ماهنامه فرهنگی -معلومات عمومی
گستره توزیع :بین المللی
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مرداد و شهریور ماه1401

یک ایرانی  35ساله سفیر فرهنگی بومیان آمریکا ،کانادا و

مکزیک شده است و برای احقاق حقوق آنان مبارزه می کند
رویدادی بی سابقه

شرح در صفحه9

نشریه ای است غیر انتفاعی،
ثمره  59سال تجربه روزنامه نگاری و
تاریخ نویسی دکتر نوشیروان کیهانی زاده.
هدف از انتشارآن :کمک به ارتقاء سطح آگاهی
های فرهنگی و معلومات عمومی ،بیان مسائل
فرهنگی به زبان ژورنالیســتی  :شــرح خاطرات ،مشاهدات،
رویدادهای تاریخی و روز ،دانســتنی ها ،مطالب جالب ،مهم و
آموزنده و تصاویر خبری و تاریخی است .ماهنامه روزنامک را
می توان در ا ِدیشِ ن آنالین آن به نشانی:
 www.rooznamak-magazine.comمشاهده و مطالعه
کرد .ماهنامه روزنامک به صورت ضمیم ِه وبســایت خبری و
فیچریِ  12ساله روزنامک که آنالینی جداگانه است به نشانی:
 www.rooznamak.comنیــز قرارداده شــده اســت و
همچنین در سیستم  magiran.comکه به صورت یک پُرتال
نشریات ایران عمل می کند.
در نظر است که پی دی اف روزنامک به لس آنجلس و واشینگتن
ارسال شــود تا در آنجا هم انتشار یابد و بعد چند شهر ایرانی و
پارسی زبان نشین دیگر.

 69سال از براندازی دمکراسی مصدق گذشت ـ
علل و فرصت هايی که باعث این براندازی شدند ـ
براندازی َ 28امُرداد مسیر تاریخ ایران را تغییر و نیز جهان
را در راهی دیگر قرار داد

شرح در صفحه60

یك نظریه تازه :امپراتوري هاي پيشين
تنها به لحاظ سياسي تجزيه شده اند نَه
فرهنگي ،تباری و رسوم

شرح در صفحه 36

ويكتور ا ُربان

ندا صَ بوری در لباس بومیان عازم شرکت در مراسم ساالنه آنان

دولت سوئد در دست راستگرایان و نگرانی
«مِهرنوش دادگستر» دبیر ایرانی حزب
سوسیالیستی سوئد از این رویداد

شرح در صفحه10

متن یک مصاحبه با احمد سخاورز

ژورنالیست ـ
کاریکاتوریست بنام
احمد سخاورز

مِهرنوش دادگستر

ترور یک روزنامه نگار
اینوستیگیتیو  69ساله
آمریکایی در الس وگاس

شرح در صفحه44

ترور دختر الکساندر دوگین
ناسیونالیست روس که یک
روزنامه نگار بود

شرح در صفحه14

دو خواهر به هم چسبیده  32ساله
و دانشگاه دیده شدند
شرح در صفحه21

شرح در صفحه11

داریا و پدر

ترور یک روزنامه نگارآمریکایی و یک روزنامه نگار مکزیکی

شرح در صفحه11

چند تحول در تاریخ ارمنستان ـ توجه به ارمنستان و ارمنی
در اخبار رادیو ایران و خبرگزاری دولت

شرح در صفحه28

تاجيكستا ِن پارسی زبا ِن ایرانی تبار كه « َاوِستا» آن را سرزمي ِن بهتر
توصیف كرده است ،به مناسبت سالروز استقالل آن در یک نگاه ـ
شرح در صفحه63
خاستگاه آرین ها

پیام های رسیده درباره مشکل تجدید
کارت ملّی و شرح یک مورد از مشاهدات
ناشر این مجله در این زمینه

شرح در صفحه 4

شرح ماجرای یک نمونه بروکراسی بانکی و کارت ملّی ـ مردی با دهها
میلیون تومان در بانک گرسنه مانده بود

گورباچف در لب گور
هم هنوز حاضر به اعتراف
واقعیت های فروپاشی شوروی
نشد که زاینده مسائل
کنونی است

شرح در صفحه 6

روزي كه جنگ جهاني دوم آغاز شد ـ
جها ِن قر ِن 21
چهره دیگری دارد

شرح در صفحه18

شرح در صفحه اول

در صفحات دانستنی ها :مطالبی درباره شواهد علمی حاکی از ارتباط بین مصرف مواد غذایی فرآوریشده و
بروز بیماریهایی از جمله سرطان و ...ـ نیا ِز اندیشه کاران به ویتامین «بی» ـ خطر تداوم نشسته کاری ـ
ارتباط درد با ضعف حافظه

سرمقاله 3-1/
روزي كه جنگ جهاني دوم آغاز شد ـ جهانِ قرنِ  21دارد چهره دیگری به خود می گیرد و ...
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پیام ها و پاسخ به پرسش ها8-4 /
پیام های رسیده درباره مشکل تجدید کارت ملّی و شرح یک مورد از مشاهدات ناشر این مجله در این زمینه /یک
پیام وارده درباره مشکل بروکراسی ،درخواست از دولت برای بررسی و رفع آن /شرح ماجرای یک نمونه بروکراسی
بانکی و کارت ملّی که می تواند کتاب و فیلم ســینمایی شود ـ مردی با دهها میلیون تومان در بانک گرسنه مانده
بود /برخورداری از تأمین اجتماعی /نیشابور در سال  441میالدی ( 1580سال پیش) پایتخت ایران شد ،پایتخت
موقت /مؤلف کتاب دهها سال از تاریخ آسیا /خروج نظامیان رزمی آمریکا از عراق

گشتی در رویدادهای اَمُرداد و شهریور  1401تا بیست و چهارم شهریور 16-9 /
یک ایرانی  35ساله سفیر فرهنگی بومیان آمریکا ،کانادا و مکزیک شده است و برای احقاق حقوق آنان مبارزه می کند ـ رویدادی بی سابقه /دولت سوئد در دست راستگرایان و نگرانی «مِهرنوش دادگستر» دبیرکل
حزب سوسیالیســتی سوئد از این رویداد /ترور یک روزنامه نگار اینوستیگیتیو  69ساله در الس وگاس /یک روزنامه نگار دیگر در مکزیک کشته شد /چریک سابق و یک چپگرا در سمت رئیس جمهوری کلمبیا
کار خودرا آغاز کرد/طبق نتیجه نظرســنجی ها« :لوال دا سیلوا» باردیگر رئیس جمهوری برزیل  218میلیون نفری خواهد شد و قدرت در آمریکای التین باردیگر در دست چپ ها قرار خواهد گرفت /اسپُتنیک
یک مورد از علل فروپاشی شوروی را در مقاله ای به این شکل بدست داد :انتصابات غلط ،فقط کمونیست بودن ـ ولو ظاهری شرط بود ،ن َه تجربه و شایستگی و وطندوستی /هشتم سپتامبر سالروز نبرد «کولیکوو»
و ایجاد روســیه واحد که هرسال برگزار می شود و در سال  2022در جریان عملیات نظامی اوکراین /اشاره به زمانی که ایران هر روز  5میلیون و  200هزار بشکه نفت صادر می کرد /ترور دختر الکساندر دوگین
ناسیونالیست روس ،مشاور و دوست پوتین که یک روزنامه نگار بود /اعتراض به افزایش بهای بنزین در آمریکا که اولین استخراج کننده نفت در جهان بود ـ اشاره به تاریخچه نخستین چاه نفت آمریکا /دکترین
تازه دریایی روســیه 15« /سپتامبر» روز دمکراسی ،ولی  /...ساعت هیتلر یک میلیون و یکصدهزار دالر در یک حرّاج اشتیاء عتیقه بفروش رفت! /سومین بانو نخست وزیر انگلستان شد ـ نظر منفی اصحاب نظر/
الیزابت دوم در  96سالگی و پس از  70سال سلطنت درگذشت

دوربین هم می نویسد و واقعیت ها را می گوید 21-17/
چند عکس تاریخ ساز با زیرنویس های آن

خاطرات ژورنالیستی و مشاهدات ناشر مجله 27-22/
پخش اضافات این خبر از رادیو ایران و  /...در ســال  ،1345تمایل دولت به نقل اخبار دولتی در رسانه ها از خبرگزاری پارس و ر ّد آن
زمانی که پوند انگلیس  11تومان ( 110ریال) شــده بود ـ ماجرای مخالفت با ِ
در نشست سردبیران وقت ـ تنظیم ژورنالیستی اخبار رسمی ـ کثرت وبسایت های خبری /شهریور  1336زمانی که یافتن یک خبرنگار انگلیسی دان در تحریریه روزنامه اطالعات ،کهنسال ترین روزنامه ایران
مســئله شده بود ـ شرح قضیه /ماجرای ادعای کشف داروی سرطان در تهران در سال  1336ـ بزرگنمایی در رســانه ها و نقض قانون از سوی مقامات وزارت بهداری/ماجرای شنیدنی و پند آموز یک جوان بی
پول شهرســتانی که برای تحصیل به تهران آمده بود و در این شــهر یک زنِ دو برابر سن خودرا صیغه کرده بود و پدید آمدن مشکالت متعدد بعدی /مسئله انتشار عقاید توماس هابز Thomas Hobbsکه انسان را
موجودي ذاتا خودخواه ،قدرت طلب ،خواهان سلطه بر همنوع و استثمار ديگران دانسته است

در گذر تاریخ (یادگیری و پندگیری) 35-28/
چند تحول در تاریخ ارمنستان در یک نگاه ـ توجه به ارمنستان و ارمنی در اخبار رادیو ایران و خبرگزاری دولت/مهاجرت سکاهای ایرانی نژاد به جنوب روسیه و حفظ واژه های پارسی باستان ـ واژه «اسکود  /» Scudروزی
که دومين جنگ هند و پاكستان بر سر كشمير آغاز شد ـ کمکهاي نظامی پنهاني دولت وقت ايران به پاکستان /افغانستان و پاكستان در سپتامبر  1961در آستانه جنگ ـ اخطار دولت مسکو به صورت مقاله در ايزوستيا
ساخت دورَند /جامعه ملل را ساختند تا نقشه هاي جغرافيايي را كه ترسيم كرده بودند تثبيت و ضابطه مند
ِ
 مسئله پاتانهاي پاکستان /سالروز استقالل هند و پاکستان ـ مشکالت ناشی از جدایی ،کشمیر و مرز انگلیسیكنند  -دلیل قراردادن ایران از مؤسسان جامعه ملل /پايان جنگ آمریکا و اسپانيا ،قدرت و ابرقدرت شدن آمریکا /برداشتن نام مردی که آمریکا را در مسیر ابرقدرت شدن قرار داد ،اسپانیا را از قاره آمریکا بیرون راند،
پورتوریکو ،گوام و هاوایی را ضمیمه آمریکا و جهانیان را با کاال ،پول و قانون اساســی آمریکا آشــنا کرد از روی یک قله کوه در آن فدراسیون! ـ ویلیام مک کینلی؛ کارها ،افکار و ترور او در یک نگاه /مجسمه شاپور یکم در
تنگ چوگان و دســتور سردار عرب به فروافکندن آن! /افتادن اصفهان به دست تيمور ل َنگ ،قتل عام اصفهاني ها و ساخت مخروط هاي ده متري از َكلّه هاي مقتولين /دستور العمل هميشه تاز ِه ناپلئون به مقامات دولتي
فرانسه در اهمیت خواندن و رسیدگی به نامه ها و شکایات مردم ـ پیش از او؛ خسروانوشیروان /برزیل دچار تورّم و مسائل دیگر بود که ژنرال ها از وارگاس رئیس جمهوری خواستند که کناره گیری کند و او خودکشی کرد

نظرات اندیشمندان در گذر زمان41-36/
رسوم/نظرات «دموستنِس» درباره حکومت و واژه هاي ساخت او که از 23قرن پیش باقی مانده اند /عقاید «بوبیو»
ِ
یك نظریه تازه :امپراتوري هاي پيشين تنها به لحاظ سياسي تجزيه شده اند ن َه فرهنگي ،تباری و
فیلسوف ایتالیایی و نگرانی او از تداوم زوال اصول و انحطاط انسان ـ تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیک در شتاب انحطاط /ملتي كه گذشته اش را فراموش كند به قهقرا مي رود /حقوق انسان از دیدگاه اوگوست کنت/
ريكاردو و عقايد اقتصادي اش ازجمله رابطه پول و جمعیت و مخالفت با «پروت ِكشِ نيســم» /سالروز درگذشت كُندورسه و نگاهي به انديشه هاي او ـ اگر در یک جامعه ،انسان به سوي كمال پيشرفت نداشته باشد
عيب از جامعه است /درباره قانون جنگ و صلح ـ گروتیوس :جنگها با هر بهانه و يا هيچ بهانه آغاز و انجام مي شوند بدون رعایت هيچ قانون و انسانيت

مرداد و شهریور در دنیای رسانه ها51-42 /
یکم شــهریور  1401ـ آغاز شصت و ششمین سال روزنامه نگاری نوشیروان کیهانی زاده مؤلف کرونیکل ژورنالیســتی آنالین برای ایرانیان  www.iranianshistoryonthisday.comبزرگترین
آنالین فارسی در اینترنت و ناشــر مجله روزنامک  /www.rooznamak-magazine.comزمانی که ستون «درگوشه و کنار شهر» روزنامه اطالعات دارای بیشترین مخاطب بود ـ دلیل مخاطبان/
گفت و شنود با احمد سخاورز ژورنالیست ،کاریکاتوریست و نقاش ایرانیِ بنام که می خواهد همچنان در این حرفه باشد 15 Wikileaks /ساله شد ـ رسان ِه افشاگر /نخستين روزنامه يوميه آمريکا با شعار «دانستن ،قدرت
اســت» کار انتشار خودرا آغاز کرد 102 /ســال از پخش خبر از راديو گذشت /خبرگزاری دولتی ایران  88ساله شد و به این مناسبت ،این خبرگزاری در یک نگاه /زمانی که ایران اصول ژورنالیسم حرفه ای را به اجرا
وقت تحريريه روزنامه ها نبايد حقوق بگير دولت بودند /روزنامه نگاری که  8هزار مقاله نوشت تا اشتباه صورت نگیرد و راه از چاه تشخیص داده داده شود ـ مقاله نگار = خیراندیش
گذارد :مدير ،سردبير و اعضايِ تمام ِ

دانستنی ها 64-52 /
ارتباط درد با ضعف حافظه /فایده خوردن غذاهای فیبردار /خطر تداوم نشســته کاری /نیاز اندیشــه کاران به ویتامین «بی» ـ مشکل گوش/شواهد علمی حاکی از ارتباط بین مصرف مواد غذایی فرآوریشده و
بروز بیماریهایی مثل سرطان و  ...شبک ِه شبکه ها (  31 ) wwwساله شد /شهریور  1312و تصویب نخستين قانون کیفری ضدِ پارتي بازي در ايران /سوشِ يل سِ کيوريتي آمریکا  87ساله شد /زادروز لس آنجلس ـ
شهری که صدها هزار ایرانی را در خود جای داده است ـ شهري که به تهرانجلس معروف است ـ لس آنجلس در یک نگاه /سالروز درگذشت دلکش /از درگذشت سیمین بهبهانی
شــاعره ایرانی  8سال گذشت 62 /سال از به بازار آمدن قرص تنظیم خانواده گذشت /داستان شــنيدني نامگذاري ما ِه آگوست (آگِست ـ اوت) و  31روزه بودن آن /روز استقالل ويتنام و سالروز درگذشت هو ـ
شي مين /شهر بوستون  492ساله شد /خلبانِ لوفت وافه كه  352هواپیمای دشمن را سرنگون کرد ـ ركوردهایِ او هرگز شكسته نخواهد شد« /نابينا» و رانندگي با سرعت  269کيلومتر در ساعت! /آگوست ماهی
که در طول تاریخ در آن چند حادثه شــوم در ایران روی داد ازجمله براندازی  28اَمُرداد که نه تنها ایران ،بلکه مســیر تاریخ جهان را تغییر داد  /رسیدن اروپاییان به مَن َهتَنِ نیویورک و حفظ نام بومی آن که کانون
اقتصاد و محل آســمانخراش ها و چند دانشگاه و رسانه است 69 /سال از براندازی دمکراسی مصدق گذشت ـ علل و فرصت هايی که باعث این براندازی شدند ـ براندازی  28اَمُرداد مسیر تاریخ ایران را تغییر و
نیز جهان را در راهی دیگر قرار داد /اشاره به دو اقدام دکتر مصدق :دستور اکید مصدق به تدریس تاریخ ایران به سربازان وظیفه در پادگانها و طرحهای کاهش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای
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روزي كه جنگ جهاني دوم آغاز شد ـ
جهانِ قرنِ  21دارد چهره دیگری به خود می گیرد و ...
جنگ جهاني دوم در يكم سپتامبر  80( 1939سال پيش ،در دهم شهریور) با حمله نظامي آلمان به لهستان آغاز شد .اين جنگ تا يكمين

هفته ماه مي سال  1945درجبهه های اروپا و تا نيمه آگوست همين سال درجبهه های خاو ِر دور ادامه يافت و مسكو و واشنگتن را دو اَب َرقدرت
جهان كرد و ....

جنگ ،ساعت 5و 45دقيقه بامداد يكم سپتامبر آغاز شد و همان روز تا اواخر شب ،نيروهاي آلمان دانتزيك (گدانسك) را كه طبق قراردادهاي

پايان جنگ جهاني اول ،توسط فاتحان جنگ از آلمان جدا و به لهستان واگذار شده بود پس گرفتند .حمله نظامي آلمان به لهستان ،يك هفته

پس از انعقاد پيمان عدم تجاوز ،میان آلمان و شوروي آغاز شده بود كه اگر آلمان دو سال بعد اين پيمان را نقض نكرده بود ،انگلستان نیز بمانند

فرانسه مطیع آلمان می شد واز آنجا که آلمانِ وقت با آمریکا اصطکاک منافع نداشت ،جهان دارای  4اَب َرقدرت می شد ـ آلمان ،ژاپن ،دولت

مسکو و دولت واشیگتن و مسیر تاریخ چیز دیگری بود.

