكهتایك
برزیلي
وي گفته بود كه پيش بيني و پيش گوئي ،كار مورّخ نيست ،ولي مورّخ مي تواند
با قواعدي كه از تجربه گذشتگان و تعقيب رویدادها
رويدادها در طول زمان به دست مي آورد
آيد منجر به چه نتایج
بگويد كه چنين وضعيتي اگر به چه صورتي در آید
بگوید
نتايج و اوضاع تازه
اين كار پيش گویي
خواهد شد؛ و این
گويي نيست ،همان «چشم انداز» است به زبان و گونه اي
علميتر.
کشورها و درنتيجه
وی تکامل فکری انسان را عامل اصلی تحوالت كشورها
درنتیجه جهان دانسته و
گفتهاستكه
کهآگاهیودانستنباعثتکاملفکری(وسعتاندیشه)میشودواحساس
وضعیت دیگر ،انسان را به خشم می آورد كه
بیش از هر وضعيت
تبعیض در جامعه بيش
و مشاهد ِه تبعيض
که
نتیجه «تغيير»
عامل جنبش (انقالب) و در نتيجه
«تغییر» خواهد بود.
«مانوئل دا اوليورا ليما» گفته است كه
که انقالب فرانسه را وجود تبعيض در جامعه به وجود آورد ولی چون مقاماتِ پاگرفته از
جايگزين تبعيض سابق كردند،
اين انقالب ،تبعيض تازه اي را جایگزین
این
کردند ،انقالب شکست خورد و اگر ناپلئون وجود نداشت و نظم را حفظ
تخريب و برادركکُشي عجيبي رو به رو و تجزیه مي شد .از روند انقالب فرانسه باید
نکرده بود ،فرانسه با تخریب
بايد درس گرفت.
کهازسرنوشتانقالبفرانسهدرسبگيرند،
ویهمانزمانبهروسهااندرزدادهبودكه
بگیرند،مقاماتدولتیوحزبیرابرپایهآشنایی،
کنند و  ...تا از شعارهای انقالب كه
پرهیز كنند
که شایستگی ندارند ندهند ،از آزمندان و چاپلوسان پرهيز
فامیل بودن به افرادی كه
دوستی و فاميل
که
مردمبهخاطرآنازانقالبوحذفنظاموقتجانبداریكردند
کردنددورنشوند.طبقتجربهانقالبفرانسه،مردمدورشدنازشعارهای
تعبیر خواهند كرد
کاله رفتن سرشان تعبير
کردن خود و كاله
انقالب و اصول ایدئولوژی مطرح در انقالب را نوعی اشتباه كردن
کرد و در مواردی ،از
که برای كشور
پشیمان خواهند گشت كه
کرده خود پشيمان
كرده
کشور بی خطر نخواهد بود.
ژورنالیست وفادار به اصول حرفه خود در یك
ژورناليست
همچنین نبود و یا كمبود
«مانوئل دا اوليورا ليما» همچنين
یک جامعه
ِ
کمبود تاریخ نگار ،نویسنده و
مستقیم و یا غير
زیراكه آنان می توانند به موقع ـ مستقيم
را برای تأمين
غیر
پيشرفت ،همبستگی و سعادت آن جامعه خطرناک دانسته زیراکه
تأمین پیشرفت،
مستقيم
مستقیم ـ هشدار دهند و آب رفته را به جوی بازگردانند.

اهمیت تدریس تاریخ در دبیرستانها
2

«جيمزهاروي راابینسون  » James Harvey Robinsonتاريخدانآمریکاییبنام قرنبیستمكه
تاكيدفراوانبرمطالعهتاریخوتدريسآنبویژهدردبيرستانهاونیزیادآوریمواردیازآنباتوجه
«به مناسبت روز» در رسانه ها داشت و توصيه مي كرد كه كتابهاي درسي تاريخ براي دبيرستانها
بايد دقيق ،درست و بي طرفانه نوشته شود  30ژوئن سال  1863به دنيا آمد و  73سال عمر کرد.
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به باور بسیاری از پژوهشگران ،اندیشه تاریخنگاری ژورنالیستی ازوست [پدر تاریخنگاری
ژورنالیستی] .وی که موسس یک دانشگاه تحقیقات اجتماعی بود روش تازه ای برای نوشتن
رویدادهایگذشتهبهدستدادهاستکههماناذکرعللوقوع(اوریجین)ونتایجحاصلهازرویداد
و تاثیر این نتایج در وضعیت مربوط در زمان حاضر است.
رابینسون که سالها رئیس انجمن تاریخدانان آمریکا و ناشر مجله «تاریخ نو» و سردبیر مجله «روزگار ـ رویدادهای گذشته و جاری»
بود در يكي از رساالت خود استدالل كرده است كه چرا «مدرّس تاريخ» بايد فردي عادل و بي طرف باشد.
عقايد رابينسون در تاکید آموزش تاريخ و گرفتن اندرز از تجربه گذشتگان به قدري داراي اهميت است كه روزنامه نگاران به آن استناد
کرده و در دو ـ سه دهه اخیر بر اخبار روز« ،سابقه» اضافه مي كنند تا مخاطب کامال در جريان قضیه قرارگيرد و ارتقاء معلومات يابد.
ژاپني ها در آستانه جنگ جهاني دوم بر پايه این اصل از عقايد رابينسون كه "تاريخ ملي" درس ميهندوستي مي دهد ،برنامه هفتگي
دروس تاريخ در دبيرستان ها را چند برابر كردند تا نسل جوان آماده از جان گذشتگي براي وطن شود ،كه شد و شاهد آن در جريان جنگ
جهاني دوم بوديم .رابينسون تاکيد براين داشت که پژوهشگران هنگام بررسي "گذشته" ،تنها تحوالت سياسي ـ نظامي را مدّ نظر نداشته
باشند بلکه به تطوّر و تحوّل انسان از لحاظ علمي ،عقلي و اجتماعي هم توجه کنند زیرا که هرگونه تحوّل نتیجه گسترش آگاهی ها و تفکّر
است .وی قاعده محاسبه سطح پیشرفته بودن فردرا برپایه میزان تفکّر و جستجوگری او به دست داده است .رابینسون تالیفات متعدد
دارد ازجمله مروری بر تاریخ اروپا ،تاریخ زمان خود [روش خاطره نگاری که بعدا سند تاریخ شود] ،نیو هستری [درباره تاریخنگاری نوین،
روشهایتازهتحقیقاتتاریخیوآزمایشدرستیاسناد]،تاریختحوّلفکر،انسانیکردنمعلومات،کمدیانسانی،مسیرپیچیدهوسخت
تمدن ،تمرین تمدن [چگونگی و میزان بکاررفتن مدنیّت در یک جامعه] و ....

راه حل جلوگیری از ناآرامی در یک جامعه
«آلواروكونهال» AlvaroCunhalنويسندهوانديشمندپرتغاليکه 13ژوئنسال 2005در91
سالگي فوت شد و به اين مناسبت 15ژوئن در كشور پرتغال عزاي عمومي اعالم شده بود صاحب
نظرات متعدد بوده است ازجمله علل پیدایش ناآرامی در یک جامعه ،از این قرار:
ـ پيدايش ثروتمند بادآورده
ـ وجود فساد اداري و قضایی و کم کاری پارلمان
ـ نپوتيسم (پاييدن اقوام و خويشان و دوستان)
ـ عدم رعايت نظامات دولتي از سوی برخی (وجود خودسري به ويژه از سوي ماموران دولت و متنفذان)
ـ توّرم پول که ثروتمندان را ثروتمندتر و کم درآمدها را فقیرتر می کند و گرانی بدنبال خواهد داشت
ـ وجود تبعیض در هر زمینه ای
ـ انتصاب ناکارآمدها و بی تدبیرها به مقام دولتی
وی راه حل را مداخله قوه مقننه با وضع قانون برای حذف این مسائل و نیز سختگیری و سرعت عمل قوه قضائیه برای رسیدگی و مجازات
عوامل 7گانه که ذکر آن در باال آمد بدست داده است .آلوارو بر اهمیت تنظیم پیش نویس قانون تاکید کرده و گفته است که یک قانون چند
سطری می تواند سرنوشت یک جامعه را تغییر دهد و با تغییردادن مسیرها ،تاریخساز شود .بنابراین ،باید با نهایت دقت و بکاربردن دانش
و تجربه و مالحظه فرهنگ جامعه تنظیم شود .وی گفته است که تداوم آن مسائل 7گانه در یک جامعه ،نهایتا به ناآرامی خواهد انجامید و
در صورت تداوم ناآرامی ها ،احتمال انقالب و یا مداخله نظامیان (کودتا) وجود خواهد داشت.

پیام ها و پاسخ به پرسش ها
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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

این پرسش دریافت شده که فرستنده اشخود را یک دانشجو و از شهر کرمان معرفی کرده است :ازچه زمان نوشتن
ِ
«روزنگاری تاریخ» را آغاز کرده اید وچرا (انگیزه شما)؟ ،برای نوشتن رساله ام الزم دارم.

پاسخ:
از سال 1338ه .ش 1959( .میالدی) .دبیر اخبار بین الملل خبرگزاری پارس بودم (اينک اين خبرگزاري به نام

اختصاری؛ ايرنا و تا نيمه دوم سال  1350تنها خبرگزاري ايران) و در آن زمان ،اخبار را برای پخش از رادیو سراسری ایران

در ساعات  6و  7و  8بعد از ظهر (هر بخش  3دقیقه) تنظیم می کردم و سپس (از ساعت  8به بعد) به علی مؤید بهارلو ـ

سردبير و یکی از معاونان خبرگزاري ـ در تنظیم اخبار مشروح ساعت  9شب کمک می کردم .در آن زمان اخبار مشروح
شب در ساعت  9پخش می شد و چند سال بعد به ساعت  8شب انتقال یافت .در نیمه دوم سال  1338احساس کردم که

برخی از رویدادها نیاز به افزودن شرح و جزئیات و سابقه آنها (تاریخچه آنها) را دارد تا نه تنها مفهوم شود و مخاطب را در

مسیر جریان قرار دهد بلکه درس بیاموزد که چگونه با کوچکترین غفلت ،سرنوشت ها و مسیر تاریخ تغییر می کند و هدف
ها فراموش می شود و  ....در آن زمان یافتن سابقه هر رویداد تنها از طریق مراجعه و مطالعه دائرةالمعارف ها میسّ ر بود و یا

تلفن کردن به استادان دانشگاه و روابط عمومی سفارتخانه ها .همچنين ،مخاطبان نياز به اطالعات بيشتر درباره کشور و
شهر محل وقوع رويداد و افراد مربوط داشتند.

بعدا که سردبیر اخبار بین الملل شدم و دستم بازتر شد ،یک رویداد تاریخساز گذشته را که به مناسبت سالروز وقوع آن

مطرح شده بود و در میان اخبار آمده بود می یافتم و تنظيم تاریخ نگاری ژورناليستي مي کردم ،يعني از آغاز کار و وقوع آن

تا آن روز ،و به صورت سابقه خبر و در قالب خبر (با رعایت اصول خبرنویسی و فيچرنگاري ـ ژورنالیسم) تنظیم و به پخش
رادیو می دادم .به این کار؛ تاریخ نویسی ژورنالیستی گویند و پیش از من ،چند «تاریخ نگار ـ روزنامه نگار» آمریکایی آن

را ایجاد کرده بودند.

اسوشییتدپرس در این زمینه ستونی روزانه داشت (و هنوز هم دارد) زیر عنوان «امروز در تاریخ» که در ساعتی معیّن

در هر روز در تله پرینتر آن (در ایران ،اصطالحا؛ خروجی آن) قرار می گرفت که از ا ُپراتور مربوط خواستم برای من بگذارد.

چون عالوه بر روزنامه نگاری ،در دانشگاه تهران در رشته تاریخ تحصیل کرده بودم و مدرّس آن رشته هم بودم .در آستانه

برگزاری دوهزار و پانصدمین سالگرد ایجاد ایرانِ واحد (ایرانزمین با یک دولت به ریاست کوروش بزرگ) از من خواسته
شد که مسیر تاریخ ایران را در گزارشی مشروح بنویسم که در یک صفحه تمام در روزنامه اطالعات که معاون سردبیر آن

بودم چاپ شد .یک نسخه از آن را هم به ایرج گرگین دادم که آن را در جریان رژه تاریخ هزاران ساله ایرانیان از برابر سران

کشورها که مستقیما از رادیو ـ تلویزیون پخش می شد ـ مورد به مورد و همزمان با عبور یک دسته از نظاميان ـ نظاميان دوره
تاريخي مربوط و با همان لباس و اسلحه ـ از برابر جایگاه بخواند.
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گرگین همان سال مدیر کانال  2تلویزیون ملّی (شبکه معروف به کانال رنگی) شد و من دبیر آخرین بخش اخبار این کانال (آخر

شب) و بر مطالب این بخش ،رویدادهای «امروز در تاریخ» را که قبال تهیه کرده بودم با عکس و فیلم افزودیم و یک سال پخش شد،

با این عنوان« :این بود رویدادهای امروز ایران و جهان و اینک اشاره ای به رویدادهای این روز در طول تاریخ» .مقامات وقت سازمان
رادیوتلویزیون تکرار آن در سال بعد را ضروری تشخیص ندادند!.

ابوالحسن کمالی مدیر عامل وقت خبرگزاری پارس خواست که آن مطالب را با انشایی دیگر تنظیم کنم تا روز به روز در بولتن

خبرگزاری درج و برای نشریات و مقامات ارسال شود که این کار نیز در طول یک سال تمام انجام شد .آنگاه غالمحسین صالحیار

سردبیر روزنامه اطالعات خواست که مطالب امروز در تاریخ ـ البته ذکر هر رویداد نه بیشتر از  3ـ  4جمله برای درج در صفحه 6

روزنامه اطالعات تنظیم شود و این کار تا گسترش انقالب و پيروزي آن و کاهش صفحات روزنامه از  32صفحه به  8صفحه به علت

چند برابر و میلیونی شدن تيراژ و کمبود کاغذ ادامه داشت[ .مطالب یک روز ـ  30فروردین ،یک نمونه درج شده آن ستون در
صفحه  6روزنامه اطالعات شماره  ،15588در زير کُپی شده است].
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کُپیمطالبستون«امروزدرتاریخ»نوشتهِ نوشیروانکیهانیزادهکهدرصفحه 6شماره 15588روزنامهاطالعات( 30فروردین)1357درجشدهبود

انتشار این مطالب را از دهه  1370در روزنامه همشهری ،سپس روزنامه ایران و آنگاه اعتماد و شرق و  ...ازسرگرفتم.