متعاقب حمله نظامی آلمان به لهستان ،سوم سپتامبر انگلستان و دومينيون هايش (استراليا ،نيوزالند و  )...و سپس کنفدراسیون كانادا و

فدراسیون آفريقاي جنوبي به آلمان اعالن جنگ دادند .فرانسه در همان سوم سپتامبر و شش ساعت بعد از انگلستان به آلمان اعالن جنگ داده

احساس چراغ سبز آلمان) از هفدهم سپتامبر  1939به لهستان
ِ
بود ،ولي جنگ اين دو کشور از ششم اكتبر آغاز شد .شوروي و اسلواكي نيز (با
حمله ور شدند و باقيمانده ارتش لهستان كه از برابر آلمان عقب نشيني كرده بود مجبور به خروج از وطن شد و به روماني و مجارستان پناه ب ُرد.

لهستان  36روز پس از آغاز حمله به زانو درآمد و ميان روسيه و آلمان قسمت شد .در جريان جنگ جهاني دوم ،لهستان بيش از  20درصد

نفوس خود را از دست داد .لهستانِ اسالوتبار قبال هم دهها سال در كنترل روسيه بود (از زمان تعرض نظامي ژنرال پاسكويچ در نيمه اول

قرن نوزدهم به لهستان و اشغال نظامي طوالني اين کشور) و در سال  ،1944بازهم اين نظاميان روس بودند كه آن را از دست آلمان خارج

ساختند كه تا اواخر دهه  1980متحد روسيه بود و عضو بلوك شرق (پیمان ورشو) .چند سال پس از انحالل بلوك شرق که به نوشته چندين
مورخ ،با غفلت گورباچف صورت گرفت ،لهستان بمانند بيشتر اعضاي پيشين بلوک شرق به عضويت اتحاديه نظامي غرب ـ «ناتو» درآمد و در

آگوست [ 2008از فرصتي كه مسئله گرجستان به دست داده بود استفاده كرد] و به آمريكا اجازه داد كه در خاك آن كشور پايگاه ضد موشكي
و رهگيري مستقر سازد (كه کرملين آن را عملي برضد روسيه تلقي کرده ،نه آنطور كه عنوان شده بود با هدف جلوگيري از رسيدن موشكهاي

ايران به غرب که بهانه ای بیش نبود!).

حمله نظامي يكم سپتامبر  1939آلمان به لهستان در سالگر ِد آغاز نبرد سِ دان  Battle of Sedanدر یکم سپتامبر  1870و روز پس از آن

(دوم سپتامبر  )1870شکست ارتش فرانسه از آلمان و تسليم شدن ناپلئون سوم پادشاه وقت فرانسه به ويلهلم يکم پادشاه پروس آغاز شده بود .در پي اين

پيروزي بود كه ويلهلم به «وِرساي» فرانسه رفت و خود را قيصر (امپراتور) همه آلماني ها اعالم كرد و به اين ترتيب آلمان (رايش) اَب َرقدرت جهان وقت شد،
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انگلستان دوم و روسيه به رديف سوم پايين رفت و دوران دسته بندي نيروهاي رقيب (صلح مسلّح) و عمدتا بر سر بلعيدن سرزمينهاي قاره هاي دوردست

آغاز شد كه تا جنگ جهاني اول ادامه يافت و به اين جنگ منتهي شد و دراین جنگ ،نهایتا آلمان و متحدانش شکست خوردند .تحميالت تحقيرآميز
فاتحان جنگ جهاني اول بر ملت آلمان و ازجمله دادن قسمتي از اراضي آن به لهستان بود كه آتش جنگ جهاني دوم را برافروخت.

جنگ جهانی دوم در دو جبهه آغار شده بود ،در جبهه شرق از سال ها پیش از جبهه غرب (اروپا) .در شرق ،امپراتوری ژاپن که قبال بخش هایی از چین

ازجمله تایوان را متصرف شده بود ،با شعار اخراج استعمارگرانِ مغرب زمین از آسیا که هدف ،عمدتا انگلیس و فرانسه بود و در مورد فیلیپین و گوام؛ آمریکا،
دست به جنگ زده بود و متصرفات انگلیس و فرانسه تا مرز هند را متصرف شده بود ،هلند را از اندونزی بیرون انداخته بود و با آلمان و ایتالیا قرارداد اتحاد
بسته بود.امپراتوری ژاپن سرمست از پیروزی هایش ،در دسامبر  1941پای آمریکا را به جنگ کشاند .تا این زمان ،دولت واشینگتن تالش داشت که وارد

جنگ تازه اروپاییان نشود که امپراتوری ژاپن هفتم دسامبر  1941به پ ِرل هاربر (هاوایی) ،هشتم دسامبر به فیلیپین و دهم دسامبر به گوام حمله ب ُرد .می

دانیم قبال ژاپن با آمریکا بر سر صادرات نفت مکزیک اختالفاتی داشتند .آمریکا در جنگ  1898فیلیپین و گوام را از دست اسپانیا خارج ساخته و در آنجا
مستقر شده بود و هاوایی از مناطق وابسته به آمریکا بود (و بعدا یک استیت آن فدراسیون) .با این عملیات نظامی ژاپن ،دولت واشینگتن در هر دو جبهه

(غرب و شرق) وارد میدان شد و وزنه انگلیس و روسیه را سنگین تر کرد .دو تعرّض مستقیم هوایی و دریایی ژاپن به دو نقطه ساحلی آمریکا در کالیفرنیا و
اروگون ،دولت واشیگتن را به تأمل واداشت که تا آن زمان مورد تعرض از اروپا و آسیا قرار نگرفته بود زیراکه میان دو اقیانوس و به فاصله زیاد از میدان های
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جنگ قرار گرفته بود و لذا به اندیشه ساخت سالح های پیشگیر افتاد.

در جبهه اروپا ،طولی نکشید که آلمان بر فرانسه و کشورهای نوردیک (سوئد و نروژ) ،دانمارک ،هلند و بلژیک و کشورهای اسالونشین اروپای شرقی و

مرکزی ،و متحد اروپایی اش ـ ایتالیا بر مناطقی از مدیترانه استیالء یافته بودند ،ولی ایتالیا در یونان و لیبی و مصر دچار درگیری های سخت شده بود که
پای آلمان را بمیان کشاند.

هیتلر که یک ناسیونالیست بود ،به رغم پایبندی به سوسیالیسم ملی ،از دیرزمان با مسلک مارکسیسم ـ سوسیالیسم مطلق که انگیزه و آرزوی انسان را

محدود می کند و نیز جهان وطنی مخالف بود و با تجربه جنگ جهانی اول که روس ها نظر به اتحاد با اسالوهای سایر مناطق اروپا دارند و به خاطر اسالوهای

صربستان ،عمال جنگ جهانی اول را به راه انداختند به چشم تردید به مسکو می نگریست .وی پس از پیروزی های چشمگیر در دو سال اول جنگ و تداوم
بمباران لندن ،به رغم مخالفت برخی از ژنرال هایش که تجربه ناپلئون ،سرمای سخت روسیه و وسعت خاک آن را مطرح کردند تصمیم به تصرف روسیه
و خارج ساختن آن از دست بلشویک ها گرفت و  21ژوئن سال  1941دستورداد كه عمليات «بارباروسا» و حمله نظامي غافلگيرانه به شوروي در جبهه اي

به طول دو هزار و نهصد كيلومتر از بالتيك تا درياي سياه آغاز شود و چند ساعت بعد ،ساعت  3بامداد  22ژوئن (به وقت برلين) 150 ،لشكر آلماني مركب
از سه ميليون و پانصد هزار نظامی 3 ،هزار و  580تانك ،هفت هزار و  189توپ و حمايت  1830هواپيما در سه ستون (شمالي ،مركزي و جنوبي) وارد

قلمرو شوروي شدند و اين ستون ها  3ميليون و پانصد هزار تن نیروی ذخيره نيز پشت سر داشتتند .ژنرال هاي هيتلر نگران وسعت زياد خاک شوروي

بودند و به عالوه ،عقيده داشتند که پيش از يکسره کردن کار انگلستان که مي تواند آمريکا را به کمک خود آورَد نبايد سراغ حمله نظامي به کشوري ديگر

رفت .هیتلر که با دولت واشنگتن مناسبات حسنه داشت باور نمی کرد آمریکا وارد جنگ با آلمان شود .باالخره مشاوران هیتلر گفته بودند که اگر حمله
به شوروي قطعی است بهتر است که بهار  1941آغاز شود تا فرصت بیشتری برای به زانو درآوردن دولت استالین ـ قبل از فرارسیدن فصل سرما باشد.

هنوز بدرستی روشن نیست که چرا هیتلر این اندرز را نادیده گرفت و به جای اپریل (بهار) حمله را از  21ژوئن و آغاز تابستان آغاز کرد و لباس زمستانی
هم برای آن انبوه نظامیانش آماده نساخت.

نیروهای هیتلر تا نزدیکی مسکو پیش رفتند و در اینجا نه تنها با زمستان روسیه بلکه تاکتیک تازه مارشال ژوکوف روبرو شدند .یک اشتباه ژنرال های

هیتلر محاصره و ورو ِد به شهرها بود که نظامیان آلمان تجربه جنگ شهری نداشتند و حکومت حزبی روسیه با کمک اعضای حزبِ حاکم ،مردم هر شهر از
خُ رد و بزرگ را مسلح و وارد جنگ کرده بود .به عالوه ،آمریکا و تقریبا تازه نفس وارد جنگ شده بود.

آلمان در جبهه روسیه شکست خورد ،متصرفات مناطق اسالو نشین و حتی چِ ک و اتریش را از دست داد و روس ها به فرماندهی ژوکوف وارد برلین

شدند ،سی ام اپریل  1945هیتلر و زنش «اوا» در پناهگاه زیرزمینی خودکشی کردند و نظامیان روس دوم ماه می پرچم خود را برفراز ساختمان پارلمان

آلمان برافراشتند .هیتلر« ،اوا» رفیقه اش را چندساعت پیش از خودکشی به عقد نکاح خود درآورده بود! .در پی خودکشی هیتلر ،دریاساالر  54ساله

ـ کارل دونیتس برجای او نشست که هفتم ماه می  1945تسلیم شد .قراردا ِد تسلیم بدون قید و شرط آلمان هشتم می با غرب و نهم می با دولت مسکو

امضاء شد که در غرب هشتم و در روسیه نهم می را روز پیروزی اعالم کرده اند .سران دولت های فاتح (مسکو ،واشینگتن و لندن) در نشست چندین روزه
پُتسدام وضعیت پس از جنگ و سهم هرکدام را تعیین کردند که زاینده مسائل بعدی و تا به امروز بوده است .در نشست پُتسدام وضعیت ژاپنِ پس از جنگ
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که همچنان بر تخت پیروزی نشسته بود نیز تعیین شده بود .روزولت که  12اپریل  1945ناگهان درگذشته بود و ترومن برجایش نشسته و در نشست

پُتسدام شرکت کرده بود ،در این نشست اشاره به داشتن بمب اتمی کرده بود .ششم آگوست و چهار روز پس از نشست پُتسدام که از  18جوالی تا دوم
آگوست ادامه داشت ،آمریکا هیروشیمای ژاپن را که هنوز دم از پیروزی می زد بمباران اتمی کرد و سه روز بعد ناگاساکی را .روسیه دو روز پس از بمباران
اتمی هیروشیما به ژاپن اعالن جنگ داد و جزایر کوریل را متصرف شد .امپراتور ژاپن که نگران بمب سوم بود پانزدهم آگوست تسلیم شدن ژاپن را اعالم

و دستور قطع عملیات نظامی را صادر کرد که سند تسلیم و در پی آن ورود نظامیان آمریکا به ژاپن در دوم سپتامبر 1945در عرشه نام میسوری آمریکا

امضاء شد و نیروهاغی نظامی ژاپن بازگشت به وطن از میانمار ،اندونزی ،کره ،منطقه هندوچین ازجمله ویتنام و  ...تایوان و هنگ کنگ را آغاز کردند.

دو مورد از مسئله سازی ها ،توافق های پایان جنگ در جبهه شرق این بود که ویتنام را در مدار  16درجه عرض جغرافیایی و شبه جزیره کره را در مدار 38

درجه موقتا و هر کدام به دو بخش قسمت کردند که بعدا با انجام رفراندم یکی شوند که این وضعیت و رقابت قدرت ها با یکدیگر به دو جنگ بزرگ منطقه
ای پس از جنگ دوم جهانی انجامید ـ جنگ ویتنام و جنگ کره .مسئله ویتنام پس از دو جنگ طوالنی و پُرتلفات با فرانسه و آمریکا و متحدین حل شد ولی

مسئله شبه جزیره کره به رغم یک جنگ خونین و مداخله قدرت های رقیب همچنان باقی مانده وآتشی در زیر خاکستر است بویژه که کره شمالی اتمی ـ
منطقه است .بنا براین ،زیاده خواهی ها و در مواردی بده بستان ها و نیز تداوم سیاست های مداخله گرانه دو قدرت قدیمیِ پیش از جنگ جهانی دوم قرن

بیستم (انگلیس و فرانسه) و به عالوه ،فروپاشی جماهیریه شوروی به علت ندانمکاری مدیران آن و عدم رعایت وعده های غرب به آخرین رهبر شوروی و

نخستین رئیس جمهوری روسی ِه پس از فروپاشی ،زاینده مسائل کنونی و مشکالت آینده جهان خواهد بود بویژه که قدرت های دیگری هم در حال طلوع
هستند و دسته بندی های خارج از دنیای غرب در حال تحقق .غرب از زمان ساخت باروت و قطب نما در قرن پانزدهم برپایه خاطرات مارکو پولو از اقامت

چند ساله اش در چین و مشاهده آنها ،قدرت برتر در جهان بوده که به نظر می رسد این قدرت رو به پایان است.

زياده خواهي بلوك غرب پس از فروپاشيِ سهل و آسان جماهیریه شوروي و خروج نظامي ـ سياسي روسيه از اروپاي مركزي و شرقي و ازجمله از شرق

آلمان كه به نوعی به محاصره درآمدن آن كشور ـ به رغم قول و قرارهای اواخر دهه هشتم تا نیمه دهه نهم قرن بیستم انجامیده و از آغاز دهه سوم قرن

 21به آغاز دوران معارضه تازه اي منجر شده است که تفسیر ا ُلتیماتوم اواخر سال  2021پوتین و عملیات پس از صدور آن مسیر بعدی را تا حدی بدست
داده است .اين بار وضعيت جهان چيزي ديگر است زيرا كه قدرت هاي ديگري سر برافراشته و در حال طلوع هستند ـ کشورهايي که قبال تحت استيالء

بودند .اين قدرت هاي در حال طلوع رقابت را با اقتصاد و نفوذ آغاز کرده اند و اقتصاد غرب را که چند قرن برتري داشت هدف قرار داده اند .آمريکا با دادن

وعده هاي بدون اجرا ،دولت روسيه را وادار به خروج از آلمان کرد .آلمان واحد ،لهستان و چند کشور دیگر که پیش از فروپاشی ،اقمار دولت مسکو بشمار
می آمدند اینک سنگر بلوک غرب در برابر روسیه شده اند .قبال تاریخ دانان تذکر داده بودند که پس از هر شکست و فروپاشی ،اگر فشار از خارج باقی بماند،

ناسیونالیسم زنده خواهد شد که نیرویی توفنده دارد که به آن توجه نشد و اینک این نیرو در روسیه زنده شده است و خودنمایی می کند .آمريکا همچنین

پس از فوت مائو ،کمک کرد که اقتصاد چين کاپيتاليستي شود تا عمال نظام کمونیستی را پشت سر بگذارد و اين کشور را صادر کننده شماره یکم کاال به
آمریکا کرد که به صورت قدرت اقتصادي دوم درآمده ولي به موازات آن ناسیونالیسم چین هم بپا خاسته و رقيب آمریکا شده است .هن ِد یک میلیارد و

چهارصد میلیون نفری قدرت نظامی ،اقتصادی و علمی دیگر که صدمات دوران استعمار انگلیس را فراموش نکرده است و این دو قدرت آسیایی در کنار
روسیه ،برزیل ،فدراسیون آفریقای جنوبی و  ...دارند سازمان های مشترک و اتحادیه های متعدد تشکیل می دهند که تغییر دهنده چهره جهان خواهد
بود .هند ـ اتمي و تکنولوژيک شده و دارد کارشناس و پزشک به دنيا صادر مي کند و ديري نخواهد گذشت که هنديان مقامات حساس چند کشو ِر مطرحِ

جهان را به دست خواهند گرفت .درآمریکای التین بازگشت به چپ مشاهده می شود و نسل نوین ملل آفریقایی روشن شده و دوران استعمار و استثمار

ِنس محدود داشته باشد با استفاده از
و بردگی ذهن آنان را پُرکرده است .ژاپن که پس از تسليم شدن در جنگ ،قرار بود که يک نيروي نظامي سِ لف ديف ِ
چند فرصت ،بويژه اتمي ـ موشکي شدن کره شمالي ،دارد بارديگر به صورت يک قدرت نظامي درمي آيد و همه تحوالت نشان از این دارد که جهان در

آستانه ورود به عصر تاریخی تازه ای است.

بیست و دوم شهریور 1401
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موشکی شده و ژاپن در خطر است و احتماال آالسکا و کانادا .اصحاب نظر گفته اند که کره شمالی به اشاره مسکو و پکن آماده هرگونه تعرض به هرگوشه از

پیام ها و پاسخ به پرسش ها
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پیام های رسیده درباره مشکل تجدید کارت مل ّی
و شرح یک مورد از مشاهدات ناشر این مجله در این زمینه
پیام های رسیده درباره مشکل تجدید کارت ملّی تا  22شهریور 1401از رقم  10بیشتر شده بود که جز دو مورد آن؛ کوتاه و با مضمونی مشابه هستند
درخواست تجدید ،مشکل فنی پیش آمد و تأخیر طوالنی ،و در این میان افزودن
ِ
پذیرش
ِ
و اشاره به این که چه لزومی برای تجدید آنها بود و پس از آغاز
بر مشکالت بروکراسی و برای برخی دردسر ساز .یک مخاطب نوشته است :آیا کشور دیگری را سراغ دارید که کارت شناسایی مدت دار صادر کند ،چرا
اعتبار شناسنامه ها مدت دار نبوده است .در چند کشور ازجمله آمریکا که شناسنامه وجود ندارد و گرفتن کارت شناسایی که همان لحظهِ
دادن درخواست صادر می شود اختیاری است و همان گواهینامه رانندگی کفایت می کند و یا کارتی که با گذرنامه می دهند و شبیه
گواهینامه رانندگی است .همه ایرانیان مقیم کشورهای دیگر که در ایران محل اقامت ثابت از آن خود ندارند ،تکلیف چیست؟ و کارت
پس از صدور به کجا باید فرستاده شود؟ ،دست کم باید یک سازمان دولتی تعیین شود که کارت را تا بازگشت صاحب آن نزد خودش
نگهدارد .ساکنان روستاهای بسیار کوچک و چند خانواریِ دوردست که پستخانه ندارند ،به چه ترتیب برایشان ارسال می شود؟.
در زیر نخست یک مورد تجربه ناشر این مجله و مؤلف تاریخ آنالین ایرانیان [نوشیروان کیهانی زاده] از این مشکل درج می شود و در ادامه ،دو
مورد تعجب و تأمل برانگیز از این مشکل ،با هدف یادآوری و رفع آن:
تجربه شخص ناشر مجله
بیست و هشتم شهریور  1398میترا حاتمی ـ خواهرزاده ام و کارمند دانشگاه تهران گفت که می خواهد برای تجدید کارت ملّی به نزدیکترین
پیشخوان [نزدیک به خانه اش] برود .گفتم که من هم با تو می آیم و درخواست تجدید می دهم .این پیشخوان در خیابان  45متری نارمک و نزدیک
به بیمارستان قرار داشت .باهم وارد این پیشخوان شدیم که در آنجا سه بانوی جوان مشغول کار بودند .هرکدام از ما دو نفر و با رعایت نوبت نزد یکی
از این بانوان رفتیم .همه مدارک را همراه داشتم جز اصل شناسنامه که فراموش کرده بودم با خود ببرم.
بانویی که مرا پذیرفته بود گفت که بدون همراه داشتن شناسنامه نمی شود اقدام کرد .گفتم شناسنامه را که شما فقط می بینید که مشخّ صات
درست باشد و مطابق فتوکُپی که فتوکپی را آورده ام ،اسنادی را که با خود دارم هویت مرا تأیید می کند و سپس گذرنامه ام ـ گذرنامه دیجیتال،
کارت عکسدار مدیریت مجله روزنامک صادرشده از سوی وزارت ارشاد ،کارت منزلت و چندین کارت رسمی و عکسدار دیگر را که همراه داشتم به
او نشان دادم و گفتم که این کارت ها ازجمله کارت ملی قبال صادرشده می تواند فتوکپی شناسامه را تأیید کند .به عالوه ،نام و عکس های من از
شصت و چند سال پیش در روزنامه ها چاپ شده و تاریخ آنالین حاوی عکس من ،بزرگترین آنالین به زبان فارسی است و به زعم بعضی ،از مشاهیر
هستم و تا به امروز [در سال  63 ]1398سال روزنامه نگار ،در انتخابات مهرماه سال  ،1351در تهران نزدیک به نیم میلیون نفر به من رای دادند و در
همین نارمک بیش از هر محله دیگ ِر تهران .گفت نمی شود؛ اصل شناسنامه.
جر و بحث فایده نداشت .در همان دفتر و نیز در پیاده ر ِو خارج از دفتر از سه نفر دیگر که بمانند من پاسخ منفی شنیده بودند مشکل را پرسیدم .یکی
گفت که مستاجر است و آدرس قطعی ندارد و اجاره نامه دو ماه دیگر منقضی می شود و اینجا (دفتر پیشخوان) می گویند مشکل فنی پیش آمده و کارت
جدید تا چندین ماه دیگر صادر نمی شود و من نمی دانم که در کدام محله می توانم خانه برای اجاره کردن پیداکنم و یا اصال به شهر خودم بازگردم ،وقتی
که من آدرس قطعی برای ارسال کارت جدید نداشته باشم ،تکلیف کارت پس از صدور آن چه خواهد شد؟ ،و خیلی جاها کارت را می خواهند ببینند تا
کار را انجام دهند و بدون کارت نمی شود .دیگری گفت که کُد پستی خانه برادرش را که موقتا در آنجا زندگی می کند نمی دانسته و به من گفتند که
برو و بیاور و من وقت ندارم ،با زحمت زیاد یکی ـ دو ساعت مرخصی گرفته ام .سومی که خانمی بود گفت؛ پیش اینکه به اینجا بیاید ،شناسنامه اش را
روی مبل گذاشته بود تا برود کیفش را بیاورد و در کیفش بگذارد که نوه  3ساله اش آن را برداشت ،خواستم از دستش بگیرم لجبازی کرد و شناسنامه
پاره شد و اینجا به من گفتند که اول درخواست تعویض شناسنامه بده ،وقتی که آمد بیا و درخواست کارت بده .او سپس شناسنامه اش را نشان داد و
گفت :پارگی به مشخصات آسیبی نرسانده و می شود چسب زد و من وقت چسب زدن نداشتم .باید س ِر کار بروم و با التماس کردن توانستم اجازه بگیرم
یکی ـ دو ساعت دیرتر به محل کار بروم و از خانه فورا به اینجا آمدم تا سروقت به کارم بازگردم .همه جا کارت می خواهند ببینند .این کارت من پنج
سال پیش صادر شده و گمان نمی کنم به این سرعت لزومی برای تجدید آن باشد .کارت کامل است ،چطور تا امروز پذیرفتنی است و فردا باید
«رسید درخواست تجدید» را که یک کاغذ است ضمیمه آن کرد ،این چه منطقی است؟ .نمی دانم که چرا به همین تجدید کارت بند
کرده اند ،آیا با درخواست تعویض کارت دادن همه چیز حل می شود؟ ،چه اصراری؟.

یک پیام وارده
درباره مشکل بروکراسی ،درخواست از دولت برای بررسی و رفع آن
 12سپتامبر  21 = 2022شهریورماه  1401دو پیام (جداگانه) از دو مخاطب درباره دو مشکل اداری دریافت شد که الزم است به آنها توجه و برطرف شوند
و هر دو درباره وضعیت رفتار اداری ـ  Bureaucracyو نیز تصمیماتِ اداریِ مشکل ساز ،و تأثیر منفی آنها در روحیه افرادی است که نیاز به مراجعه به مؤسسات
دولتی (عمومی) برای رفع مشکل و انجام کار اداری دارند .در زیر مشروح یکی از دو پیام آمده است و پیام دیگر که می تواند سوژه یک تألیف و یا فیلمنامه شود
مربوط به کارت ملّی و بروکراسی بانکی است ،در زیر این مطلب و به صورت جداگانه درج شده است.
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پیام نخست:
کارمند یک شعبه ثبت اسناد در تهران ،حاضر نشد تردید مرا با تطبیق سند خانه ام که در دستم بود با مشخصات پرونده ملک که در بایگانی اش بود برطرف
سازد! که نگران جعل سند در غیاب خود بودم
"در یک دفتر مشاوره و وکالت قضایی در آمریکا کار می کنم ،لیسانس حقوق قضایی از ایران و دکترای رشته مربوط را از آمریکا گرفته ام .بسیاری از مراجعین
من از فارسی زبانان هستند .به دفتر ما چند روزنامه و مجله ارسال می شود تا مراجعین در طول انتظار ،با ورق زدن آنها سرگرم شوند .تیتر امروز این روزنامه
ها که هنگام ورود به دفتر ،نظری به آنها افکندم درباره پیشروی نظامیان اکراین در چند ناحیه بود که به درستی و بی طرفانه بودن خبر تردید کردم و چون
وبسایت بزرگ به زبان فارسی دارد و اخبار ایران را هم نقل می کند رجوع کردم و ضمن خواندن اخبار و
ِ
اسپوتنیک روسیه که یک
ِ
وقت داشتم ،به خبرگزاری
تفسیرها ،یک ابراز نظر مفصل از دکترعماد آبشناس نقل کرده بود در باره زیان های بروکراسی [در هر کشور و سازمان] و آوردن مثالی از وجود آن در شوروی
سابق که آن را بدتر از تحریم و  ...خوانده بود.
در جامعه شناسی نیز بروکراسی ،به مفهوم محاوره ای اش (در ذهن مردم) عبارت است از تصمیم خالف منطق و روال معمول و دور از انتظار مردم که
گرفتن وقت و حواله به این و آن دادن ،از سوی یک مقام اداری و یا سازمان اداری را بدنبال دارد ،بدون طرح و تصویب در مقنّنه [پارلمان و شورا] و در قدیم به
آن می گفتند؛ کاغذ بازی.
در این فکر بودم که یک ایرانی سالخورده که قبال وقت گرفته بود وارد شد .گفت که  12سال است نزد پسرم هستم که از  45سال پیش در آمریکا زندگی می
کند .در یکی از نواحی منطقه  2تهران یک آپارتمان دارم که سالهاست یک آشنا در آنجا زندگی می کند و هر وقت که به ایران می روم سری به آنجا می زنم و
قبوض پرداخت شد ِه آب و برق و تلفن و عوارض شهرداری را می گیرم ،با خود می آورم و بایگانی می کنم .با خودم قرار گذاشته ام که سال های آخر حیات را در
ایران و در همان آپارتمان زندگی کنم و همانجا بمیرم و در وطن دفن شوم .چند هفته پیش که به ایران رفتم آن شخص در دادن آن قبوض تعلّل کرد ،قضیه را
با دوستی که در همان محل ،کارمند بانک است در میان گذاشتم گفت که از زمان گران شدن مسکن ،جعل و تقلب در اسناد مالکیّت و  ...زیاد شده
است ،برو و از شعبه ثبت اسناد محل بپرس که تقلّب و جعل صورت نگرفته باشد .شعبه ثبت اسنا ِد آن ناحیه تا آپارتمان من ،کمتر از  300متر
فاصله دارد .با سند مالکیت آپارتمان به آنجا رفتم تا بپرسم ،به من جواب ندادند و گفتند برو از طریق یک محضر اسناد رسمی اقدام کن .گفتم
این چه حرفی است؟ ،من یک سئوال قانونی دارم ،اینکه زحمتی ندارد که پرونده ملک را که در بایگانی دارید ببینید و به من بگویید .در آمریکا
آدرس هر ساختمان را که در اینترنت بزنند ،نام مالک ،متراژ ،سال ساخت ،تعداد معامالت انجام شده روی آن ،بهای وقت آن و جزئیات می آید ودسترسی به
آن آزاد است ـ هرکس بخواهد این اطالعات را بدست می آورد ،اینکه محرمانه نیست .من دلواپس شده ام و در  77سالگی ممکن است سکته کنم که
گفتند جواب همان است که دادیم اگر اصرار بیشتر کنی ،نگهبان را صدا می زنیم .با نگرانی تمام به محضری که چند قدم آن طرف شعبه اداره ثبت
اسناد بود رفتم ،گفتند سند را بگذار و برو ،ما استعالم می کنیم دو ـ سه هفته ،یا سه ـ چهار هفته! طول می کشد و باید هزینه اش را هم بدهی ،رایگان نیست.
گفتم بلیت بازگشت من برای چهار روز دیگر است ،گفتند مکاتبه طول می کشد و سند مالکیّت شما باید اینجا نزد ما بماند .گفتم اگر من بمیرم تکلیف سند
چه می شود از کجا بدانند که در دفتر شما است که ا َبرو درهم کشیدند.
ببینید که از این وضعیت چه حالی به من دست داد ،دچار ضعف اعصاب شدم و در بازگشت به آمریکا پسرم مرا به دکتر متخصّ ص برد و انواع داروهای درمان
اعصاب داد که عوارض جانبی دارند و در ایران به آنها داروی روان گردانی می گویند.
درآمریکا ،قضیه را با هر آشنا که دیدم در میان گذاشتم و یکی از آنها گفت که بهتر است با مشاور قضایی مالقات کنم و آدرس و تلفن شما را داد که وقت
گرفتم و آمدم.
به او گفتم که تکلیف ردیف اول دولت ها؛ محافظت از مال و جان اتباع است و استاد ما در دانشکده حقوقِ دانشگاه تهران می گفت که پس از پیدایش
قانون اساسی ،قانونگزارنِ کشورها ـ چه مسیحی ،چه مسلمان و پیرو ادیان دیگر به نقل از یک آیه قرآن ،اصلِ تکلیف دولت به حفظ جان و مال اتباع را
وارد قانون اساسی خود کرده اند و قطعا اگر سوء عملی در سند مالکیت شما شده باشد ،قوه قضایی جمهوری اسالمی ایران که نظام قرآنی دارد احقاق
حق خواهد کرد و مرتکبین را مجازات .دولت ها در احقاق حق اتباع خود در آن زمینه در هر نقطه از دنیا کمک می کنند .محافظت دولت ها از اموال اتباع یک
عبارت عام است .در مورد بروکراسی که به چشم دیده ای کاری از دست ما بر نمی آید ،نامه بنویس ـ به رسانه ها و مقامات مربوط دولت .این عمل ،انتقاد نیست
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ـ این یادآوری است که سبب حل مسئله می شود ،رئیس جمهور از کجا بداند که فالن شعبه ثبت اسناد چنین پاسخی داده و تازه آن پاسخ را یک
کارمند داده است نه همه اداره .این یک مسئله اداری (بروکراسی) است و رسانه ها برای همین به وجود آمده اند که مشکالت را از زبان فرد و
افراد و یا خبرنگار خودشان منعکس کنند تا بگوش مقام ارشد دولتی برسد و حل مشکل کند .وقتی که در تهران در دانشگاه بودم شنیدم که
بروکراسی سازمان ثبت اسناد و کارشناس بازی در آن سابقه طوالنی دارد و به همین سبب و در پی شکایات متعدد و انتشار چند خبر درباره
سوء استفاده ها ،پهلوی دوم در دهه  1330یک بار خودش به ساختمان ثبت اسناد رفت و بر درب ورودی آن قفل زد تا تجدید سازمان شود
ولی درست نشد ،دشت و کوه و بستر رودخانه [مسیل] هم اموال عمومی یعنی بیت المال هستند .در دوران تحصیل حقوق در ایران ،دو ـ سه
بار ما [دانشجویان] را به آنجا [سازمان ثبت اسناد] بردند که بروکراسی را به چشم دیدم ،چه کسی سند بیابان و کوه و مسیل ها را به نام این
و آن صادر می کند؟ و چگونه؟ .انشاءاهلل که درست شود ،ولی یادآوری و مخصوصا در رسانه ها الزم است.".

شرح ماجرای یک نمونه بروکراسی بانکی و کارت مل ّی که می تواند کتاب و فیلم
سینمایی شود ـ مردی با دهها میلیون تومان در بانک گرسنه مانده بود
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پیام یک مخاطب دیگر که آن هم  12سپتامبر  21( 2022اردیبهشت  )1401واصل شده است بسیار طوالنی است و با انشاء خودمانی (محاوره ای) که
با حفظ اصالت آن ،تنظیم و دوباره نویسی شده است .این پیام که می تواند سوژه یک بررسی و اصالح روش اداری شود مربوط به کارت ملّی و
بروکراسی  Bureaucracyبانکی است.
مخاطب نوشته است که در اروپا زندگی می کند و نمی خواهد نام کشور محل سکونت او درج شود و افزوده است که پیام را به دخترش دیکته کرده زیراکه
خودش لرزش دست دارد و تایپ کردن او در کیوُر ِد کامپیوتر هم حرف به حرف است و وقتگیر و برایش که  80ساله است خسته کننده .او در ایران شغل آزاد
داشته و حقوق بگیر نبوده و لذا بازنشستگی نداشته و از  19سال پیش نزد دختر و دامادش که  30سال است به اروپا مهاجرت کرده اند زندگی می کند .تا 50
سالگی در وطن و در شهری کوچک و دوردست زندگی می کرده و چندی پس از آمدن دخترو دامادش به اروپا و فوت خانمش ،به تهران کوچ کرده و در اینجا و
در نازی آباد خانه خریده و حدود یازده سال در آنجا بوده که به اصرار دختر و دامادش به اروپا آمده است.
وی نوشته است 16 :سال پیش که برای دیداری به ایران و به شهر خود رفته بود ،به توصیه بستگانش گوش کرد که چرا خان ِه تهران را که در این شهر کسی
را ندارد حفظ کرده است ،سود سپرده گذاری پول فروش خانه در بانک بیشتر از اجاره دریافتی [اجاره وقت] است و دردسر هم ندارد ،نه هزینه تعمیر دارد و نه
در ِد سر دیرکرد در دریافت اجاره که به حساب بانکی واریز می شد.
وی افزوده است :سرانجام در همان سفر خانه  180متری ام را به  54میلیون تومان به همان مستاجر فروختم و پولش را در بانک سپرده کردم ـ سپرده ای
که اتوماتیک تجدید می شود و هر یکی ـ دو سال یک بار که به ایران می رفتم فقط یک روز در تهران می ماندم و به شهر خودم می رفتم و سود سپرده را که به
حساب پس انداز بانکی ام واریز می شود می گرفتم و خرج می کردم .در دهه  1390هربار که به ایران می رفتم و از باال رفتن نجومی قیمت خانه ها آگاه می شدم
دچار پشیمانی از فروش و غم و اندوه می شدم .هربار بیش از صد یورو با خودم نمی بردم ،برای اینکه در فرودگاه تاکسی می گرفتم و به راننده می گفتم مقابل
دستگاه خودپرداز یک بانک بایستد تا من بروم با کارت خود پول بگیرم و به او بدهم .هزینه مسافرخانه را هم که یکی ـ دو شب بیشتر نبود کارت به کارت می
کردم و همچنین خرید بلیت هواپیما و رفتن به مرکز استان و از آنجا با اتوبوس به شهر نسبتا کوچک خودم که فرودگاه ندارد.
مسئله کرونا سبب شده بود که دخترو داماد نگذارند در دو سال و چندماه اخیر به ایران بروم .چند هفته پیش سرانجام موافقت کردند .چون سود سپرده ام
کافی بود فقط  72یورو در جیب داشتم که در جواهرفروشی فرودگا ِه بین راه چشمم به یک ساعت زنانه بسیار زیبا افتاد و آن را به  59یورو خریدم تا به نوه برادرم
که دختری  22ساله است و در خرداد از دانشگاه شهر مجاور لیسانس گرفته هدیه بدهم.
به فرودگاه تهران که رسیدم و اتومبیل گرفتم که به مسافرخانه بروم ،به راننده گفتم که مقابل یک خودپرداز بایستد که گفت بیش از دویست هزار تومان
نمی دهند و کرایه من بیشتر است .اتومبیل او ،تاکسی نبود و از اتومبیل های شخصی مسافرب َر بود .گفتم که عالوه بر آن ،دوـ سه یورو هم می دهم .ولی در محل
خودپرداز ،شماره رمز کارتم را فراموش کرده بودم (مشکل سالخوردگی) .همه شماره های به ذهن آشنا را زدم جواب آمد که درست نیست .به راننده گفتم
که فقط  13یورو دارم گفت که همه اش را باید بدهی .چانه زدم و  11یورو دادم .مرا به مسافرخانه (یک هتل ارزان) رساند و رفت .به دفتردار هتل گفتم که فقط
یک شب خواهم ماند ،شماره کارت حساب بانکی ام را فراموش کرده ام .فردا می روم بانک و پول می گیرم و می دهم .قبول کرد .روزبعد چون پول نداشتم با پای