از آغاز سده  21و با هدف ارتقاء معلومات عمومی ایرانیان و پارسی زبانان و آگاهی آنان از گذشته ایران و سایر ملل و پیشرفت

ـ پَسرفت ها و گرفتن اندرز از اشتباهات ،تصمیم بر آنالین کردن این مطالب و همچنان با روش کرونیکل ژورنالیستی (روزشمار با

تنظیم ژورنالیستی و اصطالحا؛ دیروز و امروز) زیر عنوان «تاریخ برای ایرانیان» گرفتم و ساخت سایت آن را در بهار )1381( 2002
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به «حمید معین ـ مؤسس و مدیر مَگ ایران» سپردم که چون کلمات برای دریافت  Domainمتعدد و بیش از حد بود ،با حذف

کلمه «برای» ،عنوان را «  » www.iranianshistoryonthisday.comکردم و شامل همه دوره ها و بخش های تاریخ از ایران و جهان،

ادبیات ،اندیشه تا رسانه و ورزش است ،از گذشته دور تا به امروز .این تاریخ آنالین که بسیاری از رسانه های فارسی زبان (در سراسر
جهان) برخی از مطالب آن را و بعضا با ذکر مأخذ نقل می کنند هر روز نوسازی و تکمیل می شود و این کار ادامه خواهد یافت .آغاز

کار ،ماه می ( 2002اردیبهشت  )1381بود .از زمان انتشار مجله «روزنامک» از اسفند  1393بعضی از مطالب آن در این مجله که
ناشر آن خود من هستم نیز درج می شود ،و همچنین وبسایت روزنامک  www.rooznamak.comقرار بود مطالب این کرونیکلِ

ژورنالیستیِ آنالین ،در اواخر سال  1399به صورت کتاب نیز انتشار یابد که شیوع بیماری ناشی از ویروس تازه و مسائل مربوط به
آن ازجمله کمبود و گرانی کاغذ ،انتشار اين کتاب را که چند جلدي خواهد بود به تاخير انداخته است.

این مؤلف ـ نگارنده این تاریخ آنالین ـ برای این تألیفات انساندوستانه و میهنی خود از فرد ،افراد ،مقام ها ،بنیادها و دولت کمک

مالی نپذیرفته و نخواهد پذیرفت .هزینه های آن از سال  2015( 1394میالدی) از محل فروش خانه اضافی که در تهران داشتم

خیابان دماوند که توسط خریدار آپارتمان سازی شده) در بانک سپرده گذاری شده است ،ولي مسئله تورم نقدينگي در کشور از

 1398به این سوی و کاهش قدرت خريد ريال موجب نگراني ام برای بقاء این تاریخ آنالین شده است و ....

موضوع مهم و مورد نیاز دیگر؛ «تاریخ جاری ـ رویدادهای روز و اشاره به آنها از دیدگاه مورخ و تأثیر در آینده و علل وقوع و پیش

بینی نتایج به لحاظ پند آموزی» است به عبارت دیگر؛ انتخاب رویدادهای روز که تاریخ ساز خواهند شد با ابراز نظر از دیدگاه مورّخ.
برای این منظور یک وبسایت تازه به آدرس  www.historian-nushiravan.comایجاد کرده ایم و در مرحله آزمایش است و بزودی

مطلب گذاری خواهد شد و رویدادهای روز ،تفسیر ویژه خواهند شد .آغاز کار آن در همینجا اعالم خواهد شد .همچنین به توصیه
وبسایت  www.journalist-nushiravan.comایجادشده است که حاوی خاطرات هفت دهه
ِ
همکاران روزنامه نگار و مخاطبان عزیز،

کار روزنامه نگاری این مؤلف ،اخبار و نظرات درباره ژورنالیسم و ژورنالیست ها است .این وبسایت نیز هنوز در مرحله آزمایشی است
و از سپتامبر  2021کار روزانه خود را آغاز خواهد کرد.
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(پس از وفات والدین) تأمین شده است ،پول فروش خانه (خانه شماره  6وقت ،کوچه سوم خیابان شهید صدیقیان ،منشعب از

گشتی در اخبار و نظرات
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جنجالدرخواستبخشودگیسِ رحانبشارهسِ رحانکه 53سالپیشسناتور
رابرتکندیونامزدانتخاباتوقتریاستجمهوریآمریکاراکشت
در ژوئن( 2021خردادماه )1400احاله درخواست بخشودگی مشروط و آزادشدن سِ رحان بشاره سِ رحان قاتل سناتور دمکرات؛ رابرت اف کندی به
شورای 18نفری عفو و بخشودگی زندانیان محکوم شده در کالیفرنیا بار دیگر جنجال برانگیخت و خانواده انبوه کندی ها نیز اعتراض کردند .قرار است
رسیدگی به این پرونده در شورای عفو و آزادی مشروط (پَرول) در اواخر آگوست این سال صورت گیرد.
رابرت ا ِف كندي (  ) RFKداستان پيشين فدراسیون آمريكا (دادستان کل) ،سناتور وقت استیت نیویورک ،دارای  11فرزند و نامزد وقت انتخابات
مقدماتي حزب دمكرات براي رياست جمهوري آمریکا كه پنجم ژوئن  1968و در  43سالگی در راهرو هتل «امباسادور» در شهر ل ُس آنجلس هدف دو
گلولهقرارگرفتهبود 25ساعتبعد(ششمژوئن)درگذشت«.سِ رحانبشارهسِ رحان»فلسطینی 24ساله(متولدمارس)1944توسطحاضراندرهتل
دستگير شده بود .این رویداد در آن زمان باعث گسترش انواع شايعات شده بود ،زیرا که نخستین ترور از این دست بود که یک فلسطینی یک سیاستمدار
خارجی را به سبب حمایت از اسرائیل ترور کند .سناتور رابرت کندی بارها در نطق هایش ،ضمن اعالم حمایت از اسرائیل گفته بود که اگر انتخاب شود
کمکنظامیفراوانبهاسرائیلخواهدکردازجملهدادن 50بمبافکنتازهساخت.
ترور رابرت كندي دو ماه پس ار قتل مارتين لوتر كينگ رهبر جنبش حقوق مدني سياهپوستان و 4سال و 7ماه پس از ترور برادرش جان اف .کندی
صورتگرفتهبود.پسازجانافكندي،سناتوررابرتدومينعضوخانوادهليبرالدمکراتكنديهابودكهكشتهشد.
در پي انصراف ليندن جانسون كه به سبب ادامه جنگ ويتنام زير انتقاد شديد قرارداشت از شركت در انتخابات وقت ،سناتور رابرت ا ِف كندي خود را
نامزدحزبحاكمدمكراتكردهبودودرجریان تبلیغات انتخاباتیوقت،براي ايرادنطقانتخاباتيبهلس آنجلس رفتهبود .تا آن زماندرآمريكاهممانند
سايركشورها،اعضايمجالسمقننهفاقدمحافظمسلحبودندو«سِ رحانبشارهسِ رحان»اینرامیدانست.انعکاسوسیعهمینرویدادباعثشدکهدر
سراسرجهانوبهتدریج،مقاماتانتخابیوانتصابیردیفباالدارایبادیگاردشوند.
سرحانپسازدستگیریوبازجویی،محاکمهوبهاعداممحکومشدکهمجازاتاوبعدابهحبسابدکاهشیافتزیراکهپیشازاجرایحُ کم،کالیفرنیا
مجازات اعدام را لغو کرد .
باقتلرابرتكندي،زمينهپيروزيريچاردنيكسوننامزدحزبجمهوريخواههموارشد.

سرحان در  71سالگی

سرحان در  24سالگی

نتایجنهاییشمارشآراءوانتخابابراهیمرئیسیبهریاستجمهورکهاعالمکرددولتی
انقالبیوض ِدفسادتشکیلخواهدداد
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عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت دوازدهم بعد از ظهر 29خرداد 1400آمار نهایی شمارش آراء سیزدهمین انتخابات و آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی را
هشتمینرئیسجمهورمنتخباعالمکرد.
آمار نهایی شمارش آراء از این قرار است:
ـ آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 17میلیون و 926هزار و 345رای ـ 61.95درصد
ـ محسن رضایی 3میلیون و 412هزار و 712رای ـ 11.79درصد
ـ عبدالناصر همتی 2میلیون و 427هزار و 201رای ـ 8.38درصد
ـ سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی999هزار و 718رای ـ 3.45درصد
ـ آراء سفید و باطله 3میلیون و 726هزار و 870ـ 12.88درصد
کل آراء مأخوذه 28:میلیون و 933هزار و 4ـ 48.8درصد (59میلیون و310هزار و 307نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند).
اینانتخاباتازساعت 7بامدادجمعه 28خرداد 1400آغازشدو 19ساعتبعد،پسازچندنوبتتمدید،درساعت 2بامدادشنبه 29خرداد 1400بهپایانرسید.
سیزدهمین دوره انتخابات رئیس جمهور بههمراه ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار شده بود و در برخی از حوزهها همراه با
انتخاباتمیاندورهایمجلسشورایاسالمیودومینمیاندورهایپنجمیندورهمجلسخبرگانرهبری.
آیتاهلل رئیسی ،رئیس جمهور منتخب عصر 29خرداد 1400با صدور بیانیهای اعالم کرد که ان شاء اهلل دولتی پُرکار ،انقالبی و ض ِد فساد را تشکیل خواهد داد ،و
به سوی بسط عدالت ،بهعنوان مأموریت محوری انقالب اسالمی حرکت خواهند کرد و تمام ظرفیت های دولت را برای ایجاد نهضت بزرگ خدمت به ایرانیان عزیز
بهکارخواهندبست.
آماررسمینتایجشمارشآراءحدودساعت 5بعدازظهر 29خرداد 1400دروبسایتخبرگزاریهایکشورقرارگرفتهبود.خبرگزاریمِهرجدولزیرراضمیمه
گزارش خود کرده بود:
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مشاهدات ناشر روزنامک
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مصاحبه با دو «از جان گذشته»
و اظهارات تامل برانگيز و آموزنده آنان ـ بي دقتي و ضعف اداري
مقام دانشگاهی ،ولی به دور از منطق

طبق معمول ،در یکی از روزهای بهار  1338هجری که برای پوشش اخبار مسمومین به بخش مربوط در بیمارستان لقمان الدوله ادهم رفته
بودم که این بخش پس از نوسازی با پول (هدیه) یک بازرگان ،به نام او «بخش مسمومین جابر انصاری» شده بود دو «قصد خودکشی کرده» را در
آنجا دیدم که مشکل واحدی داشتند :بی دقتی و ضعف اندیشه و تأمل دیگران.
احساس کردم و امیدوار بودم که انتشار اظهارات آنان ،دیگران و مخصوصا مقامات اداری را به خود آورد و عواقب تصمیمات و اظهاراتِ شان را
قبال درنظر آورند.
یکی از این دو که مردی جوان بود و ظاهرا بیست و چند ساله گفت:
در شهریور  1334از شهر خود برای شرکت در کنکور (امتحان مسابقه ورودی) دانشگاه به تهران آمدم .در کنکورهای آن ماه قبول نشدم .در
مهرماه و یک روز پیش از بازگشت به شهر خود ،دوستی را در خیابان دیدم که گفت دانشگاه تهران و دانشسرای عالی برای رفع کمبود دبیر ریاضی
تصمیم به ایجاد یک دوره شبانه ریاضی (دوره لیسانس) گرفته اند و امروز آخرین روز ثبت نام جهت شرکت در کنکور آن است .دوستم گفت که به
دلیل بازگشت دیپلمه های ریاضی به شهرهای خود ،شانس قبول شدن در این کنکور زیاد است و شنیده است که  5ـ  6کالس  50نفره می خواهند
دایر کنند .گفتم که چرا در روزنامه خبر آن را ننوشته بودند که گفت :خیلی ِدل َت خوشه ،کسی به فکر من و تو که نیست.
با شنیدن این خبر ،از بازگشت منصرف شدم و به ساختمان قدیمی دانشکده علوم ـ ادبیات واقع در سه راه ژاله رفتم و در صف نوبت ایستادم که
مردی از مقامات دانشگاه (دکتر ح) مرا راه نداد زیراکه قبال ارزش تحصیلی (ریز نمرات) نفرستاده بودم و جز کارت تحصیلی کالس ششم ریاضی،
مدرکی با خود نداشتم .گفت از کجا بداند که من دیپلمه ریاضی هستم ،گفتم :فقط یک دیوانه بدون داشتن دیپلم می آید و پول می دهد تا در امتحان
کنکور شرکت کند .برای شما چه فرق می کند اجازه دهید ثبت نام کنم ،اگر قبول شوم و دیپلمه نباشم به کالس راهم ندهید .به عالوه ،تا زمان
برگزاری کنکور سه روز فاصله هست ،اجازه دهید اسم مرا موقتا ثبت کنند ،فردا می روم و درخواست ارسال ریز نمرات می کنم که  48ساعته 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 که سرم جیغ کشید که برایش تکلیف تعیین می کنم مرا از آنجا بیرون کرد و شانس
بزرگ خودرا از دست دادم و به شهر زادگاه بازگشتم و قضیه را برایم پدرم گفتم که به خشم آمد که چرا زودتر برای ثبت نام اقدام نکرده بودم و مرا از
خانه بیرون انداخت .بناچار و برای سیرکردن شکم ،کارگر (عمله) راهسازی در بیابان شدم .فراموشی ناشی از سختی این کار مانع از آن شد که به
موقع به تهران آیم و افسر وظیفه شوم ،لذا مرا غایب و فراری از خدمت وظیفه اعالم و محروم از افسرشدن کردند .چهارسال عملگی مرا به خود آورد
که اندیشه کنم که اگر به آن وضعیت ادامه دهم ،سرانجام «سَ رعمله» خواهم شد و آن مقام دانشگاه را که یک لحظه روی حرف من تفکر نکرده بود
مسئول همه بدبختی ام دانستم و قصد پایان دادن به عمر خود کردم ،تریاک خوردم و در اطاق بار یک کامیون کمپرسی که در خیابان پارک شده
بود خوابیدم که بامدادان راننده اش آمد و آن را روشن کرد و طبق معمول ،خواست که کارکردن اطاق بار را امتحان کند که با باال رفتن اطاق بار
پایین افتادم و راننده مرا نیمه جان به اینجا آورد.

چرا مرا به دبستان شهرنو فرستادند؟!