پیاده تا یک شعبه بانک مربوط رفتم و گفتم که شماره کارت حسابم را فراموش کرده ام ،گفتند باید کارت دیگری بگیری ،گفتم :قبول .گفتند کارت ملی ات را
بده ،دادم ـ گفتند؛ این کارت ،قدیمی است .بانک مرکزی دستور داده که باید کارت ملّی جدید و یا «کارت قدیم به عالوه رسیدِ درخواست تجدید
کارت قدیم» ارائه دهم تا به درخواستم عمل شود .گفتم من در اروپا زندگی می کنم ،دفعه قبل که به ایران آمده بودم و رفتم تا کارت ملی ام را تجدید کنم
گفتند چندماه طول می کشد ،گفتم من اینجا آدرس ندارم و نمی خواهم کارتم بدست دیگران افتد و می روم به سفارت جمهوری اسالمی در کشور
محل اقامت درخواست تجدید کارت ملی می کنم .در بازگشت به سفارت رفتم گفتند ما گذرنامه تجدید می کنیم ولی کارت ملی ،نه .گفتم من شناسنامه
خودرا از طریق شما عوض کردم چرا کارت ملی ،نه ـ گذرنامه هم دیجیتال شده ،گفتند در مورد کارت ملی دستور نداریم.
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کارمند بانک که این را شنید گفت که می توانم به یک پیشخوان بروم و در خواست تجدید کارت ملّی کنم و با رسید درخواست تجدید به بانک بازگردم .به
اولین پیشخوان که تا بانک فاصله طوالنی نداشت رفتم ،شناسنامه خواست گفتم که در اروپا است ،فتوکپی اش را دارم ،گذرنامه هم دارم و
گواهینامه رانندگی کشور محل زندگی ام را هم دارم ،گفت که نمی شود .طبق دستورالعمل باید شناسنامه بدهی .به بانک بازگشتم و نزد رئیس
شعبه رفتم ،گفت که دستور بانک مرکزی است؛ رسید درخواست تعویض به عالوه کارت قدیم .گفتم اصال می خواهم حساب خودم را ببندم ،پولم را می خواهم.
من پول ناهار ندارم باید به شهر خودم بروم ،من سر پیری و با لرزش دست ،در تهران کسی را ندارم باید بلیت اتوبوس و یا هواپیما بخرم و به شهر خودم بروم .گفت
که نمی تواند دستور بانک مرکزی را نقض کند .گفتم تا آنجا که می دانم وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانکداری و سیاست پول است نه تشخیص هویت و ارائه
کارت ،ممکن است که یک خارجی بخواهد حساب بانکی در ایران داشته باشد ،به خارجی که کارت ملی نمی دهند ،به عالوه ،موضوع کارت ملی و ارائه آن
وظیفه وزارت کشور است .دیگر جوابی نشنیدم.

در بازگشت به اروپا با سفارت تماس گرفتم گفتند که شنیده ایم دارند ترتیبی می دهند که بشود از همین جا بمانند گذرنامه و شناسنامه ،درخواست تعویض
کارت ملی را داد.
این وضعیت را نوشتم تا درج کنید اگر مقامات ببینند ،قبل از اتخاذ هر تصمیم سختگیرانه ،همه جوانب کار را در نظر بگیرند .گذرنامه
یک کشور را در همه جای دنیا قبول دارند ،چرا در ایران که خودش صادرکننده آن است به عنوان کارت شناسایی قبول نمی کنند .با همین
گذرنامه یک فرد وارد کشور می شود .شناسنامه عکسدار و شماره دار و کارت ملی سابق چه اشکالی دارد؟ .همین کارت تا دو سال پیش
مدت اعتبار دارد زیراکه ممکن است دارنده آن دچار ضعف دید چشم و یا آسیب دیدگی دست و
خوب بود و حاال؛ ن َه .گواهینامه رانندگیِ ،
پا و یا ناشنوا شود ،ولی کارت شناسایی فقط با مُردنِ دارنده اش می تواند بی اعتبار شود ،مشخصات فرد همان است و عکس و اثر انگشت او
؛همان .نظام اسالمی نظام منطق و عطوفت و گذشت و برادری است .نباید در یک کشور با نظام اسالمی ،از این دست ناراضی تراشی وجود داشته باشد .وجود
کاغذ بازی و به قول فرنگی ها بروکراسی ناراضی سازتر از گرانی و کمبود هاست .گرانی عملی تدریجی است و مردم خودشان را برای تحمّ ل آن آماده می کنند،
ولی بروکراسی؛ لحظه ای و دور از انتظار است و غیرقابل پیش بینی و باور.

برخورداری از تأمین اجتماعی
پرسش مخاطب :کدام اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی ،برخورداری از تأمین اجتماعی را «حق همگانی» دانسته است؟.

پاسخ:
اصل بیست و نهم.
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از بانک خارج شدم .گرسنه بودم و ناراحت .مانده بودم سرگردان .به هتل بازگشتم و از آنجا به بستگان در شهر خودم تلفن کردم .دو نفرشان که به مسافرت
رفته بودند و سوم و چهارمی هم عذر آوردند و پنجمی گفت که اگر وقت کند به هتل تلفن می کند و با کارت به کارت کردن مبلغی می دهد ولی در حسابش آنقدر
نیست که بشود بلیت هواپیما و  ...خرید .گفتم هرچه داری بده ،با اتوبوس می آیم .گرسنگی فشار آورده بود .با پای پیاده تا خیابان استانبول رفتم تا در آنجا ساعتی
را که در فروشگا ِه فرودگاه خریده بودم بفروشم و غذا بخورم و اگر پولی حواله نشود ،پول هتل و کرایه اتوبوس بدهم تا به شهر خود برسم که در آن روز خریدار
نیافتم .با نهایت اندوه تصمیم به فروش حلقه ازدواج که یادگار مرحوم خانمم بود گرفتم که بیش از  52سال آن را در انگشت داشتم .حلقه را
سریعا خریدند و من پس از سیر کردن شکم به هتل بازگشتم .پولی حواله نشده بود .از هتل به دخترم در اروپا تلفن کردم ،قضیه را گفتم و خواستم
که جریمه تغییر تاریخ بلیت بازگشت مرا بدهد و مرا با اولین پرواز بازگرداند .ساعتی بعد تلفن کرد و بازگشت من دو روز بعد بود .حساب کردم ،پول دریافتی از
فروش حلقه کمتر از هزینه سه شب هتل و کرایه رفتن با تاکسی به فرودگاه بود .از روز بعد هر روز با یک ساعت پیاده روی در این سن و سال و با لرزش دست از این
ساعت فروشی به آن ساعت فروشی رفتم تا ساعتی را که خریده بودم به  45درصد قیمت خرید فروختم و در سه روزی که آنجا بودم خوراکم شده بود؛ ساندویچ.

نیشابور در سال  441میالدی ( 1580سال پیش) پایتخت ایران شد ،پایتخت موقت
8

پرسش مخاطب ،دریافت شده در سی ام مرداد :1401
من یک نیشابوری هستم ،می خواستم بدانم که شهر ما در چه تاریخی پایتخ ایران شده بود؟ ،سپاسگزار:

پاسخ:
 21آگوست سال  441ميالدی (آخر اَمُردادماه) ،يزدگرد دوم شاه وقت ايران از دودمان ساساني تصميم گرفت كه براي نزديك بودن به شمال خاوري كشور و
جلوگيري از ورود باقيمانده هون ها به فرارود (بخش شمال شرقي خراسان بزرگتر) موقتا پايتخت را از تيسفون (نزديك بغداد) به نيشابور (از شهرهاي خراسان)
منتقل کند .شهرهاي بزرگ و معروف ديگر خراسان وقت عبارت بودند از :سمرقند ،بخارا ،مَرو ،خُ جَ ند ،بلخ و هرات.
يزدگرد دوم كه  18سال حكومت كرد در سال  438ميالدي پس از مرگ پدرش ـ بهرام گور ،شاه شده بود .همين هون هاي رانده شده به اروپا ،كشور
هونگري (هنگري ـ مجارستان) را به وجود آوردند كه «آتيال» يكي از رهبرانشان بود.
همچنین نهم نوامبر سال  420ميالدي يزدگرد يكم از دودمان ساسانيان كه رهسپار جنگ و بيرون راندن هون ها از مناطق شمالي ماوراءالنهر (آمو دریا)
بود در محل چشمه سبز (چهل و چند كيلومتري نيشابور) بر اثر لگد اسب كشته شد .در آن روز ،وي خود تصميم به رام كردن يك اسب سركش گرفته بود.
يزدگرد يكم بود که در دهه اول آن قرن (حدود  16قرن پیش) شهر يزد را ساخت كه نام وي بر آن نهاده شده است .از كارهاي مهم يزدگرد تحمل اديان
ديگر در قلمرو ايران بود .فردوسي در باره واقعه درگذشت يزدگرد يكم چنين سروده است:
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بغرّيد و يك جفت زد بر سرش ــ به خاك اندر آمد سر و افسرش
زخاك آمد و خاك شد يزدگرد ــ ........

مؤلف کتاب دهها سال از تاریخ آسیا
پرسش مخاطب :مؤلف کتاب دهها سال از آسیا؟

پاسخ:

 Joao de Barrosبود ،یک تاریخ نگار پرتغالی .او در  74سالکی در  1570درگذشت .تاریخ نویسی او به صورت
«روزشمار» بود و هشت کتاب نوشت که به تدریج هر رویداد را مفصل تر شرح می داد .او از متصرفات پرتغالِ وقت
در آسیا و آفریقای جنوب شرقی دیدن کرد و معروف ترین تألیف او «دهها سال از آسیا  » Decades of Asiaعنوان
دارد که درباره وضعیت آن زمانِ سرزمین آفریقای شرقی و آسیا بویژه هندوستان است که پرتغالی وارد آنجا شده و
حکومت و یا تجارت به راه انداخته بودند .سبک نگارش وی جالب و ابتکاری است بویژه که خودش شاهد رویدادها
بود و هر رویداد را تحلیل و سابقه نگاری می کرد.
تصویری از Joao

خروج نظامیان رزمی آمریکا از عراق
پرسش مخاطب :چه زمانی نیروهای آمریکایی عراق را ترک کردند؟

پاسخ:
اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا بیستم اکتبر  2011تصمیم گرفت که نظامیان رزمی (ن َه مستشاران نظامی) آمریکا را تا پایان آن سال (ظرف دو ماه و ده
روز بعد) از عراق خارج کند که کرد ،البته پس از امضای یک قرارداد استراتژیک مشترک .آمریکا در سال  2003عراق را متصرف شده بود.

گشتی در رویدادهای اَمُرداد و شهریور  1401تا بیست و چهارم شهریور

مجلهروزنامک شماره( 95مرداد -شهریورماه)1401
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یک ایرانی  35ساله سفیر فرهنگی بومیان آمریکا ،کانادا و مکزیک شده است و برای
احقاق حقوق آنان مبارزه می کند ـ رویدادی بی سابقه
بومیان آمریکای شمالی روز ملّی ـ  Native American Dayدارند که برحسب استیت ها ،چند روز متفاوت از یکدیگر است .در کالیفرنیا و نوادا ،روز بومیان
ـ چهارمین جمعه ماه سپتامبر هرسال است که در این روز جشن فرهنگی برگزار می کنند و از چند روز پیش از برگزاری مراسم ،دست به تمرین برنامه
های آن می زنند و برخی از رسانه های محل به گزارش آن و بعضا از زمان تمرین و عمدتا با تصویر می پردازند .امسال مشاهده شد که از یک دختر ایرانی ـ
آمریکایی به عنوان سفیر فرهنگی بومیانِ آمریکا ،مکزیک و کانادا نام برده شده بود با عکس های او و نوشته شده بود که این ایرانی ـ آمریکاییِ فارغ التحصیل
رشته تاریخ از دانشگاه کالیفرنیا (شعبه لس آنجلس) که از نوجوانی پشتیبان و مُبلّغ بومیان آمریکا (اصطالحا؛ سرخپوستان) بوده است سفیر فرهنگی
آنان شده است و او نخستین ایرانی است که به این مقام رسیده است .او در عین حال یک فیلمنامه نگار ،شاعر (در زبان انگلیسی) و دارای چند تألیف است

ندا در لباس بومیان برای شرکت در مراسم ساالنه آنان

 او درگذشته برای چند نامزد انتخاباتی در آمریکا که هوادار حقوق بومیان و رعایت احوال آنان بوده اند تبلیغ و حتی تبلیغ خانه به خانه.و مسلط بر زبان فارسی
 پدر این دختر که فوت شده است در بهبهان متولد شده و پیش از انقالب جهت تحصیل به آمریکا آمده و ماندگار شده و در اینجا با مادر او (متولد.کرده است
 این دختر متولد استیت. جهت تحصیل به آمریکا آمده است و در یک دانشگاه بودند ازدواج کرده و همین یک فرزند را به دنیا آورده اند1356 تهران) که در سال
.کالیفرنیا است و در همین استیت و در خانه شخصی خودش زندگی می کند
 ترتیب مصاحبه با «ندا» را خواهیم داد که در شماره بعدی این مجله (مجله. در زیر آمده است،در این باره چند پاراگراف از یک متن رسانه ایِ درج شده
 امسال به خاطر حوادثی که در کانادا پیرامون. زیرا که فعالیتی بی سابقه داشته است و احترام به ایرانیان را در جهان باال برده است،روزنامک) درج خواهد شد
: توجه بیشتری به گزارش های مربوط به آنان شده است،بومیان رخ داد و چند گردهمایی آنان برای احقاق حق در فدراسیون آمریکا
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Neda Nicole Sabori is a Cultural Ambassador to tribes in the USA, Mexico and Canada.
Neda Nicole Sabori a historian is Cultural Ambassador to tribes in the USA, Canada and Mexico. She has attended
100's of intertribal events and provided support to coordinators as cultural diplomat, fire keeper, drummer and
traditional dancer. It is a sincere passion to connect people of similar heritage globally for a stronger environment.
Neda is the first indigenous Iranian to enter the Aztec intertribal community as an active member. As a cultural

Neda said: “We honor and respect nature so that others may understand that earth is a spirit to empathize with.
Earth is a sacred home that we share. I am also a screenwriter and author. I have written four screenplays. Three
are about superheroes and their lives in Los Angeles. One is a psychological thriller about people answering to
a higher calling. They all have a strong aspect of honoring and archiving ancient cultures. If the indigenous root
of any nation is extinguished its future is not strong. As Cultural Ambassador I have fought for human rights to
be achieved by all indigenous individuals residing in the USA, Canada and Mexico. I am part of a movement that
reminds people to be genuinely happy”.
“I am born in Santa Monica, CA to Jamshid James Sabori (July 26,1956 - March 23, 2014) and Mansoureh Sue
(March 21, 1963 - ) . My father was from Khouzestan (city of Behbahan), Iran. My mother is from Tehran, Iran
a Corporate Travel Agent and advocate of cultural arts. My grandfather is a journalist who is always a strong
advocate of education. I am 35 and have studied history at the University of California”, she said.

»دولت سوئد در دست راستگرایان و نگرانی «مِهرنوش دادگستر
دبیرکل حزب سوسیالیستی سوئد از این رویداد
 وی رهبر حزب سوسیال دمکرات. از نخست وزیری سوئد کنار رفت2022 پانزدهم سپتامبرMagdalena Andersson بانو
 را بدست آوردند وRiksdag  کرسی پارلمان ـ349  کرسی از176 سوئد است که چپگرایان در انتخابات اخیر سوئد جمعا
 حزب لیبرال و حزب دمکرات های، احزاب راستگرا و میانه رو ازجمله حزب دمکرات مسیحی.اکثریت را از دست دادند
.سوئد اکثریت بدست آوردند
 ساله سوئد (حزب105  ساله دبیر کل حزب چپگرای37 ِمِهرنوش دادگُستَر (نوشی) یک بانوی ایرانی سوئدی
مِهرنوش دادگستر
 ) و از اعضای پارلمان این کشور است که از افتادن دولت بدست راستگرایان و میانه روها وVansterpartiet سوسیالیستی
 من فرزند دو مهاجر هستم که پدر و مادرم هرگز باور نمی کردند که حکومت سوئد بدست: انتقاد کرده و گفته استUlf Kristersson نخست وزیر این ائتالف ـ
. نگرانی آور است،ائتالف راستگرایان افتد
.راستگرایان خواهان محدود شدن مهاجرت هستند و از حامیان عضویت سوئد در ناتو

)1401 شهریور- (مرداد95مجلهروزنامک شماره

diplomat she preserves unity and faith. They ensure that ancient values have a modern existence

ترور یک روزنامه نگار اینوستیگیتیو  69ساله در الس وگاس
سوم سپتامبر  12( 2022شهریور  )1401یک روزنامه نگار اینوستیگیتیو آمریکایی به نام  Jeff Germanدر شهر الس
وگاس (معروف به شهر قمارخانه ها) در خیابان ،با چاقو مورد حمله قرار گرفت و کشته شد .ترور در ساعت ده و نیم بامداد
صورت گرفت .مدیر روزنامه ای که جِ رمَن در آنجا کار می کرد گفت که جرمن به رغم نوشته های انتقادی و افشاگرانه
اش مورد تهدید نبود و از این بابت نگرانی نداشت ـ یا ابراز نمی کرد .جِ رمَن  69ساله بود و نزدیک به نیم قرن روزنامه نگار
و معروف به طالی روزنامه نگاری ـ  The gold standard of the news businessبود .جِ رمَن تا سال  12( 2010سال پیش از
کشته شدن) حادثه نویس بود و اخبار پلیس و دادگاه (جرم و جنایات) را پوشش می داد که از آن پس وارد کار اینوستیگِیتیو
(روزنامه نگار در نقش کارآگاه) شده بود و عمدتا ناکارآمدی دولتی ها را افشاء می کرد و نیز جنجال های سیاسی را .او
Jeff German
همچنین مقاالت متعدد درباره ماجرای کم سابق ِه الوس وگاس در سال  2017و قتل  60تَن و جرح بیش از  400نفر در
فستیوال موسیقی را نوشته بود که شخصی مسلّح که در یک اطاق هتل بود و مُشرف به محل فستیوال دست به این کار
زده بود .وی پرسیده بود چطور شده که یک مسافر توانسته بود این همه اسلحه و مهمات به اطاق هتل ببرَد.
جِ رمَن که تحصیالت روزنامه نگاری تا فوق لیساس داشت همچنین مؤلف چند کتاب انتقادی از مشاهدات و تجربیات حادثه نویسی خود بود ازجمله کتاب
«قتل در شهر گناه»« ،مرگ صاحب کازینو در الس وگاس»« ،ماجرای مرگ وارثِ ثروتِ  »...و ...
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یک روزنامه نگار دیگر در مکزیک کشته شد
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سوم آگِست  12( 2022اَمُرداد  )1401یک روزنامه نگار دیگر در مکزیک کشته شد .او سیزدهمین روزنامه نگار بود که در سال  2022در مکزیک کشته شده
بود .این روزنامه نگار در شهر مرکزی مکزیک ـ شهر سن لویز دال پازـ جان خود را از دست داد .او «اِنرِستو مِندِز» نام داشت که عالوه بر کار در یک رسانه عمومی
در سمت اقتصادی نگار ،یک وبسایت ژورنالیستی بنام «صدای شما» هم از آن خود داشت .او در یک رستوران هدف گلوله قرار گرفت .در آن میز رستوران
چهار نفر دیگر نشسته بودند که سه نفرشان گلوله خوردند و مردند .سازمان محافظت از روزنامه نگاران در مکزیک که در حال بررسی قضیه است هنوز روشن
نساخته که علت تیراندازی چه بوده است.

چریک سابق و یک چپگرا
در سمت رئیس جمهوری کلمبیا کار خودرا آغاز
کرد
هفتم آگِست  16( 2022اَمُرداد  Gustavo Petro )1401چریک سابق و یک چپگرا ،کار خود
را در سمت رئیس جمهوری کلمبیا ـ کشوری در آمریکای التین ـ آغاز کرد .او در انتخابات بهار
 2022به ریاست جمهوری انتخاب شده بود .گوستاوو که در جوانی در چارچوب گروه «ا ِم ـ
 »19مسلحانه مبارزه کرده بود نخستین چپگرایی است که به ریاست جمهوری کلمبیای یک
میلیون و  141هزار کیلومتریِ  53میلیون نفری انتخاب شده و قول داده است که نابرابری
ثروت و درآمد را به حد اقل برساند ،هرگونه تبعیض را از میان بردارد و آزادی بیان را تأمین
کند 40 .درصد از مردم کلمبیا زیر فقر زندگی می کنند.
او همچنین قول داده است که نام کلمبیا را از میان کشورهای تولید کننده کوکائین
خارج سازد.
Gustavo Petro
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طبق نتیجه نظرسنجی ها« :لوال دا سیلوا» باردیگر رئیس جمهوری
برزیل  218میلیون نفری خواهد شد و قدرت در آمریکای التین
باردیگر در دست چپ ها قرار خواهد گرفت
«لوال دا سیلوا» سیاستمدار چپگرای برزیلی و قبال دوبار رئیس جمهوری برزیل ،به رغم مدتی زندان بودن خودرا نامزد
انتخابات دوم اکتبر  2022ریاست جمهوری برزیلِ  8میلیون و پانصدهزار کیلومتریِ  218میلیون نفری پرتغالی زبان و
دومین قدرت قاره آمریکا کرده است و طبق نتایج نظرسنجی ها پیروز خواهد شد ،حتی اگر انتخابات به دور دوم کشانده
شود ،زیراکه در برزیل ،برنده انتخابات باید بیش از  50درصد آراء را بدست آورَد.

لوال داسیلوا

دا سیلوای چپگرا که  27اکتبر  1945بدنیا آمده است بنیادگذار حزب کارگران (زحمت کشان) برزیل است .عقیده سیاسی او مشابهت زیاد با فرضیه هوگو
چاوس دارد ـ سوسیالیسم قرن  21که نوعی دمکرات سوسیالیسم است .لوال چندماه پیش از  72ساله شدنش (در سال  )2022برای سومین بار ازدواج کرد و
زن تازه او ،در روز ازدواج  55ساله بود.
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اسپُتنیک یک مورد از علل فروپاشی شوروی را در مقاله ای به این شکل بدست داد :انتصابات
غلط ،فقط کمونیست بودن ـ ولو ظاهری شرط بود ،نَه تجربه و شایستگی و وطندوستی
اسپتنیک ـ یک خبرگزاری روسیه که به زبان فارسی نیز وبسایت دارد ـ  12سپتامبر  21( 2022شهریور  )1401در یک مقاله ،مواردی از علل شکست و
سرانجام ،فروپاشی شوروی را بدست داده بود.
یک مورد از این موارد:
دربازجوی از یک مقام مؤثر پیشین (شوروی فروپاشی شده) که متهم به سوء استفاده هایی در آن دوران شده بود و امتیازهای شخصی و پول هایی بدست
آورده بود ،وی اعتراف کرده بود که یک مهندس را در جایی که باید یک پزشک مسئولیت داشته باشه قرار داده ،یک «درس حقوق خوانده» را جای مهندس،
یک پزشک را مقامی در دستگاه قضایی! ،یک تحصیلکرده مدیریت که قبال مقام اداری داشته را جای مهندس ساختمان و معمار ساختمان را کار اداری داده
بود و  ...بدون اینکه نتایج اقدام خود را که گسترش بروکراسی ،ندانمکاری ،ناراضی تراشی ،شکست اقتصادی و سرانجام فروپاشی است در نظر بگیرد و بداند
که با فروپاشی ،خود او و خانواده اش هم به بدبختی خواهند افتاد .این فرد بمانند مقامات دیگر در دستگاه شورویِ کمونیست ،از اعضای حزب کمونیست بود
که قبل از انتصاب وفاداری شان را به ایدئولوژی سوسیالیسم نشان داده بودند حال آنکه دروغ می گفتند و کمونیست بودن بیشتر آنها ظاهری بود زیرا که
در آن زمان به کسی مقام می دادند که نشان دهد ـ ولو ظاهری و نمایشی ـ که کمونیست واقعی است و همه مقام جویان نشان می دادند که چنین هستند و
کشور خراب می شد ـ همان هدفی را که دشمن داشت و باالخره با فروپاشی از درون به هدف رسید .سعی دشمن همچنین تضعیف وطن دوستی بود که یک
وطن دوست ،برایش منافع و بقای وطن در درجه اول است .در دوران شوروی ،کمونیست بودن ،ولو دروغین و ساختگی مهم بود نه شایستگی که شایستگی
مقامدارها باعث پیشرفت ،سربلندی و بقاء کشور خواهد بود .ایدئولوژی حاکمیتی جای خود دارد و شایستگی و تجربه کار و عالقه مندی به خدمت جای خود.
این بود یکی از علل فروپاشی.
در مقاله اسپتنیک چنین آمده بود:
" ...هیچکدام از مدیران وقت در جای خودشان قرار نداشتند و هیچکدام اصال نمی دانستند چه کار باید بکنند و تصمیمات آنها در نهایت در حد تصمیمات
بسیار آماتوری و شعاری بود و در واقع همین ماجرا بود که کل کشور را به هم ریخته بود .همه شان تالش داشتند خودرا به حزب کمونیست و به ایدئولوژی
آن وفادار نشان دهند که ظاهری بود ،به جای اینکه کار خود را به وجهی احسن انجام دهند در جلسات حزب و میتینگ ها حاضر می شدند و شعار می دادند
و احسنت می گفتند .فکر نمی کردند که اگر کشور در بدبختی و تنگنا باشد آنها هم خوشوقت نخواهند بود و آتیه نخواهند داشت .دقّت در انتصاب مهمترین
کار یک دولت است.".

هشتم سپتامبر سالروز نبرد «کولیکوو» و ایجاد روسیه واحد که هرسال برگزار می شود
و در سال  2022در جریان عملیات نظامی اوکراین

اشاره به زمانی که ایران هر روز  5میلیون و  200هزار بشکه نفت صادر می کرد
در نیمه اَمُرداد  1401در سابقه اخبار مربوط به مذاکراتِ احیاء احتمالی برجام دربرخی از رسانه ها مطلب زیر آمده بود:
 13امُرداد  1356طبق تقویم وقت ( 4آگوست  )1977دولت وقت اعالم کرد که صدور نفت ایران به پنج میلیون و  200هزار بشکه در روز رسیده و درآمد
سرانه در چهار سالِ منتهی به اَمُرداد آن سال 11 ،برابر افزایش یافته بود .در همین روز ( 4آگوست  )1977اسوشیتدپرس گزارش کرده بود که به دلیل ثابت
ماندن بهای ارز (دالر آمریکا؛  7تومان) و ارزان بودن آن ،شمار دانشجويان ايراني در خارج ،افزايش بي حساب يافته و اين دانشجويان ،والدين خودرا تشويق به
انتقال ثروت خود از ايران مي کنند ،زیراکه نفت کاالیی همیشگی و باقی ماندنی نیست و ذخایر زیرزمینی آن بر اثر مصرف روزافزون پایان خواهد یافت و این
ذخایر در طول میلیون ها سال در زیر زمین به وجود آمده اند.
با نگاهی بر سی دیِ روزنامه های چاپ تهران وقت ،در همان روز ( 13مرداد  1356ـ سال پیش از سال انقالب) شهرداری پایتخت خبر داده بود که شمار
خودروهای تهرانِ (در آن سال ،یک شهر چهارمیلیون نفری) به مرز یک میلیون و پانصد هزار دستگاه نزدیک شده و هشدارداده بود که در این زمینه اگر
محدودیت برقرار نشود خیابانهای تهران به صورت یک پارکینگ درخواهند آمد .شهرداری اشاره کرده بود؛ طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت
تصویب آن ،متقاضیان خرید اتومبیل نو ،باید یک اتومبیل کهنه را از جریان خارج و پالک آن را برخودرو تازه نصب کنند تا مسئله حل شود .در آن زمان هر روز
دهها ایرانی به اروپا می رفتند و ضمن گردشگری ،اتومبیل می خریدند و به وطن می آوردند.
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امسال ـ هشتم سپتامبر  ،2022روس ها سالروز نبرد کولیکوو ـ سرآغاز
وحدت وطن خودرا با وسعت بیشتری برگزار کردند.
چند سال پیش در همين روز پوتين در كنار قاب عكس نيكالي دوم آخرين
تزار روسيه (عکس درج شده) که چندی پس از فروپاشی شوروی ،در کاخ
کرملین نصب شده است گفته بود :ناتو زیر قول هایش زده که به باور سران
وقت کرملین و به استناد آنها با انحالل سازمان پیمان ورشو و بعدا خروج از
شرق آلمان موافقت کردند ،ولی ناتو پس ازفروپاشی جماهیریه ،تا بالتیک
شوروی پیش آمده و بازهم نقشه دارد ،اگر بگذاریم .همچنین اتحاديه اروپا
که از پای ِه بازار مشترک ایجاد شده نبايد خودش را فريب دهد ،زیرا که بدون
روسيه و دوستی اش با روسیه نمي تواند دوام آورد.
پس از پیروزی انقالب اکتبر  ،1917نیکالی دوم ،زن و فرزندانش و
همچنین نوکرانش به رغم کناره گیری از سلطنت و دور شدن از پایتخت و زندگی در یک خانه معمولی و دوردست ،به دست بلشویک های محل مقتول و در
گورهای بی نشان مدفون شدند .نبرد «كوليكوو» كه در تاريخ روس ها ،رويدادي بزرگ و سرآغاز دوره اي است كه به ايجاد روسيه ،سپس امپراتوري روسيه و
آنگاه جماهیریه شوروی و باالخره جامعه مشترک المنافع روسیه انجاميد ،هشتم سپتامبر سال  1380روی داد .از زمان پیروزی انقالب بلشویکی اکتبر 1917
و درپیش گرفته شدن سیاست جهان وطنی ،سالروز آن نبرد که پایه گذارِی روسی ِه واحد را کلید زد تا هشتم سپتامبر  2008مورد توجه نبود و در اخبار روز به
آن اشاره نمی شد ،زیرا که کمونیست ها جهان وطنی را تبلیغ می کردند و بی اعتناء به ناسیونالیسم .همین بی اعتنایی و نبود دورنگری در این زمینه ،به سقوط
آنان و به ارث گذاردن بخشی از مشکالت کنونی روسیه که ناشی از تقسیمات ساختگی و ظاهری روسیه بزرگتر بدست کمونیست ها در دوران اقتدارشان بود
انجامیده است .در نبرد كوليكوو  80هزار روس  125هزار مغول و تاتار را شكست دادند و پس از قرن ها تفرقه و جدايي ،راه اتحاد و كسب قدرت را در پيش
گرفتند تا اينکه از ميان آنان پتر يكم پا به عرصه وجود گذارد و امپراتوري روسيه را ایجاد كرد .سلطه مغوالن بر بخش هايي از روسيه و اروپای جنوبی ـ شرقی،
ايران بزرگتر (ايرانزمين) ،چين و  ...روانشناسي مردم اين مناطق را تغيير داده که به باور انديشمندان با گذشت قرن ها هنوز کامال از ميان نرفته است و تا فرد
اصالح نشود جامعه اصالح نخواهد شد.
چند سال پیش و در ششصد و بیست و هشتمین سالروز نبرد تاريخساز «كوليكوو» بود كه اعالم شد يك ناوگان روسيه به كارائيب خواهد رفت و با كشتي هاي
اين ناوگان ،رزمناو اتمي «پتر بزرگ» و نيز ناوشكن «ادميرال چاباننكو» همراه خواهند بود که تفسیر شده بود :بازگشت روسیه به آمریکای التین و مدیترانه.
این تحلیل رویداد ،تحقق یافته است و ناوگان روسیه در بندری در سوریه مستقر شده و ....
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ترور دختر الکساندر دوگین ناسیونالیست روس،
مشاور و دوست پوتین که یک روزنامه نگار بود
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پلیس روسیه  48ساعت پس از ترور شدن روزنامه نگار  29ساله روس «داریا دوگینا
 » Darya Duginaدخت ِر الکساندر دوگین (فیلسوف ـ  ، political philosopherتحلیلگر،
استراتژیست و ناسیونالیست 60ساله روس و دوست و مشاور والدیمیر پوتین رئیس جمهوری
روسیه ،خواهان احیاء روسیه تزاری ،تقویت هرچه بیشتر اوراسیا و قطب اول شدن آن و انتقال
قدرت پس از  5قرن از غرب به اوراسیا و شرق) اعالم کرد که این عملِ تروریستی کار دولت کی
ا ِف (اوکراین) بوده و مدارک متعدد ازجمله ویدیو و تصویر با ذکر نام مرتکب را عیان کرد و اعالم
داشت که سرویس ویژه دولت کی ا ِف یک بانوی  43ساله به نام ناتالیا ووفک Natalya Vovk
از افسران گردان آزوف را با دخترش به قصد ترور الکساندر دوگین (محرّک بازگرداندن
اوکراینِ جداشده) به روسیه فرستاد و این دو با اتومبیل خود (از نوع مینی کوپر) که پالک
جمهوری دونتسک (منطق ِه جداشده از اوکراین و به رسمیت شناخته شده از جانب روسیه)
را داشت  23جوالی  28( 2022روز پیش از ترور) وارد روسیه شدند و در مسکو و در مجموعه
ساختمانی که «داریا» در آنجا زندگی می کرد آپارتمانی اجاره کردند .روسیه به ساکنان
دونتسک اجازه ورود و سکونت و گذرنامه روسیه داده است و عبور اتومبیل های با پالک
دونتسک از مرز ،با سختگیری رو برو نمی شوند.
به اظهار پلیس ،این مادر و دختر در مسکو پالک اتومبیل خود را با پالک کزاخستانی
عوض کردند تا ره گم کنند .آنها می دانستند که بیستم آگِست ( 2022شنبه) در محلی در
 Dugin-duginaو پدر
حومه مسکو یک فستیوال برقرار می شود و الکساندر دوگین در آن شرکت می کند و لذا با
وسیله انفجاری که داشتند به آنجا رفتند .الکساندر با اتومبیل خود (از نوع ا ِس یو وی) با دخترش به محل فستیوال رفته بودند ولی در بازگشت ،الکساندر با
دخترش بازنگشت و «داریا» حدود ساعت  9شب به تنهایی با اتومبیل پدر عازم بازگشت به مسکو شد .تروریست که تصور می کرد الکساندر با همان اتومبیل
باز می گردد ،در طول پارک بودن اتومبیل او ،وسیله انفجاری را در آن قرار داده بود .این وسیله و احتماال با کنترل از راه دور ،پس از خروج از محل توقف و در 20
کیلومتری شهر مسکو منفجر شد ،اتومبیل آتش گرفت و «داریا» کشته شد.
ناتالیا و دخترش پس از انفجار ،پالک اتومبیل خود را عوض کردند و با پالک اوکراین وارد استونیا (کشور کوچکی در ساحل بالتیک ،از اعضای اتحاد شوروی
پیشین و اینک عضو ناتو) شدند.
از الکساندر دوگین که قرار بود ترور شود در غرب به عنوان «مغ ِز پوتین» یاد می شود .او که یک پروفسور دانشگاه است به سران دومای روسیه و نیز حزب
اکثریت اندرز می دهد و آرزو و تالشی جز احیاء روسیه پیشین و بازگرداندن قدرت از غرب به «اوراسیا» ندارد .او و دخترش داریا از تأیید کنندگان عملیات
نظامی در اوکراین و اولتیماتوم زمستان سال گذشته (سال  )2021پوتین به غرب بوده اند.