مسموم از جان گذشته دیگر مرد جوانی بود که گفت آموزگار پیمانی است .او علت قصد خودکشی اش را چنین بیان داشت:
دیپلمه بودم و بیکار که فرهنگ تهران (آموزش و پرورش) آگهی استخدام معلم پیمانی برای مدارس دورافتاده شهر داد .اسم نوشتم و چون
معدل باال داشتم پذیرفته شدم .گفتند که محل کار من ناحیه دهم آموزش و پرورش تهران خواهد بود .به آنجا مراجعه کردم ،معاون ناحیه به من
گفت که باید به دبستانی بروم که در ساختمان سابق کالنتری شهرنو در خیابان جمشید (دروازه قزوین) تاسیس شده و چون به گِرد شهرنو (محل
فاحشه خانه های تهران وقت) دیوار کشیده اند عیب و خطر ندارد.
گفتم که چرا «من» باید به این دبستان بروم ،ما در اینجا  9نفر هستیم ،کالس های خالی مدارس را از راه قرعه کشی میان ما قسمت کنید که

عادالنه باشد .برآشفت و به کارمند کارگزینی گفت که به کارگزینی کل (کارگزینی وزارت فرهنگ و امروزه؛ آموزش و پرورش) بنویس که این آقا نیامده ،تمرّد
می کند و ما او را نمی خواهیم.
با شنیدن این دستور به یکباره همه چیز خودرا بربادرفته دیدم و به عذرخواهی افتادم که من چیز بدی نگفتم و تمرّد نکردم ،فقط گفتم که قرعه کشی
کنید تا عدالت برقرار باشد و حاال که دوست ندارید مرا به همان مدرسه بفرستید.
با رفتن به این مدرسه که شاگردان آن عمدتا فرزندان زنان محله (شهرنو) بودند و بیشترشان بدون پدر و نامشروع ،نامزد خودرا از دست دادم ،چون از
شهرستان به تهران آمده بودم ،دائی ام مرا از خانه اش بیرون کرد و با آمد و رفت مادران شاگردانم (و عمدتا؛ تَن فروش) به مدرسه ،گفت و گو با من درباره
وضعیت درسی فرزندان و باالخره دعوت از من  ،...عادت به رفتن نزد آنها و شهرنو کردم ،سیگاری و معتاد به مواد مخدر گردیدم ،از فکر دانشگاه رفتن و پیشرفت
خارج شدم و در سال سوم ماندنِ در آن دبستان به یک بیماری سخت مقاربتی نیز دچار شده ام و چون از رفتن به موقع به بیمارستان و ثبت شدن نامم در دفتر
بیمارستان به عنوان یک بیمار مقاربتی شرم و بیم داشتم ،بیماری در بدن من ریشه گرفت و سخن از عمل جراحی به میان آمد که بهتر دیدم خودم را بکشم
اما میزان داروی خواب آور برای مردنم کافی نبود و مرا به اینجا آوردند و من همه بدبختی های خودرا نتیجه تصمیم خالف منطق آن مقام می بینم که مارا از
طریق قرعه کشی ،عادالنه میان مدارس توزیع نکرد.
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 ...و به این سان حادثه نگاران روزنامه هاي تهران داستان نویس شدند

گوشه و کنار
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انتشار اخبار پیروزی های گابریل گارسیا مارکز ( Gabriel Garcia Marquez (Gaboدر داستان نگاری که قبال در
کلمبیا و ونزوئال روزنامه نگار و عمدتا حادثه نویس بود و مصاحبه های او و راهنمایی هایش به خبرنگاران شهری
در دهه  ،1970دفعتا شهری نگاران روزنامه های تهران [خبرنگاران قضایی ـ جنایی نویس] را داستان نگار کرد
و مجالت به سبک او به جمع آوری مطالب جالب و به قول رسول ارونقی «بامزّه» پرداختند و صفحات تازه اضافه
کردند و ازجمله برای من [ن .کیهانی زاده] صفحه ای تحت عنوان در گوشه و کنار شهر در مجله اطالعات هفتگی.
مارکز برنده چند جایزه ادبی شده بود و سرانجام در سال  1982برنده جایزه ادبی نوبل.
مارکز پس از اینکه واقعیت غرق شدن یک کشتی نیروی دریایی کلمبیارا افشاء کرد و در روزنامه نوشت
خشم دولت کلمبیا را برانگیخت و روزنامه مربوط به عنوان خبرنگار اعزامی به اروپا ،وی را از آمریکای التین دور
ساخت و این ،فرصت خوبی برای او بود .مارکز در اروپا بود که کار خاطره نگاری را آغاز و هنر داستان نویسی خودرا
تکمیل کرد .با وجود این ،دست از نوشتن مقاله برای روزنامه ها برنداشت .کشتی مورد بحث براثر نقص فنی ناشی
از بی مباالتی غرق شده بود ولی مقامات دولتی غرق آن را نتیجه توفان! اعالم کرده بودند .مارکزمی کوشید که
همیشه در میان مردم باشد تا واقعیت ها و کمبودها را لمس کند و داستان نگار قهوه خانه نشین و فقط خیالباف
Garcia Marquez
نباشد .اوغالبا با اتوبوس رفت و آمد می کرد و حتی هنگامی که به ایاالت متحده می رفت.
جوانی و میانسالی مارکز در جوّی در آمریکای التین گذشت که نزاع چپ و راست و هرج و مرج ناشی از آن قطع نمی شد و او در کنار چپ ها بود و با فیدل
کاسترو دوست .کاسترو درباره مارکز گفته بود ... :مردی که به واقعیت ها وفادار است و عاشق خوشبختی بشر و زندگی انسان ها در آرامش و برابری است.
مارکز ـ متولد کشور کلمبیا ـ نویسنده ای پُرکار بود و کار قلم را از دوران دانشجویی و از روزنامه نگاری آغاز کرده بود .او در روزنامه های متعدد کار کرد
ازجمله یونیورسال (از  1948تا  ،)1949هرالدو (از  1950تا  ،)1952اسپکتادور (از  1954تا  1955و نیز  ،)1957مومِنتو (از  1957تا  )1958و  ...ـ در کلمبیا
و ونزوئال .وی در ونزوئال به سردبیری روزنامه هم ارتقاء یافته بود ـ روزنامه گرافیکا .پوشش اخبار کودتای ضد ژنرال  Marcos Perez Jimezرا که  6سال دیکتاتوری
کرده بود و ونزوئالیی ها از دست پلیس مخفی او آرامش نداشتند یک شاهکار خبرنویسی مارکز خوانده اند که آن را برای روزنامه های کلمبیا تهیه کرده بود.
دولت ژنرال جیمِز  23ژانویه  1958سرنگون و خود او به جمهوری دومینیکن تبعید شد.
مارکز پس از اینکه از آشتی و سازش گروههای سیاسی کلمبیا و جنگ داخلی این کشور ناامید شد به مکزیک نقل مکان کرده بود و هفدهم اپریل 2014
( 28فروردین  )1393در خانه اش در همین کشور درگذشت.
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در بيستمين سالروز پايان جنگ جهاني دوم ـ اختالف نظر بر سر سالروز آن در
درس اهمیت دقت در کار تنظیم خبر
خبرگزاري پارس براي پخش خبر آن از راديو ـ ِ
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هشتم ماه می  18( 1965اردیبهشت  )1344بود و طبق روال کار ،باید به مناسبت بیستمین سالروز پایان جنگ جهانی دوم مطلبی در این زمینه در اخبار
مشروح رادیو ایران پخش می شد .این مطلب همانند سایر اخبار باید در خبرگزاری پارس تهیه و تنظیم می شد .در آن زمان منابع ما فقط کتاب بود [و از
اینترنت و  ...خبری نبود که دسترسی سریع و آسان و جستجو؛ کامپیوتری باشد] و همه دائرة المعارف ها و کرونیکل ها هم در دسترس ما نبودند و بیشتر این
منابع (رفرنس ها) به زبانهای دیگر بودند بویژه انگلیسی و فرانسه .قرار شد از خبرگزاری پارس سه مترجم به کتابخانه انجمن فرهنگی ایران و آمریکا ،کتابخانه
اختصاصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (به نام کتابخانه فرمانفرمائیان) و نیز کتابخانه ملی [در آن زمان در خیابان قوام السلطنه و
اینک در تپه های شمال تهران و به دور از دسترس افراد فاقد اتومبیل] فرستادیم تا مطالب مربوط را همانجا از کتاب های متعدد ترجمه کنند و بیاورند تا برای
پخش از رادیو ایران و تلویزیون غیردولتی به خبر تنظیم شوند.
وقتی مطالب را آوردند و خواندیم ،منابع هرکدام یک روز را به دست داده بودند :هفتم ،هشتم و نهم ماه می .1945
مطلبی که از کتاب های کتابخانه انجمن فرهنگی ایران و آمریکا ترجمه شده بود هفتم ماه می را نشان می داد به این مضمون" :ژنرال آلفرد جُ دل افسر ارشد
عملياتي آلمان هفتم ماه مي  1945در شهر «ريمز» فرانسه (واقع در  129کيلومتري شمال پاريس) ـ و در مق ّر ژنرال آيزنهاور سَ رفرمانده نيروهاي متفقين
(آمريكا ،انگلستان و فرانسه) اسناد تسليم بدون قيد و شرط ارتش آلمان را از جانب مارشال  Keitelكِيتِل (کایتل) و به نمايندگي از درياساالر دونيتس (جانشین
هیتلر) امضاء کرد و تسلیم داشت .".ترجمه کتاب های تاریخ جنگ جهانی دوم ،روزهای هشتم و نهم ماه می را ذکر کرده بود به این صورت :ژنرالها و مقامات
باقی مانده رایش سوم که در برلین پایتخت آن بودند هشتم ماه می  1945سند تسلیم خود به شوروی ـ فاتح برلین را امضاء کردند و تسلیم شدند .روز بعد،
نهم ماه می نیز فرمانده نظامیان آلمان در غرب این کشور تسلیم آمریکا ،انگلیس و فرانسه شد و سند تسلیم را امضاء کرد و از این سال ،اروپاییان و آمریکائیان
هشتم و نهم ماه می ـ هر دو روز را به مناسبت پیروزی جشن می گیرند ،ولی روس ها و چپ گرایان جهان ،هشتم ماه می را .و ترجمه کتاب های تاریخ به زبان
فرانسه حکایت داشت که چرچیل نخست وزیر انگلستان هشتم ماه می ـ روز سقوط برلین را پایان جنگ جهانی در جبهه های اروپا از رادیو اعالم کرد و مردم
به خیابانها ریختند و شادی کردند و ....
مطلب برخی دیگر از کتاب ها چنین بود:
"نه روز پس از خودكشي هيتلر و برافراشته شدن پرچم روسیه (اتحاد شوروی) برفراز ساختمان پارلمان آلمان و يك هفته پس از افتادن شهر برلين و حومه
اش به دست ارتش سرخ ،نهم ماه مي سال  1945ژنرال «هانس جرگن ستامپ» از سوي مارشال كِيتِل رئيس ستاد ارتش آلمان و به نمايندگي از درياساالر
دونيتس جانشين هيتلر قرارداد امضاء شده تسليم رايش سوم (آلمان نازي) را به ژوكوف ـ مارشال شوروي و فاتح برلين تسليم كرد.".
اختالف نظر در خبرگزاری عمدتا بر سر این بود که مترجم اعزامی به کتابخانه ملی (مترجم دو زبانه) قبال یک کمونیست بود و به این خاطر هم قبال به زندان
افتاده و هوادار مسکو است و شاید گزینشی ترجمه کرده باشد!.
آن شب ،بحث بر سر سالروز پایان جنگ آنقدر طول کشید که  20دقیقه هم از اتمام پخش اخبار گذشت و پخش مطلب به روز بعد ـ نهم ماه می ـ بخش
اخبار مشروح بامدادی ـ موکول شد ـ روزی که روس ها آن را روز پیروزی نام نهاده اند و هر سال و تا به امروز آن را برگزار می کنند.

کیتل در حال امضای سند تسلیم رایش سوم

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

تیتراولروزنامه«صدایاصالحات»چاپتهرانشماره 25خرداد1399

سرگذشتعبرتآموز«مانوئلنوریهگا»
12

مسیرسرگذشت«مانوئلنوریهگا » ManuelNoriegaکهبررسیودنبالکردنشبسیاریازخصلتهایجهانمعاصررابهدستمیدهدـازعاملآمریکابودنتا
یکدرخواستآمریکارانپذیرفتنوازلشکرکشیآمریکابرایدستگیریاوبهپاناماوانتقالویدرژانویه 1990بهآمریکا،محاکمهشدندراینکشوروسالهازندان،
سپس با استرداد او به فرانسه در 27اپریل 2010و زندانی شدن در این کشور و آنگاه تحویل داده شدن به پاناما و بودن در بازداشت تا زمان مرگ از تومور مغزی در29
ماه می 2017و در 83سالگی.
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باال:نوريهگازمانیباستارههايژنراليوزمانیدیگرباشمارهزندانآمريکا
پایین:ژانويه 1990هنگامانتقالباهواپيمايحملونقلنظامي،ازپانامابهآمريکاجهتمحاکمهومجازات

مقدونیها«سلوکیه»رادرکناردجلهساختندوایرانیاندرهمانجاتیسفونراکه787
سالپایتختایرانبودـتاقکسریسندآن

سياماپريل 1945روزياستكهفصلديگريازتاريخعموميبهصفحاتنتيجهگيريخودرسيدوبستهشد.دراينروزواحدهايارتشسرخكهبهبرلينوارد
شده بودند بر پايتخت رايش سوم مسلط شدند ،يك سرباز روس به گونه اي كه در عكس ديده مي شود پرچم شوروي را برفراز رايشستاگ (رايخستاگ) ــ عمارت
معروفپارلمانكلآلمانكهبهويرانهتبديلشدهبودبرافراشتوچندسربازديگرشوروياجسادنيمسوختههيتلروا ِوابراونرابهدستآوردند.
جنگ جهاني دوم در اروپا از سال 1939آغاز شده بود .عكس باال سمت چپ (سرباز روس و پرچم شوروی) يكي از دو عكس خبري بهتر دوران جنگ جهاني دوم
شناختهشدهاست.

سربازروسپرچمشورویرابرفرازساختمانپارلمانآلماننصبمیکند
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عکستاریخیکهسن ِدپیرو ِزشمارهیکمجنگباآلماناست(دولتمسکو)
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در گذر تاریخ
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هرکه نامُخت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
این صفحات را با بیت رودکی ،متول ّد  858و متوفی
در  940میالدی ـ پدر شعر فارســی نوین که در باال
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار(کرونیکل)
به روش تاریخ نویســی ژورنالیســتی اســت که در
این روش ،سَ بک ،اصول و قواعد خبر و نظرنویسی
(کوتاه ،روشــن و آموزنــده ـ 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 نیز پیشــگیری از اشــتباه با درس گرفتن
از اشــتباه دیگران و گذشــتگان اســت .در تاریخ
نگاری ژورنالیســتی باید یک مبدأ ـ 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.

سکوت انگلیسی ها که از فرهنگ و نظام اجتماعی ـ قبیله ای افغانها با خبر بوده اند!
چهارم ژوئن  2010دولت آمریکا و ساير اعضاي «ناتو» تصمیم گرفتند که تا پایان سال  2011شمار نیروهای مسلح افغانستان به
 172هزار برسد .در آن زمان (ژوئن  )2010شمار نظامیان افغانستان  119هزار و چهارصد نفر بود .طبق اظهار مقامات آمريکاييِ مربوط،
دولت آمریکا در  9سالِ پيش از آن (از زمان مداخله نظامي در افغانستان)  26میلیارد دالر صرف نوسازی نیروهای مسلح افغانستان
(آموزش و اسلحه) کرده بود.
اصحاب نظر ضمن تحلیل آن تصمیم و این ارقام گفته بودند که شوروی سابق بیش از این مَبلَغ صرف کرد و موفق نشد .دولت مسکو از
دهه  1930به افغانستان اسلحه رایگان (بالعوض) می داد که از دهه  1950در پی امضای چند قرارداد دوستی و بی طرفی آن را افزایش داد.
این صاحبنظران گفته بودند که نظام اجتماعی قبیله ای و فرهنگ برتری جویی افسران نسبت به نظامیانِ زیردست و رقابت سران
قبایل با یکدیگر و  ...مانع از آن خواهد بود که ارتش افغانستان به صورت ارتشی که مورد نظر آمریکا و ناتو است درآید .انگلیسی ها که از
دیرزمان این واقعیت را می دانسته اند سکوت کرده اند.

روزي که كنترل امور مالي و نظامي ايران
عمال در دست انگلستان و روسيه قرارگرفت!
سی ام اپریل  1916روز تاريك ديگري در تاريخ ایران است ـ کشوری که هزار و  200سال یک ابرقدرت بود .در اين روز دولت وقت تهران
که «تاریخ» به ناآگاهی و ضعف وطندوستی مقامات آن اذعان دارد به مداخله انگلستان و روسيه در امور مالي و نظامي ايران نیز تَن داد.
در این روز به اراده انگلستان و روسيه ،ماليه و امور نظامي ايران به كميسيوني سپرده شد كه اين دو دولت سه عضو غير ايراني آن را
تعيين مي كردند .طبق عهدنامه آگوست  1907سن پترزبورگ ،روسیه و انگلستان ایران را میان خود به مناطق نفوذ قسمت كرده و
هرکدام در منطقه نفوذی خود ،نیروی نظامی مستقر ساخته و عمال دولت در دولت تشکیل داده بودند.