اعتراض به افزایش بهای بنزین در آمریکا که اولین استخراج کننده نفت در جهان بود ـ
اشاره به تاریخچه نخستین چاه نفت آمریکا
افزایش بهای بنزین در آمریکا از تابستان  2022و رسیدن به حدود دو برابر تابستان یک سال پیش تفسیرهای متعدد بدنبال داشت ازجمله اینکه کمپانی
های نفت با استفاده از هر بحران در یک کشور و مسائل جهانی ،بهای نفت را باال می برند و این بار مسئله اوکراین .در برخی از ابرازنظرها آمده بود که چرا آمریکا
که خودش نخستین استخراج کننده نفت بود چاهایش را بسته و از دریا هم استخراج نمی کند؟ .در همین تفسیرها به تاریخچه استخراج نفت در آمریکا اشاره
شده بود به این شرح :در  27آگِست  1859و حدود نیم قرن پیش از رسیدن نخستین چاه ایران به نفت ،نخستین چاه در ناحیه  Titusvilleواقع در شمال غربی
استیت پنسیلوانیای آمریکا ،به نفت رسید .این ناحیه که شهری به همین نام در آنجا واقع است در  60کیلومتری جنوب دریاچه ا ِری ِه قرار دارد .کشف نفت که
ِ
دهها سال بعد چهره سیاسی هم به خود گرفت پیدایش صنایع متعددی را باعث شد ازجمله اتومبیل سازی و نیز ایجاد کمپانی های متعدد و تالش برای یافتن
منابع نفت خام در کشورهای دیگر و نفوذ.

دکترین تازه دریایی روسیه
پوتین رئیسجمهوری روسیه در مراسم روز نیروی دریایی این فدراسیون ،دولت واشینگتن را بزرگترین تهدید علیه روسیه خواند.
والدیمیر پوتین  31جوالی ( 2022نهم اَمُرداد  )1401در این مراسم ،همچنین دکترین تازه دریایی روسیه را که در  55بند تنظیم شده است امضا کرد که
بر توسعه نیروی دریایی این کشور در جهان ،بویژه در قطب شمال و دریای سیاه با محوریت مقابله با آمریکا تاکید دارد.
او در مراسم روز نیروی دریایی روسیه که در سن پترزبورگ پایتخت روسیه تزاری برگزار شده بود از پتر کبیر سازنده شهر سن پترزبورگ و ایجادکننده
نیروی دریایی روسیه ستایش کرد و گفت که باید راه او را دنبال کنیم .پوتین در همین شهر بدنیا آمده است.
پوتین در سخنان خود با اشاره به موشکهای کروز مافوق صوت «زیرکون» که به نیروی دریایی روسیه تحویل داده خواهند شد گفت :روسیه از توان نظامی
برای شکست دادن هر متجاوز احتمالی برخوردار است .این موشک ها که تولید آنها از سال گذشته آغاز شده است پنج برابر سرعت صوت حرکت میکنند.
دکترین جدید نیروی دریایی روسیه میگوید :بزرگترین تهدید ،سیاست راهبردی آمریکا برای تسلط بر اقیانوسها و نزدیکتر شدن ناتو به مرزهای روسیه
است.
در دکترین جدید آمده است" :در صورتی که قدرت نرم ـ راههای دیپلماتیک و  ...به بنبست برای حل اختالف ها برسد ،روسیه ممکن است دست به استفاده
«مناسب» از نیروی نظامی دریایی بزند.".
دکترین تازه برتقویت نظامی روسیه در دریای سیاه و آزوف تاکید دارد .روسیه دارای  37هزار و  650کیلومتر ساحل است.

در سپتامبر  2007مجمع عمومی سازمان ملل « 15سپتامبر» هر سال را «روز دموکراسی» اعالم کرد و از دولت های عضو خواست که هر سال آن را
برگزارکنند تا مردم بیش از پیش آگاه شوند و به اهمیت دمکراسی و لزوم قطعی برقراری و حفظ آن پی ببرند و از رسانه های عمومی خواست که در این روز
سعی خود را در یادآور شدن ،توضیح و تشریح دمکراسی و تاریخچه آن و نظرات اندیشمندان مربوط ،از افالتون و ارسطو تا روسو و مونتسکیو بکار برند که رسانه
های عمومی ستون دمکراسی هستند« .صندوق رای» لگو دمکراسی تعیین شد و گفته شد دمکراسی است که یک ملت را به اوج تمدن می رساند .در یک
دمکراسی ،حق مالکیّت ،حق شهروندی ،حق بیان نظر و عقیده ،حق انتخاب دولت ،این حق که دولت همه شهروندان را به یک چشم نگاه کند و تبعیض نباشد،
و حقوق دیگر باید تضمین شده باشند و دقیقا رعایت شوند و «حق رای و انتخاب» در ردیف اول است.
(حکومت مردم) ساخته شده است و از  530سال پیش از میالد در «کشور ـ شهرهای یونان» و پیش از آن
ِ
واژه دمکراسی از دو کلمه یونانیِ حکومت و مردم
در یک منطقه وسیع در هندوستان اجرا می شد و مردم دولت و قانونگزاران را انتخاب می کردند و  ....سپس دمکراسی از طریق اسکندریان به ایران انتقال یافت
و ایران در دوران اشکانیان ،پارلمان داشت و همزمان با سلطه رومیان بر «کشور ـ شهرهای یونان» ،امپراتوری روم هم یک دمکراسی و تعیین امپراتور با سنای
روم و نیز وضع قوانین و رد و یا تأیید انتصابات اداری و نظامی و اعالن جنگ با آن شد .در قرون وسطی چند کشور ـ شه ِر ایتالیا دمکراتیک شدند و از سال 1215
انگلستان دارای پارلمان .به رغم پیشرفت های تکنولوژیک و باسوادشدن مردم ،دمکراسی در هشت دهه گذشته به تدریج به رنگ باختن افتاده است؛ در بیشتر
کشورها و بویژه قدرت ها ،دقّت در انتخاب کاهش یافته ،رای دهندگان کم اعتناء شده اند و گردانندگان احزاب ،جناح ها و اصحاب منافع که رسانه ها را هم در
کنترل گرفته اند در انتخاب اعضای قوای حکومتی نقش مؤثر یافته اند .بنابراین ،تمدن مورد انتظار همچنان در پناه ابرها است .در دمکراسی ـ همچنان که از
نقش صد درصد دارد .اگر در انتخاب دقت نکند و بررسی و مطالعه روی افراد و مسائل روز و توانایی نامزدها به حل
مفهوم واژه استنباط می شود ،انتخاب کننده ِ
آن مسائل نداشته باشد ،دمکراسی تنها یک نام بر کاغذ خواهد بود .بر اندیشمندان است که راه حل بیابند و نظر خود را اعالم کنند.

ساعت هیتلر یک میلیون و یکصدهزار دالر در یک حرّاج اشتیاء عتیقه بفروش رفت!
 90سال است که از هیتلر انتقاد می شود (از زمان به قدرت رسیدن در آلمان) .با وجود این 31 ،جوالی ( 2022نهم اَمُرداد  )1401در یک حرّاج اشیاء عتیقه
در استیت مریلند آمریکا ،ساعت مچی او به یک میلیون و یکصد هزار دالر بفروش رفت .خریدار گفته بود که این ساعت دو تا  4میلیون دالر قیمت دارد.
این ساعت در سال ( 1945سال آخر جنگ جهانی دوم) بدست یک نظامی فرانسوی افتاده بود .چگونگی آن روشن نیست .از آن پس این ساعت چند بار
دست بدست گشته بود .از هیتلر ساعت ها ،قلم ها و اشیاء شخصی متعدد باقی مانده است که در طول حیات او و یا پس از جنگ به دست این و آن افتاده اند.
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« 15سپتامبر» روز دمکراسی ،ولی ...
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سومین بانو نخست وزیر انگلستان شد ـ نظر منفی اصحاب نظر
16

 Mary Elizabeth Trussـ لیز تراس ،متولد  26جوالی  47( 1975ساله) و قبال وزیر امورخارجه انگلستان و پیش از آن
دارای مقام در چند وزارتخانه ازجمله وزارت تجارت ،وزارت امور زنان ،آموزش و پرورش و دادگستری پنجم سپتامبر2022
( 14شهریورماه  )1401و در مرحله نهایی با رای اعضای حزب محافظه کار به ریاست این حزب که در پارلمان اکثریت دارد
انتخاب شد و چون حکومت انگلستان پارلمانی است پس از تأیید رئیس کشوراز ششم سپتامبر  2022بر کرسی بوریس
جانسون نخست وزیر مستعفی نشست .وی که در جوانی تفکر لیبرالیستی داشت تغییر عقیده داد و محافظه کار شد و پا
به مقام دولتی گذاشت .در انگلستان حزب محافظه کار را حزب توری  Toryیا  Toriesهم می گویند .حزب توری (رقیب
حزب ویگ)  343سال پیش ایجاد شد که دهها سال بعد حزب محافظه کار برجایش نشست .لیز تراس سومین بانویی است
که رئیس دولت لندن شده است ،ولی تا اینجا ،اظهارنظرهای اولیه درباره دوام دولت او منفی بوده و اصحاب نظر با توجه به
وضعیت اقتصادی انگلستان و ادامه جنگ اکراین و احتمال گسترش آن بعید می دانند عُمر دولت لیز تراس طوالنی باشد.

Liz

الیزابت دوم در  96سالگی و پس از  70سال سلطنت درگذشت
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الیزابت دوم پادشاه انگلستان و رئیس تشریفاتی  15کشور عضو جامعه مشترک المنافع (مهاجرنشینان پیشین ازجمله استرالیا ،کانادا و نیوزیلند) هشتم
سپتامبر  17( 2022شهریور  )1401در  96سالگی ،پس از  70سال سلطنت درگذشت و پسر او چارلز  73ساله به نام چارلزسوم برجایش نشست.
الیزابت دوم در  21سالگی ازدواج کرده بود و از یک سال پیش از فوت ،بیوه بود .الیزابت سه پسر و یک دختر داشت .این خانواده سلطنتی انگلیس ،آلمانی
تبار هستند.

دوربین هم می نویسد و واقعیت ها را می گوید
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 ...و یک جوان  19ساله آلمانی با فرود آوردن این هواپیمای کوچک در میدانیدر شهر مسکو ،اتحاد جماهیر شوروی را با آن دندان های اتمی ـ موشکی اش و
سلطه بر نیمی از اروپا و بدست داشتن سکان سوسیالیسم تحقیر کرد و ...

19 Mathias Rustساله و یک آلمانی (متول ّد شل ِزویگ هُلشتاین) این هواپيماي کوچک سِ سناي ـ  172را پس از  640کيلومتر پرواز در آسمان
اتحاد جماهیر شوروی! ،در كنار ديوار كرملين و در حاشيه ميدان سرخ و در پايتخت كشوري فرود آورده بود كه چرچيل بر آن نا ِم ترس آو ُر «پشت
پرده آهنين» گذارده بود و نخستین کشوری بود که ماهواره در مدار زمین قرار داده بود و یکی از دو ابر قدرت وقت در جهان که نیمی از اروپا را
درکنترل داشت .پرواز اين هواپيما از مرز (مرز شوروی در بالتیک) تا کنار ديوارهاي کرملين که در ظاه ِر امر ،ضعف شوروي را منعکس کرده بود
باعث شگفت زدگي جهانيان شده بود که با به يادآوردن موضوع ساقط کردن هواپيماي جاسوسي «يو »2 -آمريکا و جت مسافربر پرواز  007کره
جنوبي ،دفاع هوایی شوروي را خلل ناپذير مي پنداشتند .ضعف شوروي در آن روز ناشي از نداشتن وسائل ره گيري و دفاع هوايي نبود ،بلکه سوء
نظر و «ندانمکاری» مقامات کرملين و ضعف قضاوت آنان بود .جهانيان که از ضعف اندیشه کرملین نشینان بي اطالع بودند رسيدن يک هواپيماي
کوچک از مرز بالتیک تا مسکو را حمل بر ضعف نظامي و يا رخوت و سستي عمومي تلقي کرده بودند .حال آنکه بعدا اسناد نشان داد که سيستم دفاع
ضد هوايي شوروي متوجه ورود اين هواپيما به آسمان اين جماهيريه شده و از مقامات باال و ازجمله کرملين کسب تکليف کرده بود که باالترين
مقام کرملين وقت (گورباچِ ف) با سرنگون کردن هواپيما مخالفت کرده بود! .گورباچف بعدا و پس از اینکه تعجب جهانیان را از این رویداد دید ،آن
را بهانه قرارداد و بسياري از
فرماندهان نظامي را که سدّ راه او بودند ازجمله مارشال سرگي سوکولف  Sokolovوزير دفاع شوروي ،و همچنين فرمانده نيروي دفاع هوايي آن
اتحاديه ـ ژنرال کولدونوف  Koldunovرا که از مخالفان برنامه هايش! بودند برکنار ساخت و «ياسف» از دست پروردگانش را وزير دفاع کرد .با برکنار
شدن سوکولف راه بر گورباچف براي اجراي برنامه هايش باز شد که نهایتا به فروپاشي شوروي (از درون!) انجامید.
«ماتياس» جوان که سهم چشمگير در فروپاشي يک قدرت جهانی بزرگ دارد و عمل او صفحه ای از تاریج جهان را به خود اختصاص داده است
ِ
پس از محاکمه در مسکو به جرم نقض حريم شوروي به  4سال زندان محکوم شد که پس از  14ماه و  14روز ،مشمول آزادي مشروط! قرار گرفت و
رها شد و به وطن بازگشت و طبق گزارش ها ،تحليلگر سرمایه گذاری يک بانک است و در  2022پنجاه و چهار ساله ،و زمانی گزارش شده بود که می
خواهد با یک دختر هندی (دختر یک تاجر چای) ازدواج کند .ماتیاس پس از بپرواز درآمدن از فنالند با هواپیمایی که به عنوان تمرین پرواز کرایه کرده
بود  28ماه مي  1987در مسکو فرودآمده بود ( 3سال و چند ماه پیش از فروپاشی جماهیریه شوروی) و در دوم سپتامبر سال  1987محاکمه شد.
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گورباچف در لب گور هم هنوز حاضر به
اعتراف واقعیت های فروپاشی شوروی
نشد که زاینده مسائل کنونی است
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نگاهی بر این دو تصوی ِر میخائیل گورباچف در  89سالگی و  90سالگی (متولد
مارس  )1931و پیش از مردنش در سی ام آگوست  2022و در نود و یک سالگی،
این پرسش را به ذهن می آورد که چرا او که سیاست هایش منجر به فروپاشی یک
جماهیریه بزرگ شد که برای ساخت آن (روسیه تزاری و سپس تغییر بلشویکی
نامش به اتحاد شوروی) قرن ها تالش شده بود حاضر به افشای واقعیت های این
فروپاشی که نظم جهان را تغییر داد نشده بود و مقامی دیگر هم از او نخواسته بود
که واقعیت ها را بگوید تا درس عبرت باشد و تاریخ ناقص نماند.
این فروپاشی آسان ،بزرگترین رویداد تاریخ معاصر است .او که سال ها
رئیس سازمان امنیتیِ جماهیریه شوروی بود و از پلکان حزب کمونیست باال
رفته بود و از سال  1985تا  1991دبیر اول حزب کمونیست حاکم بود و رهبر
جماهیریه چرا پس از فروپاشی ،از کمونیست بودن هم دست کشید؟! .و آخرین
پرسش که به ذهن می آید این است که چرا پوتین حاضر نشده بود او (گورباچف)
را وادار به اعتراف کند تا تاریخ شوروی تکمیل شود .تکمیل این تاریخ ،راه حل
مسائل بسیاری از ملل خواهد بود و به تمرین دمکراسی کمک خواهد کرد که
در سه دهه اخیر به صورت نمایش درآمده است .شوروی از تابستان  1945تا روز
فروپاشی یکی از دو قدرت جهان و نیز ُم َبل ِّغ سوسیالیسم بود .با فروپاشی شوروی،
سوسیالیسم نیز رنگ باخت و کاپیتالیسم ،ا َفسار گسیخته شده است و در برخی
کشورها دولت می برَد و دولت می آوورَد و ....
گورباچف از این دنیا رفت و واقعیت های انحالل پیمان ورشو ،خارج ساختن
نظامیان شوروی از شرق آلمان و باالخره فروپاشی شوروی ـ بزرگترین جماهیریه
تاریخ بشر را با خود به آن دنیا ب ُرد ـ این فروپاشی مسائل کنونی را به وجود آورده است که زاینده مسائل دیگری خواهند بود.

پدر به اتهام خشونت و فساد اداری از کشور اخراج
و مادر به جرم سوء استفاده مالی به  42سال زندان محکوم شد،
ولی پسر ایندو با رای اکثریت رئیس جمهوری شده است!
یک دادگاه فیلیپین دهم نوامبر  2018بانو  Imelda Marcosمتول ّد جوالی ( 1929در اکتبر  2022نود و سه ساله) زنِ
فردیناند مارکوس ـ دیکتاتور پیشین فیلیپین را پس از درگذشت شوهرش در  7اتها ِم سوء استفاده از نفوذ شوهر در جمع
مال (از راه غیر قانونی و عمدتا از طریق پیشنهاد ساختن عمارت و امور هنری و سپردن انجام آنها به نزدیکان ،بدون رعایت
قانون معامالت دولتی و اعالن مناقصه) که در آمریکا به این نوع جرم  Graftگفته می شود مجرم شناخت که مجازات این
جرم؛  6تا  11سال زندان برای هر یک از  7سوء استفاده مالی او بود .وی سرانجام ،جمعا به  42سال و  7ماه زندان و ر ِّد مال
محکوم شد .ایملدا که در زمان محکوم شدن 89 ،ساله بود و بیمار ،با سپردن وثیقه سنگین تا بهبود یافتن از بیماری آزاد
شده است .چند کشور ازجمله سویس که ایملدا به آنجا ،پول حاصل از سوء استفاده هایش را منتقل کرده بود به دستگاه
قضایی فیلیپین کمک موثر کردند.
ایملدا در جوانی و در پیری

فردیناند مارکوس شوهر ایملدا و متولد  ،1917از  1965تا  1986رئیس کشور فیلیپین بود که سرانجام مردم علیه او بپاخاستند و برکنارش کردند که به
آمریکا گریخت و مقیم هاوایی شد و سه سال بعد ( 28سپتامبر  )1989در اینجا در  71سالگی درگذشت .ترور  Benigno Aquinoاز مخالفان سیاسی فردیناند
مارکوس در فرودگاه شهر مانیل (و گویا طبق نقشه مارکوس) در بازگشت از آمریکا در  21آگوست  1983جرقه بپاخیزی فیلیپینی ها را علیه مارکوس زد و ....
به نظر می رسید (گمان می رفت) که دیکتاتوری مارکوس ،فساد دولتی و خشونت ها و فراری داده شدن او از کشور و نیز محکوم شدن زنش به زندان طوالنی
به جرم سوء استفاده های مالی از یاد نرود! .ولی پسر ایندو  Ferdinand Romualdez Marcos Jrاینک رئیس جمهوری فیلیپین است! .فردیناند جوان که با رای
اکثریت فیلیپینی ها انتخاب شده است کار خودرا در این سمت از سی ام ژوئن  2022آغاز کرده است .به رغم شهرت دیکتاتوری پدر و محکوم شدن مادر به
زندان و انعکاس وسیع رسانه این موضوعات و درج در کتاب ها ،فیلیپینی ها پسر آندو را به ریاست جمهوری انتخاب کردند .ایملدا در سال  2022که  93ساله
شده است همچنان به قید وثیقه آزاد و تحت درمان است.
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تصاویری که هر سال در  11سپتامبر تجدید چاپ می شود تا از یاد نرود
و سیاست های متعاقب آن ادامه یابد و مورد تأیید باشد
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11سپتامبر سال  2001كه در آمريكا به روز ناين ايلون ( )9-11معروف شده است ،جهان با عمليات بي سابقه اي كه انتظار آن نمي رفت رو به رو شد .تني
چند و عمدتا از اتباع دولت سعودي با نقشه قبلي ،در آسمان فدراسیون آمریکا چند هواپيماي مسافربر را ربودند و آنهارا بر برجهاي دوقلوي شهر نيويورك (
 ) World Trade Centerو نیز بر ساختمان وزارت دفاع امريكا (پنتاگون) در جنوب شرقي شهر واشنگتن کوبيدند که ضمن آن جمعا  2هزار و  974تن كشته
شدند و جهان با نوع تازه اي از مبارزه رو به رو شد كه «گرهارد شرودر» صدراعظم وقت آلمان آن را «جنگ غيردولتي» نام نهاد.
يكي از هواپيماهاي ربوده شده براثر مقاومت مسافران كه با سِ لفون از برخورد دو هواپيماي قبلي با برجهاي نيويورك آگاه شده بودند برفراز پنسيلوانيا
سرنگون شد و در ناحیه شنکسویل (  ) Shanksvilleبر زمین افتاد و همه سرنشینانش کشته شدند .ظاهرا ربايندگان اين هواپيما در نظر داشتند كه آن را بر كاخ
سفيد و يا ساختمان كنگره آمريكا بكوبند ،زيرا كه هواپيمارا از مسیر اصلی به سوي شهر واشنگتن تغيير جهت داده بودند.
در پي اين رويدادها و با استفاده از فرصت حاصله ،دولت آمريكا سياستهاي داخلي و خارجي تازه اي را در پيش گرفته است ،اصطالح تروریست و تروریسم
دوباره بر سر زبانها افتاده و  ....تغييردادن حكومت هاي افغانستان و عراق با توسل به نيروي نظامي و سپس انعقاد پيمان استراتژيک مشترک با اين دو دولت و
 ...از نتايج همين سياست تازه بوده است.

شهرت اعتیاد آور است
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شگفت انگیزترین خبر جهان در ماه آگِست( 2022اَمُردادماه )1401نامزد شدن بانو جینا لولوبریجیداGina Lollobrigida
از بازیگران معروف فیلم های سینمایی جهان در  95سالگی در انتخابات آینده پارلمان ایتالیا برای عضویت در سنای وطن
خویش بود .وی  40روز پس از برگزاری جشن  95ساله شدنش که آن نیز خبر رسانه ها شده بود اعالم کرد که می خواهد
خودرا نامزد سناتوری ایتالیا کند و می خواهد ببیند که مردم چقدر اورا قبول دارند!.
جینا که از  19سالگی وارد کار هنر و فیلم شده و هنوز از این کار بازنشسته نشده است پس از رفتن از ایتالیا به هالیوود،
عنوان «فاتح هالیوود» بدست آورد .سالها از وی ،همچنین به عنوان سمبل زیبایی یاد می شد .جینا فردی انساندوست و در
طول عُمر از کمک به مستمندان خودداری نکرده است و اخیرا همه جواهرات خودرا فروخت و  5میلیون دالر پول حاصل از
فروش آنها را به خیریه داد .او یک مسیحی با ایمان است و پس از جداشدن از شوهرش ،دیگر شوهر نکرده است ،زیرا که در
مذهب کاتولیک ازدواج مجدد منع شده است .جینا تنها یک فرزند دارد.
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با اینکه از ثبت نام جینا برای شرکت در انتخابات خبررسمی انتشار نیافته بود ،یک روانشناس که خبر تصمیم جینا به
نامزد شدن برای انتخابات سنای ایتالیا را در در نیمه آگست  2022در رسانه ها دیده بود گفته بود که «شهرت» اعتیادآور
است و به گمان او ،جینا می خواهد شهرت سیاسی را بر شهرت هنری اش اضافه کند .حال باید دید که مردم چه نظری دارند.
صندوق آراء نظر مردم را نشان می دهد.

جینا در دو مرحله از عُمر ـ جوانی و
سالخوردگی

کولبری (برکول ـ پشت و شانه ـ حمل کردن)

واردات به یک کشور و صادرات از آن؛ از طریق حمل زمینی ،دریایی و هوایی صورت می گیرد و حمل زمینی عمدتا با خودرو و قطار راه آهن ،و در قدیم با
شتر و قاطر و در مواردی و در مناطق کوهستانی و ناهموار؛ حمل بر پشت که در ایران و مناطق اطراف ،کولبری می گویند (کول به معنای شانه و پشت است).
خبرگزاری مِهر عکسی از یک مورد کولبری و انتقال کاال به این شکل را در آنالین خود قرار داده بود که کپی کرده ایم.

دو خواهر به هم چسبیده  32ساله و دانشگاه دیده شدند
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این دو خواهر به هم چسبیده )Abigail (abby ،و  Brittany Henselنام دارند و اینک  32ساله اند (متولد  7مارس  )1990و در استیت مینه سوتای آمریکا زندگی
می کنند .ابی و بریتانی از سر و گردن از هم جدا هستند ولی دست و پای مشترک دارند .این دو ،قلب و معده جداگانه دارند و به همین سبب باالتنه آنان بزرگ
و نسبتا پهناور است .چون سرهایشان جدا از هم است ،استعداد و اشتیاق شان متفاوت و همچنین آهنگ صدایشان .تایپ کردن و رانندگی کردن آنان دیدنی
است .با دو ایده و مقصود و با دست مشترک تایپ می کنند .یکی از این دو عالقه بیشتری به داشتن شوهر دارد .این دو خواهر در اینستاگرام هم فعالیت دارند.
برای نخستین بار در  16سالگی حاضر به مصاحبه تلویزیونی شدند .این دو خواهر دوقلوی به هم چسبیده که در رشته آموزش و پرورش از دانشگاهی در شهر
سن پال فارغ التحصیل شده اند ،گواهینامه رانندگی گرفته اند و زندگی خوبی دارند.

چند خاطره ،مشاهده و تجربه ناشر روزنامک در جریان  65سال کار روزنامه نگاری
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پخش اضافات
زمانی که پوند انگلیس  11تومان ( 110ریال) شده بود ـ ماجرای مخالفت با ِ
این خبر از رادیو ایران و ...
هفته اول شهریور  1355هجری شمسی (در تقویم رسمی وقت؛ سال  2535ایرانی) بود و من طبق معمول ساعت 4
بامداد برای تنظیم خبرهای ساعت های  7 ،6و  8بامداد رادیو ایران به ساختمان جام جم رفته بودم .ساعت شش بامداد
محمد پورداد خبرنگار قدیمی روزنامه اطالعات و مدتی دبیر اخبار سیاسی این روزنامه که بعدا خبرنگار و نماینده رادیو
ـ تلویزیون ملی ایران در لندن شده بود و برای انجام کاری به تهران بازگشته بود به اطاق خبر آمد.
من سرگرم دیکته کردن اخبار به تایپیست بودم که «پورداد» نواری [یک نوار ضبط صدا) به من داد و گفت که خبرها
را کوتاه کنم تا بشود آن نوار را که خودش گویندگی کرده و معادل  4دقیقه و چند ثانیه مطلب است پخش شود .نوار را
گوش کردم درباره کاهش شدید ارزش برابری لیره استرلینگ (پوند انگلیس) بود که در برابر ریال ایران ،از  15تومان به
 11تومان کاهش یافته و بانک انگلیس (بانک مرکزی ،ناشر اسکناس و تنظیم کننده سیاست پولی و نرخ بهره) برای حل
مسئله و باالبردن ارزش لیره ،نرخ بهره را در مورد پس اندازهای ثابت دو ساله (امروزه؛ سی دی و مانی مارکِت) ـ ده درصد
کرده بود .تا اینجا مطلبی بود قابل پخش شدن و بدون ایراد .او سپس در نوار خود مثال آورده بود که فرضا اگر یک ایرانی
محمدپورداد
خانه اش را در تهران بفروشد و برود شعبه بانک انگلیسی خاورمیانه در تهران پوند بخرد و یا دفترچه پس انداز ثابت باز
کند پولش ظرف دو سال نزدیک به دو برابر می شود ،زیراکه عالوه بر سوده سپرده ،ارزش لیره استرلینگ هم با تدابیری که بانک انگلیس به اجرا درآورده،
ازجمله همین افزایش نرخ بهره ،باال خواهد رفت و به احتمال زیاد به ارزش سابق (دو برابر دُالر آمریکا و  14تومان) بازخواهد گشت.
با تجربه از دوران خبرنگاری در میز اقتصادی روزنامه اطالعات ،به او گفتم که از نظر من پخش نوار تا آوردن این مثال (باالرفتن ارزش برابری پوند،
پس از مدتی با افزایش سود سپرده بانکی و  )...ایرادی ندارد و با حذف (ا ِدیت) آن ،می شود حدود سه دقیقه .ولی ،پخش مثال که نوعی تشویق غیر مستقیم
به خرید پوند و سپرده گذاری دو ساله است مشابه آگهی تجاری است و باید با اجازه مدیر اخبار رادیو (تورج فرازمند) و یا معاون سازمان رادیو تلویزیون
(محمود جعفریان) باشد زیراکه پس از پخش ،شماری از مردم خواهند رفت و با فروش خانه خود پوند انگلیس خواهند خرید و برای کشور احیانا مسئله
درست خواهد شد.
پورداد گفت؛ ابدا منظورش تبلیغ و تشویق نیست ،شما که مرا می شناسید ،اهل این حرف ها نیستم و آن مثال را همان طور که در نوار است از قول یک
صاحبنظر آورده ام تا خبر کامل باشد و سپس خودش به خانه جعفریان تلفن کرد و وی  20دقیقه بعد و  10دقیقه مانده به آغاز پخش خبرها آمد و نوار را
شنید و با پخش آن ،حتی دو سه دقیقه اول مخالفت کرد و گفت که به سود کشور نیست .فعال بماند ،در بخش اخبار اقتصادی ،یک خبر کمتر از یک دقیقه
تایپی از آن تهیه و پخش خواهیم کرد.
پورداد قبول کرد و گفت که شاید به سود وطن باشد .پورداد چند سال پیش در لندن درگذشت .وی بانوی انگلیسی داشت و مردی بسیار صمیمی،
خوش برخورد و آماده کمک به افراد بود.

در سال  ،1345تمایل دولت به نقل اخبار دولتی در رسانه ها از خبرگزاری پارس و ر ّد آن در
نشست سردبیران وقت ـ تنظیم ژورنالیستی اخبار رسمی ـ کثرت وبسایت های خبری
اواخر اردیبهشت سال ( 1345نیمه ماه مي سال  )1966سردبيران و دست چینی از دبیران روزنامه هاي بزرگ تهران در نشستي كه به ابتكار غالمحسين
صالحيار (روزنامه نگار بزرگ وقت) در تاالری در ساختمان مؤسسه مطبوعاتی اطالعات (واقع در ابتدای خیابان خیّام) برگزار شده بود ،نگراني خودرا از ابراز
تمايل دولت كه برخي از خبرهاي دولتی (تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی) بايد عينا از بولتن خبرگزاری پارس (خبرگزاری دولت ـ اینک اختصارا؛
ایرنا] نقل شود ابراز داشتند و اشاره کردند كه دولت كه دست به گسترش خبرگزاري خود زده است مي خواهد در کار تنظیم ژورنالیستی اخبار هم دخالت