سالروز شکست عملیات نظامی آمریکا
برای خارج ساختن گروگانها ،معروف به عملیات صحرای طبس
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 24اپريل ( 1980در آن سال؛ مصادف با چهارم اردیبهشت  1359و  15ماه پس از تغییر نظام حکومتی ایران) عمليات نظامي «مافوق
سرّي» آمريكا عليه جمهوری اسالمی ايران معروف به  Operation Eagle Clawبا هدف خارج ساختن  52گروگان آمریکایی از ایران که از
نوامبر سال پیش از آن در ساختمان تصرف شد ِه سفارت آمریکا در خیابان تخت جمشید (تهران) نگهداری می شدند ،در صحراي طبس با
كشته شدن هشت نظامي آمريكايي و از دست رفتن يك هواپيماي سي ـ  130و چند هلي كوپتر با شكست رو به رو و ادامه آن لغو شد .جيمي
كارتر رئيس جمهوری وقت آمريكا همان روز مسئوليت این شکست را برعهده گرفت و گفت كه به منظور خارج ساختن گروگانها (كاركنان
سفارت) از تهران ،اين عمليات برنامه ريزي شده بود .قرار بود اين نظاميان پس از تجديد سوخت هلي كوپترها در صحراي طبس ،خود را به
تهران برسانند[ .در تقویم های ایران پنجم اردیبهشت ،سالروز عملیات نظامی طبس ذکر می شود که مطابق افق ایران است که  8ساعت و
 30دقیقه از شرق آمریکا ـ واشنگتن و نیویورک ـ جلوتر است].
در پي اعتراف كارتر ،سايرس وَنس وزير امورخارجه آمريكا از سمت خود كناره گيري كرد و گروگانها تا آخرين لحظه حكومت كارتر
آزاد نشدند و به مدت  444روز در بازداشت بودند .همين اقدام ناموفق كارتر باعث شد كه در انتخابات نوامبر آن سال از رونالد ريگان (ریگن)
نامزد حزب جمهوریخواه شكست بخورد .تصمیم به طرح ریزی عملیات «ایگل کالو = پنجه عقاب» یکم اپریل و در جلسه فوق العاده شورای
امنیت ملی آمریکا گرفته شده بود .کارتر در این جلسه گفته بود که چون از تحریم و تهدید ،نتیجه ای عاید نشده است ،راه دیگر؛ توسل به
نیروی نظامی است.
مرحله یکم عملیات «ایگل کالو» با  6هواپیمای حمل و نقل و  8هلی کویتر آغاز شده بود 88 .تفنگدار و تدارکات مربوط که با هواپیما
حمل می شدند قرار بود در صحرای طبس فرود آیند و تفنگداران و تدارکات مربوط از هواپیماها به هلی کوپترها منتقل و این هلی کوپترها
رهسپار تهران شوند و گویا ورزشگاه امجدیه (که به فاصله ای کوتاه از ساختمان سفارت ،محل نگهداری گروگان ها قرار دارد) و از آنجا
عملیات انتقال گروگانها را انجام دهند .چند کشتی نظامی و یک ناو هواپیمابر در آبهای نزدیک به جنوب ایران مأمور مراقبت و دفاع از این
تفنگداران وابسته به گروه دِلتا بودند« .استیو ب َنِ  » Stephen Bannonمشاور مستعفی دانالد ترامپ افسر یکی از این ناوها بود.
دو هلی کوپتر هنگام عبور از آسمان استان کرمان دچار نقص فنی شدند و از کار افتادند و یکی از آنها در منطقه راوَر (استان کرمان) بر
زمین باقی ماند .بنابراین ،شش هلی کوپتر و  6هواپیمای سی ـ  ،130شب هنگام به منطقه تعیین شده در دشت کویر که قبال در آن منطقه
معدن اورانیوم کشف شده بود و آمریکاییان نقشه محل را داشتند فرود آمدند.
گزارش خبرنگار محلی روزنامه اطالعات ،محل فرودآمدن هواپیماها و هلی کوپترهای آمریکایی را در فاصله مرزی استان های خراسان
و یزد ـ منطقه «رباط پشت بادام» گزارش کرده و گفته بود که نظامیان آمریکایی یک اتوبوس عبوری از جاده دشت کویر را متوقف و چرخ
های آن را با گلوله سوراخ کرده بودند تا مسافران و راننده اش ،فرود آمدن آنان را و محل فرود را خبر ندهند.
در این محل و در جریان سوخت گیری برای آماده شدن جهت عملیات ،یک هلی کوپتر دیگر از کار افتاد .هوا توفانی بود ـ توفان شن
که هر لحظه شدیدتر می شد.
فرمانده عملیات با مشاهده این وضعیت ،درخواست توقف عملیات را کرد که نخست ،مخالفت شد و به او تاکید شد که چهار هلی کوپتر
هم برای رسیدن به تهران ،رهاساختن مواد بیهوش کننده نگهبانان ساختمان سفارت و خارج ساختن گروگانها کافی است .ولی ساعتی
بعد ،کارتر با درخواست فرمانده محلی عملیات برای بازگشت موافقت کرد.
پس از دریافت دستور بازگشت ،یکی از هلی کوپترها و یکی از هواپیماها هنگام بلند شدن از زمین ،به علت توفان شن به هم برخورد
کردند و آتش گرفتند .در این حادثه  8نظامی آمریکایی کشته شدند .به این ترتیب ،تنها  5هواپیما و بقیه نظامیان منطقه را به مقصد ناو
هواپیمابر «نیمیتس» تَرک کردند و  4هلی کوپت ِر سالم و طبق گزارش های رسانه ها یک جیپ و یک موتوسیکلت و اجساد در هماجا باقی
ماند که روزنامه های تهران در شماره یکشنبه هفتم اپریل  1980عکس جسد نیمسوخته و بر زمین افتاده یک نظامی آمریکایی را در
صفحات اول خود چاپ کرده بودند.
اندکی پس از بازگشت نظامیان آمریکایی ،چند واحد از سپاه پاسداران یزد و شماری ژاندارم خود را به محل رساندند .ابوالحسن بنی صدر
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رئیس جمهور وقت که در اهواز بود و در جریان بازگشت از قضیه آگاه شده بود به محل رفت.
این عملیات نزدیک به دو سال پس از زمین لرزه پُرتلفات طبس روی داد که انتقاد از عملیات امداد رسانی مربوط به آن ،انقالب سال
 1357را گسترش داد.
(جت اف ـ  )4به محل اعزام شدند و فانتوم ها هلی کوپترهای آمریکایی
جت اف ـ  14و متعاقب آنها دو فانتوم ِ
طولی نکشید که از تهران دو ِ
را گلوله زدند که براثر اصابت گلوله به مخزن بنزین آتش گرفتند .در جریان این تیراندازی و تصادفا ،یک فرمانده محلی سپاه و به گزارش
رسانه ها به نام محمد منتظر قائم جان خودرا از دست داد.
تیراندازی فانتوم ها به هلی کوپترها از آن زمان همچنان در برابر عالمت سئوال (؟) قرار دارد که چرا باید هلی کوپترهای بی دفاع منهدم
می شدند ،شاید که در داخل آنها نقشه چگونگی انتقال گروگانها از ساختمان و احتماال کمک داخلی وجود داشته و اشاراتی در کار بوده است.
گردش بال هلی کوپترها (که نتیجه باد و توفان بود) ظنین شدند و تیراندازی کردند ،پاره
ِ
برخی گفته بودند که خلبانان فانتوم ها با مشاهده
ای گفتند که با موافقت رئیس جمهور (در آن زمان فرمانده کل قوا) تیراندازی شده و  ....طولی نکشید که رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروی
هوایی کنار رفتند .بنی صدر سالها بعد در کتابی اشاره ای مبهم به موافقت خود به تیراندازی به هلی کوپترها کرده است.
در آن زمان برخی شایعات که نیروهای شوروی (دولت مسکو) در افغانستان ،مسیر هواپیماهای آمریکا به مقصد دشت کویر ایران را
رصد کرده بودند انتشار یافته بود .تفسیرنگاران ،شکست عملیات طبس را ضعف سیاسی و نظامی کارتر و بی توجهی مجریان طرح عملیات
از بدست آوردن پیش بینی وضعیت هوا در منطقه کویر به دست داده بودند.
روزنامه اطالعات پس از رسیدن 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 .کُپی صفحه اول این شماره فوق العاده (شماره جمعه پنجم اردیبهشت  )1359در زیر درج شده است:

اجساد و بقایای هواپیمای آمریکا حامل چتربازان
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در  1986و تکرار آن در 2011
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يك هفته پس از انفجار بمب در يك كلوب شبانه (ديسكوتك) در برلين غربي كه پاتوق نظاميان آمريكايي بود و هفتم اپریل  1986به
وقوع پيوست ،ريگان رئيس جمهور وقت آمريكا كه دشمني معمر قذافي را به دل داشت ،آن رويداد را بهانه قرارداد و دستور حمله هوايي به
ليبي را صادركرد .دولت آمريكا عوامل ليبي را متهم به دست داشتن در اين انفجار كرده بودند .در جريان انفجار بمب در ديسكوتك برلين
يك نظامي آمريكايي كشته و نزديك به  60آمريكايي ديگر مجروح شده بودند .عالوه بر آمريكاييان ،در آن انفجار يك زن تبعه تركيه کشته
شده بود و نزديك به  120مشتري ديگر هم آسيب ديده بودند .چندي پيش از اين انفجار نيز در يك هواپيماي آمريكايي 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.
در حمله هوايي به ليبي ،هواپيماهاي «اف ــ  »111نيروي هوائي آمريكا مستقر در انگلستان و هواپيماهاي نيروي دريايي وابسته به
ناوهاي هواپيمابر «كورال سي» و «آمريكا» مستقر در مديترانه شرکت کرده بودند .در اين حمالت چند مركز نظامي و نيز شهرهاي ترابلس
و بنغازي از جمله چادرهاي محل سكونت معمر قذافي رهبر وقت ليبي هدف بمب و موشك قرار گرفته بود.
جمع تلفات ليبي در اين حمالت  15كشته گزارش شده بود كه يكي از مقتوالن دخترخوانده خردسال معمر قذافي بود .شمار مجروحين
ليبيايي اين حمالت زياد و يکي از آنان شخص معمر قذافي بود .آمريكا نيز يك هواپيماي اف ــ  111و دو خلبان از دست داده بود.
رونالد ريگن رئيس جمهوري وقت آمريكا از اين حمالت دفاع كرد و گفت :آن چه را که الزم بود كرديم ،بازهم اگر الزم باشد انجام مي دهيم.
قذافي كه در جريان بمباران ،از ناحيه سر مختصرا مجروح شده بود در نطقي از تلويزيون ليبي ـ ازدولت فرانسه كه اجازه نداده بود از خاك
آن كشور براي حمله استفاده شود سپاسگزاري كرد .در لندن ،نمايندگان پارلماني حزب كارگر از بانو مارگارت تاچر نخست وزير وقت كه
به آمريكا اجازه داده بود از خاك انگلستان براي حمله به ليبي استفاده كند انتقاد كرده بودند .به علت كوتاه آمدن دولت مسكو (گورباچف)
در قبال اين بمباران ،كه ضمن آن يك هواپيماي باري متعلق به شوروي نيز در يك فرودگاه ليبي نابود شده بود ،پايان كار اين ابر قدرت آغاز
شد .سکوت گورباچف در این زمینه حمل برضعف مسکو و تشدید سیاست تهاجمی بلوک غرب (ناتو) شد که مقدمه فروپاشی بلوک شرق
بشمار آورده شده است .برغم اينکه قذافي در دهه يکم قرن  21تغيير سياست داد ،به غرب و بويژه آمريکا نزديک شد ،از ساخت اسلحه کشتار
جمعي دست کشيد و مواد مربوط را به آمريکا فرستاد ،ذخاير ارزي ليبي را به بانکهاي آمريکا سپرد ولي رويدادهاي سال [ 2011که شرح آنها
در اين تاريخ آنالين آمده است] نشان داد که کوتاه آمدنهاي قذافي سبب تغيير سياست غرب نشد و در پي چندين ماه ناآرامي ،رژيم قذافي
در اکتبر  2011ساقط و خود او به طرز فجيعي کشته شد .اگر روسيه و چين در شوراي امنيت قطعنامه غرب را مبني بر مداخله نظامي ناتو
در ليبي را وتو کرده بودند ليبي به اين صورت در نمي آمد .به عبارت ديگر؛ اين بار هم ضعف روس ها سبب دگرگوني اوضاع ليبي و پيروزي
غرب شد که بعدا چوبش به گوش آنان (روس ها) خواهد خورد.

خرابي ناشي از حمالت هوايي آمريكا به ترابلس پايتخت ليبي در اپريل 1986

جنگ دو سال ِه  41طايفه از بومیان شرق آمریکا
ِ
با مهاجران انگلیسی و انتقال پُردرد و رنج بومیان از سرزمین نیاکان!
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52سال پس از بخشش بخش بزرگی از آمریکای شمالی به مساحت  222هزار کیلومتر مریع (یک هشتم وسعت ایران) به  8بزرگزاده انگلیسی،
چهارده طایفه بومی (اصطالحا سرخپوستان) که سرزمین خود و میراث نیاکان را در معرض تعرض و چپاول مهاجران دیدند متحد شدند و جنگ
طرفین از  16اپریل  1715آغاز شد و دو سال طول کشید .روز پیش از آن ( 15اپریل) تنی چند از نمایندگان مهاجران که برای مذاکره با سران
طوایف متحده به شهر بومی نشین پوکوتالیگ [ Pocotaligواقع شمال شرقی ساوت کارولینای امروز] رفته بودند کشته شده بودند .سران طوایف
پیشنهاد سازش را رد کرده و خواسته بودند که مهاجران از همان راهی که «ناخوانده» به سرزمین آنان آمده بودند به زادگاه خود (انگلستان)
بازگردند .قتل نمایندگان توسط چند بومی خشمگین [نه ،به تصمیم سران طوایف] صورت گرفته بود.
پس از تجدید سلطنت در انگلستان ،چارلز دوم پادشاه این کشور طی یک فرمان  19پاراگرافی منطقه وسیعی از اراضی جنوب ویرجینیا
[نخستین مهاجر نشین انگلیسی آمریکا] را به آن هشت بزرگزاده که به ل ُرد پروپرییتور  Lord Proprietorشهرت یافته اند بخشیده بود زیراکه در
طول ضدیت پارلمان انگلستان با پدرش ـ چارلز یکم ،وفاداری به سلطنت را از دست نداده بودند .این عمل چارلز دوم درحقیقت دادن اراضیِ غیر
(اراضی بومیان) که قرنها در آنجا سکونت داشتند و تمدن به وجود آورده بودند به دیگران بود .این هشت ل ُرد که اراضی «مُفت تصاحب کرده» را
به افتخار چارلز یکم؛ کارولینا نامیده بودند دست به انتقال مهاجر از انگلستان زدند و بعدا هم باهم نساختند و این سرزمین را به دو بخش شمالی
و جنوبی میان خود قسمت کردند که اینک دو استیت فدراسیون آمریکا ـ کارلینای شمالی و کارولینای جنوبی و جمعا با  15میلیون جمعیت ـ
را تشکیل می دهد .با وجود این تقسیم ،ل ُردهای هشتگانه از اختالف دست نکشیدند و سرانجام ،دولت لندن برای هر دو قسمت فرماندار فرستاد
و عمل تقسیم در سال  1712تکمیل شد.
با آمدن فرمانداران ،واحد نظامی هم به وجود آمد و بومیان که تا آن زمان تصور می کردند مهاجران تنها در اندیشه امرار معاش هستند نه حکومت
و غصب اراضی آنان به صورت قطعی و تملّک ،دست به واکنش زدند .این واکنش مسلحانه در بخش شمالی (کارولینای شمالی) موفقیت نداشت،
زیراکه که تنها بومیان محلی وارد عمل شده بودند .با این تجربه 14 ،طایفه منطقه از جملهYamasee, Cherokee, Creek, peedee, Cheraww, :
 Catawba, Yuchi, congaree, (Eastern) Shawnee, Apalachicola, Apalacheeو  ...متحد شدند تا مهاجران رو به تزاید را از وطن نیاکان برانند.
در سال نخست ،این جنگ که در تاریخ به جنگ یاماس  Yamaseeمعروف شده است و تا چند ماه از سال دوم ،بومیان در آن پیروز بودند و
مهاجران و نظامیان مدافع آنان با تحمل تلفات به «چارلزتاون» عقب رانده شده و در اینجا گرفتار کمبود خواربار شدند .در این آبادی ساحلی
[اینک شهری بزرگ در کارولینای جنوبی] ،توپهای ناوهای انگلیسی با آتش خود از مهاجران حفاظت می کردند .چون از تفنگداران تازه نفس
انگلیسی برای شکستن خط محاصره کاری ساخته نشده و جنگ در ب ُن بست قرارگرفته بود و مهاجران از لحاظ مواد غذایی در مضیقه قرارداشتند
مقامات انگلیسی به شیوه قدیمی خود تالش برای ایجاد تفرقه را آغاز کردند و میان طایفه چروکی و طایفه کریک نفاق افکندند که در اتحاد طوایف
رخنه و خلل ایجاد شد و در نتیجه سران اتحادیه با گرفتن قول از مقامات انگلیسی مربوط که مهاجران ،تنها تجارت و کسب و کار کنند نه تصاحب
اراضی ،و قصد حکومت کردن و مداخله سیاسی نیز نداشته باشند دست از جنگ کشیدند.
درجریان این جنگ دو ساله که «تاریخ» به عنوان یک ایستادگی بزرگ از آن یادکرده است ،دولت فرانسه که بر مناطق مرکزی آمریکای شمالی ـ
از کانادا تا خلیج مکزیک ـ مسلّط بود و نیز دولت اسپانیا که در شرق ،فلوریدا را مالک بود از طوایف  14گانه حمایت و به آنها اسلحه رسانی می کردند.
مرور زمان نشان داد؛ پس از چند برابرشدن شمار مهاجران و کشف طال در ناحیه چروکی نشین ،دولت واشنگتن در سال  1830قانون انتقال
سرخپوستان از شرق کوههای آپاالچی (تلفظ فرانسه؛ آپاالش) به غرب رود «می سی سی پی» را تصویب و در سال  1838برای اجرای آن هفت
هزار نظامی به کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی و جورجیا فرستاد و این نظامیان دهها هزار بومی ،از خُ رد و بزرگ را با پای پیاده و طی کردن
 1280کیلومتر راه ،به اوکالهما منتقل کردند که این راهپیمایی پُر از زجر و زحمت در تاریخ به « trail of tearsتریل آو تیرز = اشک ریزان قدم
برداشتن» معروف شده است .در میان راه بیش از چهارهزار بومی جان سپردند.
این انتقال در سال  1839پایان یافت ولی طولی نکشید که پای مهاجران به اوکالهما نیز بازشد و بیشتر بومیان از اینجا هم پراکنده شدند .پس
از انتقال بومیان از شرق به اوکالهما ،اراضی آباء ـ اجدادی آنان در دو کارولینا و نیز جورجیا از طریق قرعه کشی میان مهاجران اروپایی قسمت
شد! که در قرن بیستم با فروش آنها میلیونر شدند .اراضی واقع در جنوب کارولینای جنوبی در سال  1732با صدور فرمان جورج دوم پادشاه وقت
انگلستان به صورت یک کلنی تازه به نام «جورجیا» درآمد .نخستین مهاجران این کلنی ،مجرمان بودند که از انگلستان به اینجا منتقل شده بودند.
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 28اپریل  2002چند کارشناس عِلم حکومت ،جامعه شناس ،اقتصاددان ،استاد ارتباطات و اینترنت در يک ميز گرد گفت و شنيد که در
پايان يک نشست ترتيب داده شده بود اعالم کردند که به نظر اکثریت شرکت کنندگان در نشست ،جهان درگیر یک جنگ است ـ جنگی
که برخالف جنگهای جهانی سابق ـ نقطه ای در سطح کره زمین نخواهد بود که از آن در امان باشد ،جنگ اینترنتی و بنابراین باید نامش را
«سایبر ورلد وار» گذارد و هر دولت و بویژه قدرت های سیاسی ـ اقتصادی باید دارای «سایبر استراتژی» باشند تا از این جنگ گزند کمتری
بینند .طبق این اعالمیه که در آن زمان ،توجه کافی به آن نشد «سایبر سکیوریتی» باید در سرلوحه برنامه های هر دولت قرار داشته باشد.
برخی از شرکت کنندگان در نشست گفته بودند که «سایبر وار» مرگ آورتر و مصیبت بارتر از جنگ اتمی است .یکی از شرکت کنندگان
در نشست ضمن اشاره به «فرضیه کالزوویتس» منتشره در نیمه اول قرن نوزدهم و در کتاب «درباره جنگ» گفته بود« :تاکتیک» در طول
زمان و برحسب تحوالت تکنولوژی تغییر می کند ولی استراتژی (اگر یک دولت دارای آن باشد) عنصر و عاملی ثابت است.
چهارم مارس آن سال ،پس از اینکه دولت آمریکا «ویوک کوندورا» را به عنوان صدر سازمان اینفورمیشن این فدراسیون انتخاب کرد
اذهان باردیگر متوجه اهمیت قضیه شد و تفسیرنگاران نوشتند که «سایبر سکیوریتی» اینک مهمترین عامل نگرانی آور امنیت ملی
آمریکاست .چین نخستین کشور بوده است که متوجه این قضیه شده و مراقب فعالیت ها با استفاده از اینترنت و اطالعاتی است که از طریق
این شبک ِه شبکه ها منتقل می شود و نیز تخریب های اینترنتی (سایبر).
کوندورا که یک مهاجر خارجی است در رشته های علوم سیاسی ،علوم اطالعات ،علوم بازرگانی و علوم کامپیوتر تواما تحصیل کرده و
تجربه اندوخته است که الزمه احراز چنین سمتی است.
دولت هایی که دارای چنین سازمانی هستند ـ سازمان اینفورمیشن ملّی ـ دقیقا مراقب تحوالت طرز کا ِر سرچ انجین ها و نقل و انتقال
اطالعات و دخل و تصرف (سانسور) از طریق آنها و نیز تالش افراد و سازمانها برای تداخل و هک و ویروسی کردن و  ...هستند .سردبیران
رسانه ها اخیرا از میزهای تحریریه خود خواسته اند که به جای جستجوی مطلب و موضوع از طریق سرچ انجین ها ،اخبار را از خبرگزاری
هایی که رسانه مربوط مشترک آنهاست نقل کنند زیرا که مطالب منتقله توسط سرچ انجین ها گزینشی ،دست سوم و چهارم هستند و
منابع پس از دست اول ،اطالعات و اخبار را برحسب سیاست و منافع خود دستکاری و تنظیم می کنند و ....
سایبر استراتژی برخی از دولت ها باعث شده است که سرچ انجین ها به تدریج عامل سیاست های این دولت ها شوند و یا به صورت
بازرگانی (دریافت مزد به هر طریق از جمله اجازه درج اعالن) در آیند که در این صورت تنها مطالب مورد عالقه آن دولت و مساعد و موازی
آن سیاست و یا مشتری را به دست می دهند و نیز از رسانه های طرف معامله نقل می کنند! که نوعی تبعیض در اطالعات و معلومات رسانی
است که قاعدتا باید منصفانه باشد .اعمال نظر در انتشار اطالعات و عقاید و نیز هرگونه تلقین و بزرگ و کوچک سازی نوعی مغز شویی است
و خطری است جهانی و برای انسان.
در دهه بعد با گسترش سوشل میدیا ،کار مشکل تر شده است.

قرارداد دوستی ایران و فرانسه در زمان شاه سلطان حسین صفوی
پانزدهم ماه مي  1665يك هيات فرانسوي مركب از پنج نفر كه از سوي لويي چهاردهم پادشاه وقت فرانسه ( 1638ـ  )1715جهت عقد
يك قرارداد به اصطالح؛ پیمانِ مودّت با شاه عباس دوم به اصفهان فرستاده شده بود وارد اين شهر شد كه پايتخت ايران بود.
اين هيات در آن زمان موفق به امضاي قرارداد مورد نظر نشد .سال بعد شاه عباس دوم در  35سالگي درگذشت و چنين قراردادي ميان
ايران و فرانسه ،در زمان شاه سلطان حسين ـ مردی که عمدتا زیر نفوذ درباریان گُرجی اش بود ،بسته شد[ .از اواسط دوران صفویه ،ازدواج
مقامات و درباریان ایران با دختران گُرجستانی یک روال شده بود و حَ رَم سراهای آنان پُر از بانوان گُرجی و در نتیجه ،بستگان این زنان که
مادران شاهزادگان و مقامات بعدی بودند در دربار و دستگاههای دولتی ایران نفوذ یافته بودند و این وضعیت تا اواخر دوران قاجارها و بیش از
دو قرن ادامه داشت .گُرجستان تا اوایل قرن نوزدهم گوشه ای از قلمرو ایران بود و سپس تا  1991وابسته به دولت مسکو .گرجی ها به همان

صورت ،در دستگاه دولتی کرملین ورود کرده بودند و از سالها پیش از تول ّد استالین که یک گُرجی بود در کرملین نفوذ داشتند و روسیه از
میان گُرجی ها سفیر به کشورها می فرستاد .ا ِدوارد شِ واردنادزه آخرین وزیر امور خارجه شوروی (از  1985تا  )1991یک گُرجستانی بود که
پس از فروپاشی آن جماهیریه ،رئیس جمهوری گُرجستان شد .گفته شده است که کارهای او ـ تعمدا و یا سهوا ـ به فروپاشی شوروی کمک
کرده بود .جمهوری  70هزار کیلومتری و  4میلیونی گرجستان اخیرا مقررات ویزا برای مسافرت ایرانیان را لغو کرده است تا روابط ،به دوران
پیشین بازگردد .گزارش شده است که شماری چشمگیر از ایرانیان در سال های اخیر در گرجستان کسب و کار دایر کرده ،خانه خریده و
 ....زیراکه در گُرجستان ،معامالت و آزادی عمل بیش از سایر کشورهای نزدیک به ایران است و رفت و آمد؛ آسان و ارزان .واژه گُرجستان که
در آمریکا؛ جورجیا تلفظ می شود از پارسی گرفته شده و در قدیم؛ گرگان تلفظ می شد .عرب که حرف «گ» در الفبای آن نیست جورجیا ـ
جورجیان تلفظ می کند که این واژه به غرب راه یافته است .رومیان و یونانیان باستان؛ ایبِریا وکُلچی تلفظ می کردند .گُرجی ها خودشان؛
 Sakartveloمی گویند.].
ضمن قرارداد منعقده میان لوئی چهاردهم و شاه سلطان حسین صفوی (که مذاکرات مربوط به آن از ژانویه  1704آغاز شده بود) ،دولت
فرانسه همچنین متعهد شده بود که در كشورهاي ديگر از اتباع ايران حمايت كند و كشتي هاي فرانسوي ،محموله بازرگانان و نيز مسافران
ايراني را در رسانيدن به مقصد ،بر اتباع ساير كشورها مقدّ م بدارند .اسناد اين پيمان که در پاریس و اصفهان به امضاي دو پادشاه رسيده است
موجود است .فرانس ِه وقت از قدرت های استعماری اروپا بود که تالش داشت هرچه بیشتر در قاره های دیگر مستعمره داشته باشد و از اهمیت
استراتژیک ایران در غرب آسیا و تالش دولت لندن ـ رقیب ردیف یکم دولت پاریس ـ برای نفوذ در ایران اطالع داشت.

«كيم ايل سونگ» نخستين رهبر جمهوري دمكراتيك خلق كره (کره شمالي)15
اپریل  1912به دنيا آمد 82 ،سال عُمر کرد و پس از  47سال رهبري آن سرزمين،
 8جوالی  1994درگذشت.
اعالميه معروف چوچه  Chucheاز او است كه از سال  1955رعايت مي شود .طبق
اين اعالميه ،كره اي ها بايد از هويّت ملّي خود دفاع كنند ،غرور ملّي خود را از دست
ندهند و تنها به خود متّكي باشند [خودکفا شوند.].
با اينكه چين و روسيه به كره شمالي كمك بسيار كرده اند ،كيم در اعالميه چوچه
دولت دوست
به مردم كره توصيه كرده است كه متوجه باشند كاري نكنند كه اين دو ِ
براي تغيير سياست هاي ملّي كره (شمالي) ا ِعمال نفوذ كنند .او تاكيد بر مبارزه بي
امان با امپرياليسم ،زورگويي و استثمار كرده است .كيم ايل سونگ که هشتم ژوئيه
 1994درگذشت تا آخرين لحظه حيات از فکر تأمين وحدت شبه جزيره کره که
فاتحان جنگ جهانی دوم آن را دو قسمت کرده اند خارج نشده بود .كيم ايل سونگ
كه يك كشاورز زاده بود در جواني با خانواده اش به منچوري (شمال شرقي چين)
رفته بود .بعدا در آنجا يك دسته پارتيزان مسلح براي جنگ چريكي با ژاپني های
اشغالگر تشكيل داده بود كه بر اثر فشار نيروهاي ژاپني در سال  1941مجبور به عقب
کیم ایل سونگ
نشيني به شوروي شده و در آنجا به ارتش سرخ پيوسته و سرگُرد شده بود.
کیم در سال  1945با ارتش سرخ وارد كره شد و اندک زماني پس از تقسيم موقت شبه جزيره كره به تصميم و طبق سازش فاتحان جنگ،
نخست وزير بخش شمالي شد و در سال  1950موفق شد استالين را موافق نقشه حمله نظامي به قسمت جنوبي كره كند كه اين حمله 25
ژوئن  1950آغاز شد كه نتيجه اش مداخله سازمان ملل و ادامه تقسيم كره به دو كشور بوده است .طرح برنامه تسليحات اتمي و موشكي
كره از كيم ايل سونگ (پدر) است كه معتقد بود اگر يك كشور بخواهد زنده و پايدار بماند بايد بتواند به تنهايي از خود دفاع كند و اگر از لحاظ
دفاعي نيرومند باشد ديگران در صدد حمله نظامي به آن بر نخواهند آمد زيرا كه گمان خواهند كرد برايشان گران تمام شود.

مجلهروزنامکشماره( 86-85-84فروردین ،اردیبهشت ،خردادماه)1400

زادروز «كيم ايل سونگ» و مفاد اعالميه چوچه
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سقوط سايگون و فرار ویتنامی هایی
که در کنار آمریکا در جریان جنگ ویتنام بودند
درست سي سال پس از خودكشي هيتلر و سقوط برلين ،در همين روز ـ  30اپريل در سال  1975شهر سايگون پس از سالها جنگ خونين
به تصرف نيروهاي ويت كنگ و وحدت طلب ويتنامي درآمد و كشور ويتنام يكپارچه شد.
پيش از سقوط شهر جنوبي سايگون ،بسياري از مقامات دولتي كه در طول جنگ با آمريكا همكاري داشتند با هواپيما و هلي كوپترهاي
آمريكايي از سايگون به ناوهاي اين كشور كه در همان نزديكي بودند منتقل شده بودند و آخرين دسته نيز از طريق پشت بام سفارت آمريكا
سايگون را ترك كردند .شهر سايگون بعدا به «هوشي مين سيتي» تغيير نام داده شد و كسي هم اعدام نشد  .تنها مقامات سابق به اردوگاه
بازآموزي فرستاده شدند تا تفکّر آنان اصالح شود و بعدا به زندگاني عادي بازگشتند.
مورخان در اظهارنظرهای دهه يکم قرن  21خود ،ويتنام را [گرچه با رژيم پکن اختالفات ارضي دارد] يک کشور بدون دشمن جهان
توصيف کرده بودند که بدون معارضه به سوي قدرت شدن پيش مي تازد.
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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

دنیای رسانه ها:

کتاب ،روزنامه ،مجله ،رادیو و تلویزیون ،فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها :خبرگزاری ها ،سرچ اینجین ها
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درگذشت سازنده آهنگ «پيام زرتشت»
تاجيكيان (پارسي زبانان) در نيمه يکم اپریل  2007آهنگساز بزرگ خودرا
كه آهنگهاي او در همه ايرانزمين ،از كشمير تا كردستان سوريه و ميان فارسي
زبانان ساير كشورها هواداران فراوان دارد ازدست دادند .جنازه «طلبشاه ستار»
 22فروردين ( 11اپريل  )2007با يک تشييع بي سابقه در گورستان مشاهير
(نامداران) در شهر دوشنبه مدفون شد .وي درعين حال رئيس هنرستان دولتي
تاجيكستان بود.
معروفترين آثار اين 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 ساير شعراي ايرانزمين آهنگهاي متعدد سروده است .ستار در
منطقه گلريز تاجيكستان به دنيا آمده بود.
طلبشاه ستار

خودکشي ـ سرانجام شاعری که نخست وزیر چین بود
چو يوان  Chu Yuanشاعر بزرگ چين پنجم ژوئن سال  221پيش از ميالد
(در آن سال مصادف با روز پنجم از ماه پنجم سال قمری چین) خودرا در رود
«ميلو» در ايالت هونان غرق کرد و از آن زمان تاکنون ،چینیان هر سال در
این روز مراسمي برپا مي دارند و از جمله به رودخانه «ميلو» برنج مي پاشند.
«چو» که قبال نخست وزير چين بود با جهانگيري «سائو « امپراتور وقت
اين کشور از طريق توسل به نيروي مسلح که نتيجه اش خونريزي و آوارگي
گروهي از مردم بود مخالفت کرد و به همين دليل سمت نخست وزيري 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 ياس خودرا در رودخانه غرق کرد .وي هنگام خودکشي 72
ساله بود .برخي از ادیبان چيني «چو» را بزرگترين شاعر این کشور می دانند.
پنجم ژوئن سال  221پيش از ميالد با تطبيق تقويم ها و تبديل سال قمري چين به سال شمسي ميالدي به دست
آمده است .محاسبات قبلي که گفته شده است دقيق نبوده سالروز خودکشي «چو» را  5ژوئن سال  299پيش از ميالد
نشان مي داد.
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تو که می کنی اختر خویش را بَد مدار از فلک چشم نیک اختری را ـ
تکليف مورّخ و نویسنده از دیدگاه الیزابت کاستووا نویسنده و پژوهشگر
آمریکایی ـ اندیشه و هنر جهانی هستند نَه ملّی
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در این روز در سال  2005بانو «اليزابت جانسون كاستووا» نویسنده و پژوهشگر آمریکایی كتاب  642صفحه اي خود تحت عنوان
«مورّخ  » The Historianرا به توزیع داد .اليزابت (تحصیلکرده دانشگاه ییل) در نوشته ها و سخنرانی های خود از مورّخان خواسته
است كه كار خود را منحصر به يافتن اسناد گذشته نكنند و به وظيفه اصلي بازگردند كه دادن پند و اندرز است كه آنها را از بررسي ضعف
ها و قوّت هاي گذشتگان و كارهاي درست و يا نادرست آنان به دست آورده اند تا اشتباهات تكرار نشوند .کاستووا هم این واقعیّت را
باور دارد که تاریخنگاری دنباله کار روزنامه نگاری است و این دو پیشه جدا ازهم نیستند و توصیه کرده است که ترجیحا لیسانسیه
های تاریخ به رشته های روزنامه نگاری دانشگاهها پذیرفته شوند تا «انسان» که اطالعات و معلومات خودرا از طریق آنان دریافت می
کند متحوّل شود.
ایجاد یک پُل رابط میان نویسندگان کشورهای اسالوـ نشینِ اروپا بویژه بلغارستان و نویسندگان کشورهای انگلیسی زبان بویژه
آمریکا و انگلستان از ابتکارهای بانو کاستووا است .وی برای تأمین این ارتباط ،یک بنیاد فرهنگی ایجاد کرده است که این بنیاد تا
کنون بسیاری از تألیفات آن دیدار را به انگلیسی ترجمه کرده است .بانو کاستووا عقیده دارد که نباید اندیشه و هنر در چهار دیواری
یک زبان و ملیّت 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 کوچه و خیابان نوشته می شود در خور درک همگان است و چون جالب و
جاذب است تیراژ و مخاطبان بسیار دارد .یکی از داستان ها بانو کاستووا دزدان قو (  ) Swan Thievesعنوان دارد.
اصحاب نظر و تفسیرنگاران گفته اند که اگر اندرزهای بانو کاستووا مورد توجه تاریخنگاران و روزنامه نگاران قرارگیرد بسیاری از
مسائل فردی و جمعی پدید نخواهند آمد که یک اندرز ایرانی قرون وسطی از این قرار است :تو که می کنی اختر خویش را ب َد؛ مَدار
از فلَک چشم نیک اختری را* .به عبارت دیگر هر مسئله ای را فرد و یا افراد (گروه) ،با گام گذاردن در مسیر نادرست ،رأسا برای خود
می سازند نه همه را دیگران برای آنان .اگر فرد و یا افراد ،کل جامعه و نماینده آن «دولت» بدون مطالعه کافی و تفکّ ر قبلی و توجه به
تجربه گذشتگان و پیش بینی آینده ،کاری را انجام دهد خودرا وارد راهی پُراز دست انداز و درد سر خواهد کرد و در این وضعیت نباید
ناله کند که مشکالت او از ستاره (ا َختر) بد است ،یا کار شیطان و یا در روز بدیُمن به دنیا آمده و کار را در ساعت سعد شروع نکرده و ...
که انداختن مسئله به گردن دیگران و «فلَک» فرار از اشتبا ِه خودش (تفکر و مطالعه نکردن قبلی خود او) و اعتراف به آن خواهد بود.
بانو کاستووا بر لزوم ایجاد دفاتر متعدد مطالعه و مشورت ،مرکب از اصحاب نظر در هررشته در جوار دفتر رئیس هردولت (در
غرب معروف به اطاق فکر) و وجود کارشناسان بی طرف در جوار پارلمانها برای مطالعه و پاالیش پیشنویس هرقانون قبل از طرح در
جلسات عمومی تأکید کرده است.
* می دانیم که مورّخانِ کارشناس در تاریخ ادبیات ،نویسندگان و اندیشمندان ایرانی قرون وسطی را بزرگترین اندرزگویان در
طول تاریخ بشر خوانده اند.

جالب Jacob August Riis
نظ ِر ِ
روزنامه نگار اینوستیگیتیو درباره فقر و فقیر

Jacob August Riis

قدیمی ترین نشریه فرانسه که  284سال عُ مر کرد
 30می  1631نخستین نشریه فرانسوی (به شکل هفته نامه های امروز) به نام ال گازت فرانسه  La Gazette de Franceنخستین شماره
خودرا در پاریس منتشر کرد .این مجله در نخستین دور انتشار ،از یک عضو دربار سلطنتی حمایت می کرد .در آن زمان بیشتر شاعران
و کتاب نویسان تحت حمایت یک شاهزاده و یا دولتمرد بودند .این نشریه در جریان انقالب فرانسه کوشش داشت که خودرا از اخبار
انقالب دور نگهدارد .این نخستین نشریه فرانسه تا ( 1915دومین سال جنگ جهانی اول) به انتشار خود ادامه داد و  284سال عُمر کرد.

کپي شماره  26دسامبر  1786اين نشريه قديمي
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سوم ماه می زادروز «جاکوب آگوست ریس» روزنامه نگار دانمارکی ـ آمریکایی است .در
سال  1849به دنیا آمد و روش تازه ای در روزنامه نگاری اینوستیگیتیو و انعکاس مسائل و
ناهنجاری ها در پیش گرفته بود که الگو شده است .این روش ،انتشار عکس و یافتن عمق و
ریشه مسائل و بویژه فقر بود .به باور وی ،به خودی خود کسی فقیر نمی شود بلکه عواملی وی
را فقیر می کنند و لذا به جای فقیرباید واژه مستضعف ( )Impoverishedبکار برده شود و یافتن
این عامل و یا عوامل و انتشار آن به حل مسائل و پیشگیری از تکرار می انجامد و «عکس = فتو»
بهترین سند انعکاس به فقر کشیده شدن انسان است که فقرـ خود ـ منشأ مسائل متعدد دیگر
است .سوژه های جیکوب عمدتا از شهر نیويوررک بود .مطالب او چون تیراژآور بود ،نشریات
برای جلب وی به همکاری دست به رقابت زده بودند.
در تاریخ عمومی ژورنالیسم آمده است که چون جیکوب در آغاز کار بر زبان انگلیسی مسلط
نبود به دوربین و عکس روی آورده بود که خود ـ کاری جالب و ابتکاری بود.
جیکوب در  65سالگی در  26ماه می  1914درگذشت .وی در  21سالگی به آمریکا
مهاجرت کرده بود.
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دانش و اندیشه در گذر زمان
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 Levellersیا جنبش همتراز بشمار آوردنِ مردم
اپریل  1649آغاز سركوبي جنبش خودجوش « له ولر ها  » Levellersيا همتزار
انگاشتن مردم( عمدتا در امور حكومتي ،سياست و آزادي هاي اجتماعي) كه در
همين دهه در انگلستان بپا خاسته بود و جان ليبورن« ،اورتن» و «والوين» عمال
رهبري آن را برعهده داشتند به حساب آورده شده است.
اين جنبش كه بسياري از هدفهاي آن هنوز دنبال مي شود و در ميان روشنفكران
هواداران فروان دارد پارلمان و دولت پارلماني را هم به صورتي كه بود كافي براي
ا ٍعمال 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 ايجاد شوراي مديريت به جاي يك مدير واحد در سازمانهاي عمومي و انجام
همه محاكمات با حضور هيات منصفه بود و تاكيد بر اين داشت كه ثروت ،زرنگي
و امتيازهاي ديگر نيايد عامل رسيدن به قدرت حكومتي شود .الغاء حكومت و
جان ليبورن
مديريت موروثي و هر گونه انحصار در جامعه ازجمله حذف سلطنت و مجلس
لردان (شيوخ ــ سنا) از اصول ديگر «له ولر» ها بود .اين جنبش خواهان آزادي مذهبي ،حق طالق ،انتخاب حرفه ،آزادي
بيان و اجتماعات به معناي واقعي كلمه بود.
پس از اين كه آرمانهاي اين جنبش مورد حمايت مردم قرار گرفت و گسترش درگيري پادشاه انگلستان با پارلمان به
بسط نفوذ «له ولر» ها كمك كرد سران اين جنبش پارلمان را مجبور كردند كه براي قبول لوايح و طرحها جهت بررسي؛
ضابطه تعيين كند تا قانوني كه يك نفر و يا يك گروه و يك جنس (زن يا مرد به تنهايي) از آن برخوردار شوند مطرح و تصويب
نشود و « قانون » تبعيض آفرين و ناراضي ساز نباشد و عام و جامع باشد.
«له ولر» ها ،خود حاضر نبودند مدير سازمان و نماينده پارلمان شوند و همين امر بر محبوبيت آنان مي افزود .ايجاد
جامعه دوستان (كويكرها) توسط جورج فاكس در  1648بر اعتبار انديشه هاي «له ولرها» افزود ،ولي هنگامي كه سران اين
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 ژانويه  1649و الغاء سلطنت و مجلس لردها در مارس همين سال،
سران جنبش «له ولر ها» در بيانيه اي خواهان ايجاد شوراي فرماندهي به جاي يك فرمانده درهريك از واحدهاي ارتش
شدند و درجه باالتر نظامي را دليل فرمانده شدن و باالدست بودن ندانستند و اين عمل سبب چند شورش و نافرماني در
ميان افسران جزء شد و بهانه الزم را به دولت داد تا جنبش را سركوب كند و اين سركوبي از به زندان افكندن «جان ليبورن»
شروع شد .با وجود اين ،اليور كرمول كه پس از اعدام چارلز ،قدرت اول در انگلستان بشمار مي رفت در  19ماه مه  1649اين
كشور را يك كامان ولث (جامعه مشترك المنافع) اعالم داشت و حكومت را به يك شوراي دولتي مركب از  40تن سپرد ــ
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  1657در  42سالگي درگذشت و همفكرانش باعث جهاني شدن اين فكر و باقي ماندن آن تحت عناوين
ديگر از جمله «پاپيوالر ساورنتي» شده است.

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

رفتار نادرست انقالبيون فرانسه با مردي كه تاريخ يونان باستان را نوشت ـ مرگ منطق ـ
توصیه لنین به سران دولت انقالب
ژان ژاك بارتلمي  Jean – Jacques Barthelemyمحقق فرانسوي قرن 18كه تاريخ يونان قديم را نوشت سي ام اپريل 1795در 79
سالگي درگذشت .وي براي نوشتن تاريخ يونان قديم به ايتاليا و يونان سفر كرده بود و اسناد و مدارك بسيار خوانده بود .او بر زبانهاي
التين ،يوناني و مشرق زمين مسلط بود .كتاب او شامل جزئيات دنياي هلنيك است از فلسفه تا ادبيات ،هنر ،ورزش ،شرايط اجتماعي
ــ اقتصادي و حكومت .كتاب مهم ديگر بارتلمي بررسي زبانها و ادبيات مشرق زمين و مقايسه آنها با يكديگر است.
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پیتر بنِنسون  Peter Benensonحقوقدان و انساندوست انگلیسی و از موسسان سازمان
«جاستیس  = JUSTICEدادگری» و «امنستی اینترنشنال » Amnesty international
یکم ژوئن  1957در نطقی در توجیه اجتناب ناپذیر بودن تأمین جهانی پنج اصل دادگری
ازجمله قانونمداری ،رعایت کامل و بدون چون و چرای حقوق بشر ،منظما تجدید
نظرکردن در آیین دادرسی کیفری و قوانین مربوط و حذف مجازات اعدام و  ...مثالی از
«تاریخ» آورده و گفته بود:
«خسروانوشیروان ساسانی ،شاه ایران در سده ششم میالدی برای اجرای اصولی
مشابه اینها (اشاره به  5اصلی که بیان کرده بود) و شنیدن تظلمّ ات اتباع ،در کاخ خود در
تیسفون که هنوز باقی است طناب و زنگی تعبیه کرده بود [زنجیر عدل] تا هرکس که
شکایت و نظر اصالحی دارد و بخواهد آن را با او درمیان بگذارد به میدان مجاور کاخ برود و
طناب [زنجیر] را بکشد و زنگ را به صدا درآورد تا او برای شنیدن شکایت و یا ترتیب دادن
Peter Benenson
مالقات حضوری با آن فرد ،در بالکن کاخ حضور یابد .خسروانوشیروان یک شاه فیلسوف
بود و با تعمیم عدالت در قلمرو خود ،تاریخنگاران اورا «دادگر» لقب داده اند»[ .و شاعران فارسی زبان ،کاخ اورا «بار َگ ِه داد ـ عَدل].
بننسون گفته بود :تامین عدالت و حفظ آن نیاز به یک نظارت دائمی بی طرفانه [غیر دولتی] دارد .سیستم تامین عدالت که
خسروانوشیروان بنیاد نهاده بود پس از درگذشت او از میان رفت و ظلم جای آن را گرفت و دیدیم که تداوم همین ظلم ،به عُمر امپراتوری
ایران و سه قرن تنها ابرقدرت جهان ـ پس از  13قرن پایان داد .چرا؟ ،زیراکه ایران پس از خسروانوشیروان فاقد یک سازمان نظارتی
«جاستیس» بود تا تامین عدالت که او برای ایرانیان برقرارکرده بود ادامه یابد .انسان قرن [ 20سده حیات بننسون] با دریافت اخبار
ساعت به ساعت رویدادها و تحوالت از رسانه ها و تأمل و تفکّ ر روی آنها ،سریعتر از انسان  14قرن پیش [سالهای پس از درگذشت
خسروانوشیروان] دربرابر بی عدالتی حسّ اسیّت و واکنش نشان می دهد که این واکنش ها به سود آرامش جهان و پیشرفت بشر و
سعادت او نخواهد بود.».
این اظهارات بنِنسون عینا در رسانه های وقت انتشار یافته بود.
سازمان «جاستیس» در سال  1957و امنستی اینترنشنال در سال  1961تاسیس شدند .بنِنسون مدتی دبیر امنستی بود و یک
بارهم فاش ساخت که سازمان جاسوسی انگلستان [ام .آی .ـ  ]6در آن رخنه کرده است .بنِنسون که  84سال عمر کرد  25فوریه
 2005درگذشت .مقاله او «زندانیان فراموش شده» معروف است.
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وي سالها در آرشيو و كتابخانه ملي فرانسه دارای مسئوليت بود ـ جایی که مدالها و
نشانهایتاریخینگهداریمیشدند.بهتحریکمغرضان،انقالبيونفرانسويبهاوبرچسب
سلطنت طلب و محافظت از مدال های مربوط به سالطین پیشین زدند! ،برکنارکردند و
چندی به زندان انداختند که عامل رنجش طبقه فرهنگی فرانسه از انقالب شد.
بارتلمی که چند سال آخر عمر را در ناخرسندي بسرب ُرد در آخرین سال عُمر ،رساله
کوتاه «مرگ منطق ـ در اینجا از منطق اثری نبود» را نوشت.
لنین پس از پیروزی انقالب بلشویکی بارها ماجرای بارتلمی را برای سران انقالب و
مقامات دولتی روسیه بیان کرده و با تاکید گفته بود که ما باید اشتباهات انقالب فرانسه
را تکرار نکنیم.
مولفان معاصر در تنظیم تاریخ ایران باستان در موارد متعدد از تحقیقات بارتلمی نقل
کرده اند.

Jean – Jacques Barthelemy
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كاميونيتاريانيسم و تصحيح تمرين دمكراسي
فرضيه «كاميونيتاريانيسم» پنجم ماه مي  1980در پايان يك نشست استادان و كارشناسان علوم سياسي در اعالميه اي رساله
مانند تشريح و اعالم شد.
اين 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 اين وضعيت ،پاسدار دمكراسي واقعي باشد كه جاه طلبي فردي مانع از تحقق آن است.
در اعالميه آمده بود :اصحاب و پيروان فرضيه «كاميونيتاريانيسم» به استناد نقائص و ضعف هاي انتخاباتي که در طول قرن 20
در گوشه و کنار جهان مشاهده شدند ،همچنين بي تفاوتي بسياري از مردم نسبت به امر انتخابات و عدم مشارکت در آنها و نيز نتايج
انتخابات؛ دمکراسي با تعاريف و صورت فعلي را «مردمساالري» واقعي نمي دانند و با توجه به اين نتايج ،خواهان تجديد نظر کامل
در آن هستند.
اصحاب فرضيه «كاميونيتاريانيسم» 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 نكند و  ...هستند.
كاميونيتاريانيست ها همچنين تاكيد بر استقالل كامل رسانه ها و دور بودن آنها از دسترسي دولت ،اصحاب قدرت و قدرت جويان
هستند و به عبارت ديگر؛ رسانه بايد در کنترل ژورناليست باشد.

دانستنی ها
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مبدأ تقويم ده هزار ساله قو ِم متمدن «مايا» که اروپاييا ِن استثمارگر آنان را
وحشي مي خواندند!
پنجم ژوئن سال  8239پيش از ميالد ،مبدا تقويم مايا  Mayaکه قومي بسيار متمدن بود و در قسمت شمالي آمريکاي
مرکزي (جنوب مکزيک امروز) مي زيست به حساب آمده است.
آثار تمدن «مايا» ها در جنوب و «آزت ِک» ها در شمال مکزيک باقي مانده است .در قرن  15ميالدي ،نظام حکومتي
پيشرفته هر دو قوم توسط اسپانيايي هاي مهاجم از ميان رفت.
مايا ها اينک در جنوب مکزيک و گواتماال با فقر و عقب ماندگي زندگي مي کنند .دليل شکست آنان از اروپائيانِ مهاجم،
تنها نداشتن اسلحه آتشين ـ توپ و تفنگ بود .کريستف کلمب در سال  1492ميالدي با ورود به قاره آمريکا که تا آن زمان
به سبب قرار گرفتن میان دو اقیانوس پهناور و داشتن فاصله زیاد از قاره های دیگر بر ساکنان ساير قاره ها ناشناخته بود راه
تملّک سرزمين هاي اين قاره و قتل و استثمار بوميان آن را به روي اروپائيان باز کرد .اروپاييان بويژه انگليسي هاي مهاجر،
بوميان را وحشي مي خواندند تا بتوانند آنان را نابود و اراضي و منابعِ شان را تصاحب کنند .کلمب (کریستوفر کلمبوس)
که پس از ورود به قاره غربی گمان می کرد که از راه دریاهای غربی به هندوستان رسیده است ،بومیان این قاره را که این
قاره بعدا به نام یکی از همراهان او ( اَمَریکو) قاره آمریکا خوانده شده است؛ ایندیَن (هندی) نامید که این عنوان بویژه در
فدراسیون آمریکا باقی مانده است.

یکی از بناهای چندین هزارساله بومیان ازتک در مکزیک

زادروز «نانك» پيشواي پارسيدان سيك ها
30

گورو «نانك  Nanakپيشواي سيك ها 15 ،اپریل سال  1469در تالوندي ـ پنجاب غربي
(پاكستان امروز) به دنيا آمد و از  32سالگي به ترويج عقايد خود پرداخت كه پيروان فراوان دارد.
«نانك» بر ضد استثمار بود و آموزش مي داد كه خدا از كسي متنفر نيست و مردم نيز بايد چنين
باشند .نانك از كودكي با هندو و مسلمان دوست بود .وي قادر بود كه به زبان پارسي نيز بگويد و
بنويسد .نانك كه از زندگاني لوكس و تجمالت بيزار بود در سال  1539درگذشت.
Nanak

زادروز ژیریونفسکی ناسیونالیست روس
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 Vladimir Zhirinovskyناسیونالیست بنام روسیه 25اپریل  1946به دنیا آمد که طبق گزارش
ها ،از محبوبیّت بسیار در جامعه روسیه برخوردار است .وی فروپاشی روسیه بزرگتر (بعدا اتحاد
شوروی) را غیر قانونی می داند و خواهان بازگشت روسیه به وسعت دوران تزارهاست است.
Zhirinovsky

پادشاه مسیحی با  15زوجه
 25اپریل  Mswati 1986سوم ،در  18سالگی بر جای پدر نشست و پادشاه کشور  17هزار
کیلومتریِ سوازیلند با یک میلیون و  400هزار جمعیت شد .این کشور میان فدراسیون آفریقای
جنوبی و موزامبیک قرار دارد.
شهرت جهانی این پادشاه ،شمار زنهای اوست .وی با اینکه مسیحی است و در این مذهب ـ
جز فرقه مورمون ـ تعدّ د زوجات نهی شده است دارای  15زوجه است و می گوید که نقض آزادی
نیست و این زنان به اراده و تمایل خود و در میان آزادی کامل حاضر به ازدواج با او و زندگی با هووهای
متعدد شده اند .آزادی فقط در ابراز نظر و امور سیاسی ـ اقتصادی نیست .رعایت خواست یک فرد
به شرط اینکه به افراد دیگر صدمه نزد احترام به آزادی است .انسان اگر آزاد نباشد یک زندانی و
در حبس است.

شماری از بانوان
مسواتی پادشاه کشور
آفریقایی سوازیلند

Mswati

درباره تنگه جبل طارق
طارق ابن زياد  30اپريل سال  711ميالدي با هدق تصرف اسپانيا ،با سپاهي از مسلمانان از تنگه  13كيلومتري ميان آفريقا و اروپا
كه به نام او جبل طارق (جيبرالتار) خوانده مي شود گذشت و پا به خاك اروپا گذارد .طارق كه يك ژنرال از مردم «بربر  » Berberـ
آفريقاي شمالي بود و معاونت موسي ابن نصير حكمران اموي آفريقيه (سرزمين هاي مسلمان نشين شمال آفريقا به مرکزيت تونس)
را برعهده داشت به تصميم دمشق (وليد ابن عبدالملك ،از بني اميه) عزم تصرف اروپا و به اسالم دعوت كردن مردم اين منطقه را
كرده بود .طارق كه  9سال بعد در دمشق درگذشت ،هشتاد روز پس از عبور از تنگه ،در « 19جوالی» در آندلوسا ( Andalusiaآندلس
ـ مناطق جنوبي و شرقي اسپانيا) بر ارتش ويزيگوت های ژرمن نژاد (آلمانی) پيروز شد .در اين جنگ «رودريك  » Rodericپادشاه
ويزيگت ها كشته شد.
طارق پس از پيروزي بر ويزيگوت ها قصد تصرف فرانسه را كرد و چند نقطه مرزي از خاك فرانسه را هم به دست آورد كه به دمشق
احضار شد و چون مورد سوء ظن حكمران اموي وقت قرار گرفت ،اجازه بازگشت به دست نياورد و در همان شهر درگذشت.

قدیم) نخستين آسيايي هايي بودند كه قرن ها پيش از ميالد از طريق اين تنگه به اسپانياي جنوب غربي رفته بودند .يونانيان باستان اين
تنگه را «ستونهاي هِركول» و انتهاي زمين (دنيا) مي پنداشتند .ضلع جنوبي جبل طارق اينك متعلق به مراكش (مغرب عربي) و ضلع
ديگر ،از سال  1704جبل طارقِ انگلستان ناميده مي شود ،زيرا كه انگلستان در آن زمان ،آن را در جنگ با اسپانيا تصرف کرده بود.

رفتار َب ِد وهّابيو ِن نسبت به حجّ اج ايراني در ماه می ( 1820دوران سلطنت فتحعلي شاه قاجار)
پنجم ماه مي سال ( 1820دوران سلطنت فتحعلي شاه قاجار) ،دولت وقت ايران تصميم گرفت كه در مورد سوء رفتار مقامات
عثماني در حجاز با حجّ اج ايراني و نيز آسيبي كه اين حجاج در طول راه (به سبب شيعه بودن) از َوهّابيون نجد مي ديدند به دولت
عثماني در استانبول و نيز به حُ كمران مصر در قاهره اعتراض كند ،زيرا كه مقامات عثماني در حجاز زير نظر پاشاي مصر بودند كه
دست نشانده دولت عثماني (استانبول) بود.
گزارش هاي بعدي نشان مي داد كه تذكر دولت ايران به پاشاي مصر تاثير بيشتري بخشيده بود تا اعتراض به دولت عثماني.
يك قرن بعد ،آل سعود ـ از وهّابيون ،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 (کشور به نام یک خانواده) صحّ ه گذارد.
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نقشه تنگه جبل طارق (باال) .كوه (جَ بَل) كم ارتفاعي كه مُشرِف برتنگه قرار دارد در نقشه ديده مي شود .فنيقي ها (سوری ـ لبنانی های
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شورای همکاری و تعاون خلیج فارس
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 25می  1981سران شش کشور عربی حاشیه جنوبی و غربی خلیج فارس؛ سعودی ،عُمان ،امارات ،قطر ،کویت و بحرین در جریان
نشست خود در ریاض ،ایجاد شورای تعاون و همکاری خلیج فارس  GCCرا اعالم کردند .عراق که در حال جنگ با ایران بود به این
نشست دعوت نشده بود و عضو این شورا نیست .در سال  2011پیشنهاد شده بود که اعضای شورا همکاری های خودرا به سیاسی و
نظامی هم گسترش دهند.

خطر مهاجرت های آلوده به تقلّب برای آمریکا بدتر از حمله اتمی ـ مسائل ناشي از تغيير
بافت فرهنگي ،منش ،روش زندگاني و اخالقيات
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از گزارش هایی که پس از  400ساله شدن مهاجرت انگلیسی ها (اپریل  )2007درباره مهاجرت های تازه منتشر شد چنین برمی
آمد که در دو سه دهه آخر قرن  20و دهه نخست قرن  21مهاجرت ها به تقلّب آلوده شده است .مهاجران اروپایی در قرون گذشته
برای کار و آبادسازی به آمریکای شمالی آمده و مردمانی عاری از آلودگی بودند و پس از استقرار در آمريکا به وطن پيشين پشت کرده
و حتي نامي از آن نمي بردند ولی مهاجران تازه و عمدتا غیر اروپایی برای پُرکردن جیب به هر طریق ،سوء استفاده از تسهيالت رفاهي
و بازنشستگي و  ...وارد اياالت متحده مي شوند ،ارتباط و رفت و آمد مکرر با کشور زادگاه را قطع نمي کنند ،گذرنامه آن را در جيب
دارند ،اموال و درآمدهاي خود در زادگاه را حفظ و حتي به دريافت مستمري بازنشستگي از آنجا ادامه مي دهند و چون اين منابع
را در دست دارند وفاداري کامل به آمريکا منطقا نمي توانند داشته باشند .علّت ،عدم اصالح قوانين مهاجرت آمريکاست که مربوط
به دهها سال پيش هستند و با وضعيت روز تطبيق نمي کنند .براي مثال؛ در قرن نوزدهم و با هدف تبعه بومي کردن سياهپوستان
(بردگان سابق) اصلي بر قانون اساسي آمريکا افزوده اند که بموجب آن هرکس که در خاک آمريکا متولد شود (و شده باشد) تبعه
بومي آمريکا است .اين اصل که تا به امروز به قوت خود باقي مانده است به زرنگهاي ملل ديگر کمک کرده است که زن حامله خودرا
براي چند روز به آمريکا منتقل کنند تا در اينجا وضع حمل کند و پس از دريافت گواهي والدت خارج شوند و  18سال بعد اين «زاده
آمريکا» را به اين کشور بفرستند و او به استناد همان قوانين قديمي همه خانواده را که عمدتا در سنين کهولت هستند به آمريکا بياورد
و بعدا تبعه شوند و برخوردار از تسهيالت رفاهي .همين باال رفتن هزينه مديکر و تامين اجتماعي است که اين صندوق را دارد خالي
مي کند و آمريکاييان را نگران .راه ديگر؛ ازدواجهاي اصطالحا پُستي هستند و  ....خطر ،تنها زيان مالي به خزانه دولت نيست ،بافت
فرهنگي آمريکا با مهاجرت ميليون ـ ميليون تن از آسياي جنوبي و غربي و شمال آفريقا بويژه هنديان ـ هند 1ر 1ميلياردي دارد تغيير
مي کند .در اين وضعيت ،اطاقهاي فکر (انديشکده ها) نبايد تنها درباره اوضاع سياسي بين المللي بررسي کنند و نظر دهند .زيراکه
خطر در اينجا و در خانه است.
طبق همین گزارش ها هر سال صدها هزار و بلکه میلیون نفر برای یک اقامت بسیار کوتاه به آمریکا می آیند تا زن آنان در اینجا
وضع حمل کند و فرزندشان (طبق قانون فعلی) تبعه بومی آمریکا باشد و پس از رسیدن او به سن بلوغ به اینجا بیاید و آنان را هم بیاورد.
باز طبق قانون فعلی ،هر کس که مالیات و درصد تامین اجتماعی ناشی از کار کردن خودرا (به ادعا و گزارش خود او) در چهار سال
(متناوب و یا متمادی) به دولت آمریکا بپردازد پس از رسیدن به  65سالگی (که این نصاب دارد باالتر می رود) بازنشسته می شود و
مشمول درمان رایگان .میلیونها نفر هستند که هر سال قبل از  15آوریل به آمریکا می آیند و این گزارش (فرم مالیات) و درصد مربوط
را [طبق اسناد ساختگي] می دهند و می روند و این وضعیت دارد صندوق تامین اجتماعی آمریکا را خالی می کند و پیش بینی شده
است که در دهه های آینده از وجه تهی خواهد شد که از هم اکنون باعث نگرانی آمریکاییان میانسال شده است که پس از رسیدن به
سن بازنشستگی ،دیگر برای آنان پولی نخواهد بود .تقلب در امور درمانی و اجحاف و معاینات غیر ضروری دکترها که عموما مهاجر
خارجی و بعضا هندی هستند ،این مسئله را پیچیده تر ساخته است .همان گزارش ها نشان می داد که جعل اسناد پناهندگی و افزایش
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شمار پناهندگان ،خزانه دولت های ایالتی و به ویژه کالیفرنیا را تهی ساخته و مثال آورده بودند که هر مهاجر ارمنی کالیفرنیا هر ماه
دست کم یکهزار و پانصد دالر از صندوق ایالت دریافت می کند .این ایالت اینک دهها میلیارد دالر کسر بودجه دارد.
جامعه شناسان در زمینه این مهاجرت های آلوده به تقلب به دولت هشدار داده و توصیه اصالح قوانین مهاجرت و ايجاد يک نظام
بازرسي گسترده را کرده اند .این جامعه شناسان دو سال پیش از آن گفته بودند بسیاری هستند که به آمریکا می آیند تا با ترتیب دادن
حوادث رانندگی ساختگی و از این قبیل کارها جیب شرکت های بیمه را خالی کنند .در برخی از تفسیرهاي وقت آمده بود که خطر
این نوع مهاجرت ها (بویژه مهاجرت های دوران پیری) بدتر از یک حمله اتمی است! .طبق اين تفسيرها ،بررسي سوابق مهاجران
ايراني به علت نبودن روابط ميان دو دولت امکان پذير نيست و اسناد صادره در ايران براي افراد ـ بدون بررسي و تحقيق حضوري جاي
ترديد دارد .قوانين ايران ،اسالمي شده اند و قاضي آمريکايي از چگونگي اين تغيير و آيين دادرسي جمهوري اسالمي بي اطالع است.
26اپريلسال  1607ميالدي ( 402سال پیش) سه كشتي انگليسي به رياست كاپيتان كريستوفر نيوپورت با  104مرد و پسر
به آمريكاي شمالي رسيدند و لنگر انداختند و اين محل را به نام پسر ارشد پادشاه انگلستان ،دماغه هنري (كيپ هنري) نامگذاري
كردند كه اينك جزئي از شهر ساحلي  600هزار نفري «ويرجينيا بيج» است و از زمان جنگ جهاني اول ،دولت آمريكا در همان محل
(فرست لندينگ) يك پايگاه نظامي به نام «فورت ستوري» تاسيس كرده است .اين دماغه ،مدخل خليج «چه ساپيك» را تشكيل
مي دهد .اين مهاجران که مسافت انگلستان تا قاره آمريکا را در  144روز پیموده بودند سه روز در «کيپ هنري» ماندند و يک باريکه
آب به نام «لين هيون» را مورد بازديد قراردادند .اين سه كشتي سپس در باريکه جنوبي خليج چه ساپيک (که خودشان نام «جيمز
ريور» بر آن نهاده بودند) به حرکت درآمدند و پس از طي مسافتي معادل چهل مايل در محلي فرودآمدند و نام پادشاه وقت انگلستان
« کینگ جيمز» را بر آن نهاده و «جیمز تاون» خواندند ،و با ساختن يك قلعه چوبي و نصب دو توپ پايه كشوری را در آنجا گذاردند
که از  233سال پیش فدراسیون «اياالت متحده» شده است كه اينك  305ميليون جمعيت دارد كه جز کمتر از یک درصد آنان
( بومیان ـ اصطالحا سرخپوستان) ،بقيه مهاجر هستند .پيش از ورود انگليسي ها ،جمعيت بوميان  20ميليون برآورد شده و شاید
هم بیشتر بود .قبل از گروه کاپیتان نیوپورت ،يك دسته انگليسي ديگر در جزيره «رونوك» واقع در ساحل كاروليناي شمالي (و نه
چندان دور از کیپ هنری) پياده شده بودند كه ديگر اثري از آنان به دست نيامده است 13 .سال بعد هم دسته ديگري از انگليسيها
در «پليموت» ماساچوست مستقر شدند و  ....اسپانيايي هاي  115سال زودتر از انگليسيها وارد قاره آمريكا شده بودند و در این میان
اروپاییان دیگر از پرتغالی ها گرفته تا هلندی ها ،دانمارکی ها و فرانسویان.
مهاجران آمریکای شمالی تا قرن بیستم عمدتا اروپاییان بودند که سیاهان آفریقایی را هم به صورت برده وارد و مجبور به کار
کرده بودند .مهاجرت زردها تا اواسط قرن  20به آمريکاي شمالي محدود بود .از دو دهه آخر قرن نوزدهم مهاجرت زردها (در آمريکا؛
اصطالحا آسیایی ها) به ایالت های ساحل غربی آغاز شده بود که در بدو امر ،واکنش مهاجران اروپایی نسبت به آنان تند و سخت و
گاهی توام با خشونت و کشتار بود بگونه ای که دو دولت آمريکا و کانادا با وضع قانون ،مهاجرت زردها را محدود کردند .مهاجرت به
اياالت متحده از نيمه قرن بيستم تقريبا منحصر به التين هاي قاره آمريکا و مردم دو قاره آسيا و افريقا بوده است و در دهه آخر قرن
 20شماري از روسيه و کشورهاي اروپاي شرقي .مهاجرت هاي اخير بوده که بافت فرهنگي را تغيير داده و همچنين منش ،روش
زندگاني و اخالقيات را .کانادا خودرا يک کشور چند فرهنگي اعالم کرده ولي اياالت متحده ،نه .زيرا اختالط فرهنگ و روش زندگاني
و تفکر مشکالت و مسائل متعدد به دنبال خواهد داشت.
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هارم ماه مي  ،1970درجريان تظاهرات ضد ادامه جنگ ويتنام ،در دانشگاه دولتي كنت  Kentواقع در استیت ا ُهاي ُو آمريكا ،چهار
دانشجو بر اثر تيراندازي گارد ملي كشته و گروهي نيز مجروح شدند .از سال  1969و افشاء ماجرای روستای مای الی (کشتار غیر
نظامیان ویتنامی) و در بهار  1970پس از انتشار اخبار گسترش جنگ ویتنام به کامبوج ،در آمریکا و بویژه در میان جوانان مخالفت با
ادامه این جنگ گسترش یافته بود .نگرانی از احضار جوانان از طریق قرعه کشی برای اعزام به جبهه هم وجود داشت.
در تیراندازی گارد ملی در دانشگاه کنت که  13ثانیه طول کشیده بود و  67گلوله شلیک شده بود  4دانشجو کشته و  9تن دیگر
مجروح شدند.
مقتولین این تیراندازی؛ جفری میلیر  Geffrey Millerبيست ساله ساله ،ویلیام ناکس شرودر  William Knox Schroederبيست
ساله ،ساندرا شوور  Sandra Scheueبيست و يک ساله و الیسون کراو  Allison B. Krausنوزده ساله بودند.
تظاهرات دانشجويان اين دانشگاه عمدتا به اين خاطر بود که همان هفته نيروهاي آمريکايي مستقر در ويتنام جنوبي به نام تعقيب
ويت کنگ وارد کامبوج شده بودند و بيم گسترش جنگ و طوالني شدن آن مي رفت .در رويداد دانشگاه کنت به يک ساختمان
دانشگاه نيز آسيب رسيد.
تظاهرات آمريكائيان بر ضد جنگ ويتنام كه آن را بيهوده مي دانستند از سال  1967آغاز شده بود .مخالفان این جنگ می گفتند
که به نظر آنان ،آمریکا در ویتنام منافع آنچنانی ندارد که به مخاطره افتاده باشند و نیم میلیون 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 ميلر ،ويليام ناکس شرودر،
اليسون کراوز و ساندرا شوور

مجلهروزنامکشماره( 86-85-84فروردین ،اردیبهشت ،خردادماه)1400

ژاندارک هند ـ بانوی جوانی که با استعمار انگلیسی ها جنگید
 17ژوئن  1858روزی است که بانو «الکشمی بای ( »)Lakshmi Bai (Raniاز قهرمانان ملی هند در جنگ با انگلیسی ها کشته
شد .وی که از دالوران تاریخ است هنگام مرگ  23ساله بود .الکشمی (در هند معروف به رانی  = Raniملکه) زوجه راجه (حاکم)
«جانسی  »Jhansiهند بود .انگلیسی ها که سرگرم تصاحب هند بودند با خودشان قرار گذاشته بودند برای هر منطقه هند که راجه
اش فوت کند و وارث آنچنانی (ولیعهد) نداشته باشد حکمران انگلیسی منصوب کنند .راجه «جانسی» در  1857درگذشت و
چون فرزند نداشت نماینده دولت لندن در صدد تعیین حکمران انگلیسی برآمد که الکشمی مردم منطقه ـ از زن و مرد را بسیج
کرد و با انگلیسی ها به جنگ پرداخت و اعالم کرد که تنها با عبور از جنازه او می شود به جانسی (واقع در ایالت اوتار پرادش) وارد
شد .همزمان ،افراد هندی که به استخدام دولت لندن درآمده و عنوان سپوی ( Sepoyتلفظ هندی واژه فارسی «سپاهی») داشتند
در منطقه «میروت  »Meerutدست به یک شورش خونین زده و انگلیسی ها حتی زنان و فرزندان آنان را کشتار کرده بودند که در
تاریخ به بپاخیزی هندیان معروف است .حکمران انگلیسی هند یک واحد نظامی مجهر به توپ به جنگ بانو الکشمی فرستاد و دو
نیرو در در «پول باغ» ناحیه کوتاه ـ کی سرای (همه این کلمات فارسی اند) در  200کیلومتری شهر «لوک نو» به یکدیگر تالقی و
ضمن نبرد ،بانو الکشمی که همانند ژاندارک لباس مردانه پوشیده و بر اسب سوار بود و افرادش را هدایت می کرد کشته شد .وی
پس از استقالل هند در  1947قهرمان ملی لقب گرفت و مجسمه او سوار براسب در نقاط مختلف اين کشور دیده می شود و مورد
احترام است( .عکس زير):
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مارشال ژوکف  29سال پس از فتح برلین فوت شد
گئورگي ژوكف  Georgy Zhukovهجدهم جوالی  1974ـ مارشال شوروي و فاتح برلين كه از او به عنوان يك نابغه
نظامي ياد مي شود در  78سالگي درگذشت .او در دسامبر  1896به دنيا آمده بود .ژوكف با تاكتيك تمركز آتش توپ،
ارتش هاي هيتلر را در دروازه هاي مسكو متوقف ساخت و تا برلين عقب راند .ژوکُف  29سال و دو ماه پس از تصرف
برلین و پایان جنگ جهانی دوم در جبهه های اروپا فوت شد .نشریات چپگرا ژوکف را «مارشال خَ لق» می نوشتند.

روزی که یک سفیدپوست مادر مارتين لوتر کينگ را در كليسا كشت ـ  41سال بعد  9سیاهپوست
دیگر در یک کلیسای آمریکا به دست یک سفیدپوست کشته شدند

شش سال پس از قتل دكتر مارتين لوتر كينگ رهبر جنبش حقوق مدني سياهپوستان آمريكا،
سي ام ژوئن  1974يك مرد سفیدپوست مسلح وارد كليسايي در شهر اتالنتاي آمريكا شد و در حالي
كه فرياد مي زد كه از اين سر و صداها (منظور ادامه كار جنبش) خسته شده است ،بناي تيراندازي
را گذارد .در اين تيراندازي بانو آلبرتا مادر  70ساله دكتر كينگ و دو تَن ديگر كشته و گروهي هم
مجروح شدند .بانو البرتا متول ّد سپتامبر  1904بود.
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 که در کنارش نشسته بود اصابت كرد!
 41سال بعد در همان ماه ( 18ژوئن  )2015یک جوان  21ساله سفیدپوست در یک کلیسای
بسیار قدیمی سیاهپوستان آمریکا در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی  9سیاهپوست را که
در جلسه قرائت انجیل شرکت کرده بودند با شلیک گلوله کشت .یک سناتور ایالتی و یک پَستور
(کشیش پروتستان) در میان مقتولین هستند .این جوان که  Dylann Storm Roofنام دارد از یک
ساعت پیش از تیراندازی ،در جلسه قرائت انجیل شرکت کرده بود .پس از تیراندازی ،وی با اتومبیل
خود که پالک جلوی آن نقش پرچم کنفدراسیون آمریکا (جنوبی ها) را داشت از محل فرار کرد ولی
 350کیلومتر دورتر در ایالت کارولینای شمالی دستگیر شد .همان پالک اتومبیل که مشخصات
آن از رادیو تلویزیونها اعالم شده بود باعث شناخته شدن او توسط یک اتومبیلران شد و به دستگیری
اش انجامید .گفته شده است که دیل ِن روف که پدرش نام دوم اورا ستورم (توفان) گذارده است
حامی تبعیض نژادی بود و به چند نفر گفته بود که سیاهپوستان آمریکا دارند مقامات را به دست
می گیرند و به تدریج کنترل کشور را.
روف به رغم اینکه وکیل قضایی اش او را مبتال به نوعی بیماری
روانی اعالم کرد به اعدام محکوم شد و با اینکه دادگاه تجدید نظر
هم حکم اعدام را تأیید کرده است پس از  6سال هنوز در زندان
است و وکیل او سرگرم تالش برای کاهش مجازات!.
هشت سیاهپوست از  9تَن مقتولین کلیسای

سیاهپوستان شهر چارلستون آمریکا