شهریور  1336زمانی که یافتن یک خبرنگار انگلیسی دان در تحریریه روزنامه اطالعات،
کهنسال ترین روزنامه ایران مسئله شده بود ـ شرح قضیه
اواخر شهریور ( 1336سپتامبر  )1957و چند روز پیش از انتقال من (نگارنده ـ نوشیروان کیهانی زاده) از میز سردبیری و پیش از آن میز اقتصادی به میز
حوادث شهری روزنامه اطالعات (که کار این میز پوشش اخبار قضایی ،پلیسی و رویدادهای غیر مترقّبه بود ازجمله سیل ،توفان و زلزله) ،محسن موحّ د خبرنگار
دیپلماتیک وقت این روزنامه برای یک دیدار رسانه ای چند روزه به اسپانیا دعوت شده بود و مشکل کار در این بود که خبرنگار واجد شرایط برای انجام وظایف
او در آن چند روز یافت نمی شد که زبان انگلیسی محاوره ای بداند و آشنا به روابط بین الملل باشد ،جز اسد منصور که او هم به لبنان فرستاده شده بود تا با کمال
جُ مبالط رهبر وقت «دُروزی» ها مصاحبه کند .نقشینه خبرنگار انگلیسی دان دیگر هم برای ادامه تحصیل در شیکاگو ،به آمریکا رفته بود و  ....من در فاصله
انتقال از میز اخبار اقتصادی به میز اخبار حوادث که در حال ایجادشدن بود ،به مدت  54روز دستیار سردبیر اجرایی روزنامه بودم.
سرانجام قرار شد که دبیران انگلیسی دان دو میز تحریریه ازجمله دکتر مهدی بهره مند دبیر میز اخبار اقتصادی و جواد میرکریمی دبیر میز اخبار
وقت رویدادهای بین الملل که بر زبان انگلیسی مسلط بودند هرکدام به نوبت برای دو روز «خبرنگار دیپلماتیک» شوند
اجتماعی و نیز داریوش همایون مفسّ ر ِ
و با سفارتخانه ها و  ...تماس داشته باشند.
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کند و مانع دوباره نویسی ،ساده نویسی و تکمیل اخبار و اطالعیه های مؤسسات وابسته شود .ما باید خبر را بگونه ای بنویسیم
(تنظیم ژورنالیستی کنیم) که جای سئوال برای مخاطب باقی نگذارد و به عالوه ،خب ِر روزنامه عینا همان نباشد که از رادیو و
تلویزیون (تلویزیون غیر دولتی) پخش شود .به عالوه ،خبر مربوط در هر روزنامه به لحاظ تنظیم و تکمیل ،متفاوت با روزنامه
های دیگر باشد و اگر مخاطب تفاوتی میان خبر روزنامه و رادیو نبیند ،روزنامه را نخواهد خرید و با کاهش تیراژ ،برخی از
اعالنات هم از دست خواهند رفت .افراد پس از شنیدن یک خبر از رادیو که توجه آنها را جلب کند ،سراغ روزنامه می روند تا
اطالعات بیشتری در آن زمینه بدست آورند؛ از سابقه کار و از نظرات دیگران درباره آن آگاه شوند و وقتی ببینند که خبر عینا
همان است که از رادیو و یا تلویزیون (تلویزیون غیر دولتی وقت ـ هنوز ایران تلویزیون دولتی نداشت) شنیده اند از روزنامه
خواندن رویگردان می شوند .حاضران متعهد شدند و به يكديگر قول دادند كه جز تحت فشار و اصرار ،از آن بخش از خبرهاي
خبرگزاري دولت تنها به صورت سرنخ و یا خبر خام استفاده كنند ،مگر اینکه تنظیم ژورنالیستی شده باشند و طبق اصول
غالمحسینصالحیار
خبرنویسی؛ کامل ،و همچنین به دولت يادآور شوند كه چون خبرهاي دولتیِ خبرگزاري همان اطالعيه هاي وزارتخانه ها و
(در آن زمان)
اظهارات مقامات است و آکنده از تعارفات ،بعضا تنظيم ژورناليستيك (ژورنالیستی) نمي شود ،ناقص است و براي مخاطب
جاي سئوال باقي مي گذارد و از خواندن روزنامه رویگردان و حتی بیزار می شود و لذا این خبرهارا تنها پس از دوباره نويسي و تكميل منتشر خواهند كرد ،زيرا
كه رسالت رعايت اصول خبرنويسي را برعهده دارند.
آنان همچنين متعهد شدند كه منابع خبری خودرا گسترش دهند و خبرنگاران را با دادن پاداش و امتياز (پوا َن) تشويق به اين كار كنند .همچنین تدابیری
بکاربرند که ميان تحريريه هاي روزنامه ها رقابت برقرار شود تا مطبوعات پيشرفت كنند و برای رسیدن به این هدف ،باید انشاء و طرز تنظیم اخبا ِر درج شده
در روزنامه ها با هم متفاوت باشد تا مخاطبان که بعضا دو سه روزنامه در دسترس دارند و مثال برای خواندن اخبا ِر روز به کتابخانه می روند احساس نکنند که
خبر ،دیکته ای و اصطالحا؛ رونوشت برابر اصل است.
نتايج اين جلسه بعدا به اطالع تحريريه هاي روزنامه های وقت رسيد و تاكيد شد كه هر گزارش خبرگزاري پارس (که پس از انقالب به خبرگزاري جمهوري
اسالمي ـ ايرنا ـ تغيير نام داده و در کنار خود روزنامه ایران را منتشر می کند و دانشکده خبر دارد) تا به تأييد خبرنگار مربوط در تحريري ِه هر روزنامه نرسد قابل
چاپ كردن نيست و در غير اين صورت خبرنگار حق خواهد داشت به سنديكاي خود شكايت كند و دبیر میز مربوط و سردبير احيانا مواخذه شوند.
در دو دهه يكم و دوم قرن  ،21دیده شده است که به رغم آنالین خوان شدن مردم و کاهش شماره نشریات در سایر کشورها ،شمار نشریات و وبسایت
های خبری در ایران رو به افزایش است که اگر درخواست کنند از کمک مالی دولت نیز برخوردار می شوند .به عبارت دیگر ،به نظر می رسد که جمهوری
اسالمی ایران به نسبت جمعیت ،بيش از کشورهای دیگر؛ نشریه ،خبرگزاری و وبسایت خبری داشته باشد که با نگاهی بر آنها ،به چشم می خورد که بسیاری
از خبرهایشان تنظیم مشابه دارند و کپی شده از وبسایت های رسمی  .طبق یک گزارش منتشره در شهریورماه  ،1401یارانه بگیران از دولت در نوبت اول در
سال  1401عبارت بودند از:
 223روزنامه 928 ،نشریه (مجله هفتگی ،ماهنامه و فصلنامه) و  685خبرگزاری و وبگاه خبری که دارای مجوز هستند.
به نظر یک ژورنالیست قدیمی ،اخبار برخی از خبرگزاری ها و وبسایت های داخلی تنظیم ژورنالیستی آنچنانی (طبق اصول خبرنویسی) ندارند و بعضی از
مطالب شان فاقد یک و یا چند عنصر خبر (کِی ،کی ،کجا ـ چی ،چرا ،چگونه) هستند و بدون سابقه نویسی و تنظیم به شکل هرم معکوس.
ِ
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این قضیه به همین جا خاتمه نیافت و این مسئله دوشنب ِه همان هفته در جلسه هفتگی شورای نویسندگان مؤسسه
مطبوعاتی اطالعات مطرح شد .در این جلسه ،شماری گفتند که چرا شرط استخدام برای اطاق خبر ،عالوه بر داشتن استعداد
مربوط و دیدن دوره روزنامه نگاری نباید تسلط بر زبان انگلیسی باشد تا خبرنگاران در جریان اخبا ِر سایر کشورها و در ارتباط
با کار خود (همان زمینه) هم قرار داشته باشند.
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به هر حال در آن سال (سال  )1957 = 1336و سالهای بعد ،مسئله زبان انگلیسی دانستنِ خبرنگاران حل نشد و با اینکه
بعدا انجمن ایران و آمریکا در تهران ،برای روزنامه نگاران کالس ویژه زبان انگلیسی دایر کرد ،جز دو ـ سه جلسه اول ،کسی
در کالس حضور نیافت!.
در همین زمینه ،به خاطر دارم که در ژانویه  1357( 1979ـ سال انقالب) ،اوایل از سرگیری کار رسانه ها پس از اعتصاب
 61روزه و روزی که شاه وقت (پهلوی دوم) به فرودگاه رفته بود تا از کشور خارج شود ،غالمحسین صالحیار سردبیر وقت
روزنامه اطالعات از جعفری (مصطفی کلیم جعفری) خبرنگار ایرانی ـ پاکستانیِ «تهران جُ رنال» که با سفارتخانه ها رفت
مصطفیکلیمجعفری
و آمد داشت و خبر می گرفت و در ساعات بعد از نیمه شب [یک شب در میان] هم مترجم اخبار انگلیسیِ (دریافتی از سه
خبرگزاریِ انگلیسی زبان و روزنامه هایِ وارده) خبرگزاری پارس بود نظر دیپلمات های دو سه دولت را (با ذکر نام) درباره تحوالت روز پرسید و او پاسخ داد که
اگر ویلیام سولیوان [سالیوان  William Healy Sullivanسفیر وقت آمریکا در ایران ـ متوفی در  11اکتبر  2013در  91سالگی] فارسی می دانست ،تاریخ ایران
را مرور کرده بود ،از منش و روانشناسی ایرانیان اطالع داشت؛ روابط دو کشور و تماس او با مقامات مربوط در ایران به شکلی دیگر بود و «بری روزِن Barry Rosen
» سخنگوی سفارت ،در این زمینه همین عقیده را دارد .سولیوان قبال در الئوس و فیلیپین سفیر بود و در هر دو کشور کودتا شد و شاه باید به این موضوع توجه
و در تماس با او ،رفتار دیگری می داشت .روزنامه های آمریکا در دهها گزارش و فیچر [گزارش مشروح با افزودن سوابق] از تبحر سولیوان در سخن گفتن (زبان
بازی) یادکرده بودند و شاه باید این را در گفتگو با او در نظر می داشت .او همچنین سالها افسر نیروی دریایی آمریکا بود*.
جعفری اضافه کرد که دولت آمریکا اگر بخواهد در کشورهای دیگر از بحران اجتناب کند و یا وارد بحران نشود و خودرا درگیر و خسته نکند باید دیپلماتهایش
را از میان کسانی انتخاب کند که با زبان ،فرهنگ ،رفتار و تاریخ ملل محل مأموریت آشنایی کامل داشته باشند .نمی توان با تفکر غربی با شرقی ها تعامل داشت
و موفق شد.
ـــــ
* جان سالیوان  John J. Sullivanسفیر آمریکا در روسیه تا چهارم سپتامبر  13( 2022شهریور  ،)1401برادر زاده ویلیام سالیوان بود .عملیات نظامی ویژه
روسیه در اوکراین از فوریه این سال و پنج ماه و چند روز پیش از چهارم سپتامبر  2022آغاز شده بود.

ماجرای ادعای کشف داروی سرطان در تهران در سال  1336ـ بزرگنمایی در رسانه ها و نقض
قانون از سوی مقامات وزارت بهداری
نخستین روز مهرماه  1336و همان زمان که به میز اخبار حوادث روزنامه اطالعات منتقل شده بودم ،پوشش خبر کشف داروی سرطان که یک جنجال
بیش نبود ،از میزِ«گزارش روز به دبیری دکتر انور خامه ای» به می ِز جدید التأسیس «حوادث شهری به دبیری احمد سروش ـ داستان نویس بنام» داده شد.
قبال رسم نبود که یک خبر پیش پا افتاده مثال جمع شدن گروهی بیمار مقابل یک خانه در کوچ ِه چاله حصار تهران (چهار راه گلوبندک و نه چندان دور از
ساختمان وقت وزارت بهداری) با هدف دریافت داروی ادعاییِ درمان سرطان ،از اخبار بزرگ روزنامه ها شود و هر روز در صفحات اول قرارگیرد و  ....این چنین،
دنبال کردن خبر را روزنامه نگاران ایران از پروفسور ویلسون رئیس گروه روزنامه نگاری دانشگاه یوتا (یک استیت آمریکا) یاد گرفته بودند ،ولی آن روش را در
چند مورد ،در مسیری نادرست دنبال کردند و بکار می بردند .دنبال کردن یک خبر تا حل مسأله و یا دادن هشدار و ایجاد تنبّه در جامعه خوب است ـ ن َه مطلبی
که از پایه ،باطل باشد و روزنامه نگار هم باطل بودن آن را بداند .پروفسور ویلسون در تابستان  )1956( 1335برای تدریس روزنامه نگاری پیشرفته (ا َدوَنس
جُ رنالیسم) به ایران دعوت شده بود.
روزنامه های تهران به قدری آن قضیه را (ادعای کشف داروی درمان سرطان از سوی فردی که دانش پزشکی و بیولوژی تحصیل نکرده بود و در این حرفه
نبود) دنبال کردند و مردم را هیجان زده ساختند که دولت (وزارت بهداری) مجبور شد در بیمارستان لقمان الدوله ادهم (به ریاست دکتر حسین معرفت) چند
بیمار در اختیار این مدعی که نامش «هراتی» بود بگذارد تا تاثیر داروی ادعایی او را که یک شربت سیاهرنگ متمایل به سب ِز تیره بود به دست آورد .عمل دولت

ماجرای شنیدنی و پند آموز یک جوان بی پول شهرستانی که برای تحصیل به تهران آمده بود
و در این شهر یک ز ِن دو برابر سن خودرا صیغه کرده بود و پدید آمدن مشکالت متعدد بعدی
فروردین  1342بود .با پروز یاحقی [موسیقی دان و روزنامه نگار] جهت تهیه مطلبی برای برنامه رادیویی «در گوشه و کنار شهر» به دادسرای ناحیه  5تهران
[یک مجتمع قضایی] رفته بودیم .در اینجا با ماجرای شنیدنی و پند آموز دیگری رو به رو شدیم .ولی ،چون یکجانبه بود (طرفِ دیگر قضیه نبود) و طرفِ حاضر
هم راضی به مصاحبه با رادیو و پخش صدای خود نبود به یادداشت کردن اظهارات او بسنده کردم تا در روزنامه درج کنم.
این فرد ،مرد جوانی بود و به اظهار خودش  24ساله و آمده بود که مشکل خودرا با دادیار دادسرا و یا مشاور قضایی مجتمع درمیان بگذارد و در صورت امکان
ـ به اصطالح آن زمان؛ «مرجوعه» بگیرد و به کالنتری پلیس ببرَد تا طرف او را احضار و به دادسرا بفرستند.
این جوان گفت" :از یکی از شهرهای استان اصفهان هستم و نمی خواهم که نام زادگاهم را در روزنامه بنویسید تا همشهریان بدانند که به دادسرا هم آمده ام.
در آنجا ،همه از قضیه من اطالع دارند و با هر اشاره مبهم خواهند دانست که مربوط به من است .من تازه وارد  19سالگی شده بودم که دیپلم دبیرستان گرفتم.
پدرم قول داده بود که پول کافی برای فرستادنم به تهران تهیه کند تا بیایم و در کنکور دانشگاه شرکت کنم و اگر قبول شوم به درس خواندن ادامه دهم .از شانس
بد ،پدرم در آن تابستان بیمار شد ،سر کار نرفت و پولی که وعده داده بود به دست نیاورد و من در آغاز شهریورماه با  173تومان عازم تهران شدم .در کنکور آن
سال قبول نشدم و تصمیم گرفتم که در تهران بمانم و در کالس آمادگی برای کنکور سال بعد اسم بنویسم .پدرم موافقت نکرد و احتماال به سبب بی پولی و من
مجبور شدم که در تهران کاری بیایم و به درآمد خودم متّکی باشم.
در بازار تهران ـ تیمچه حاجب الدوله در یک چینی ـ بلور فروشی کار یافتم با مزد هر روز  33ریال .یافتن اطاق در آن ناحیه برای اجاره کردن دشوار بود
زیراکه به مرد مجرّد ( َعزَب) اطاق اجاره داده نمی شد .به جاروکِش تیمچه متوسل شدم ،برایم در خانه ای متعلق به یک بیوه زن ،یک زیرزمین  2متر در  3مت ِر

25

مجلهروزنامک شماره( 95مرداد -شهریور)1401

اشتباه و ناقض قانون بود و نشان دادن یک ضعف بزرگ .شاید این نخستین بار در تاریخ ژورنالیسم
ایران بود که دولت به آن صورت با جوّسازی رسانه ای که یک شکل دیگر آن؛ «میدیاکراسی»
خوانده می شود رو به رو شده بود.
من (نگارنده) هم بسان خبرنگاران دیگر ،به نوبت به بیمارستان لقمان الدوله می رفتم تا در
جریان آن تجربه باشم .از روزنامه کیهان هم «محمد بلوری» می آمد که هنوز (از سال  )1336و
تا به امروز (تاریخ تحریر این خاطره) ،حادثه نویسی را ترک نگفته است ،دهها سال خبرنگار و دبیر
صفحه حوادث روزنامه کیهان بود و در دهه های اخیر برای روزنامه ایران و روزنامه اعتماد ،صفحه
اخبار حوادث به دبیری خود به وجود آورد .او آخرین رئیس سندیکای روزنامه نگاران ایران (فعال
سندیکای غیر فعّال) بوده است.
یک روز که با خبرنگاری دیگر به نام ناصر قوامی [بعدا برای ادامه تحصیل به اتریش رفت و
در بازگشت وکیل قضایی شد] به گوش ِه انبوه از درخت باغچه بیمارستان رفته بودیم ،هراتی را
در حال چیدن جوانه های شمشاد دیدیم و قضیه را در روزنامه نوشتیم و معلوم شد که او در تهیه
داروی خود که از روی یک کتاب طبی قرون وسطی تهیه می شد از جوانه شمشاد هم استفاده می
کرد .با درج مشاهده عینی برگ شمشاد چیدن هراتی در روزنامه و نیز مرگ تنی چند از بیماران،
نقض «قانونِ
دولت به مسئله پایان داد و با اخطار دادستان وقت تهران ،چند مقام دولتی که با ِ
منع مداخله در امر پزشکی» ـ بیمار در اختیار هراتی گذارده بودند برکنار شدند و این مقامات هم
روزنامه ها را متهم کردند که این هیاهو را به راه انداخته و آنان را مجبور به آن کار کرده بودند و گفته بودند که گزارش های اولیه کشف داروی سرطان توسط
هراتی ،جامعه را برانگیخته بود و راهی جز آزمایش عملی ادعای هراتی وجود نداشت .دادستان وقت این بهانه را رد کرد و گفت که می توانستند داروی ادعاشده
را به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بدهند تا از طرق علمی آن را آزمایش کند ،نه اینکه در یک بیمارستان دولتی ،در اختیار یک غیر پزشک ،بیمار بگذارند تا
دارو آزمایش کند ،روزنامه ها مشاهدات (دیده و شنیده ها) را می نویسند ،مقامات مربوط باید به محض انتشار این مشاهدات نظر خود و راه قانونی را به روزنامه
ها می دادند که بنویسند تا فشاری از جامعه وارد نشود .این جر و بحث تا مدتی ادامه داشت و به تدریج کمرنگ شد و فراموش.
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صاحب خانه با مادر و خواهرش زندگی می کرد.
ِ
بدون آب و برق ـ هرماه  18تومان پیدا کرد و من به آنجا نقل مکان کردم.
خواهرش علیل بود و هر دو خواهر باالی  54ـ  55سالگی .پس از چند هفته ،سر و کله خواهر سوم که بعدا گفتند مطلّقه
و بدون فرزند است پیدا شد .به تدریج و ضمن صحبت ،به من پیشنهاد صیغه کردن او را دادند ـ صیغه شفاهی .گفتند که
یائسه است و دارای خانه ،دهها هزار تومان پول در بانک و طال در خانه و در یک کارگاه تولید پوشاک (خیّاط خانه) هم کار
می کند و اگر اورا صیغه کنم ،همه هزینه هارا متقبّل می شود و در محل بهتری زندگی خواهم کرد.
زیر بار نرفتم؛ تا اینکه بیکار شدم و نیازمند به پول جهت تأمین معاش .در این وضعیت ،اشاره به قبول آن پیشنهاد کردم،
صیغه جاری شد و ما شدیم زن و شوهر برای مدت معیّن ،که سه ـ چهار ماه بعد به من خبر داد حامله است .تعجب کردم و
گفتم مگر نگفته بودی که یائسه هستی؟ .گفت :ن َه و افزود که  43ساله است و مگر زن  43ساله هم یائسه می شود ،شوهر
قبلی ام بچه دار نمی شد که طالق گرفتم .گفتم که به من گفته بودند  52ساله ای .پرسید که چه کسی گفته ،هرکه را نام
بردم ،آن فرد حاشا زد .چاره ای نبود جز صبرکردن تا زاییمان صورت گیرد.

پرویزیاحقی

یک روز و ناگهان ،به من گفت که نه تنها کمک مالی نمی کند بلکه باید ـ طبق قانون ـ هزینه خانوار را تأمین کنم .گفتم ندارم .گفت هر ماه یک سفته بده تا
او از جیب خودش خرج کند و هر وقت که داشتم بگیرد .در این میان ،من کار پیدا کردم و تحصیلدار یک تجارتخانه شدم و کارم مراجعه به مشتریان تجارتخانه
و گرفتن بدهی و اکثرا بدهی معوقه بود.
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وضع حمل ،همزمان بود با کنکور دانشگاه .در یک روز و همزمان ،من از دختردار شدن خود و قبولی در دانشگاه اطالع یافتم .آن زن پس از آگاه شدن از قبولی
من در دانشگاه گفت که نخواهد گذاشت درس بخوانم ،باید کار کنم و تمامی مخارج خانه را تأمین کنم و از آن پس تا به امروز ،کار ما شده است مرافعه و گَز کردن
راه دادگستری .یک بار مرا متهم به صیغه کردن بدون ثبت نکاح کرد و گفت که وعده داده بودم سر فرصت آن را ثبت دهم ،که مرا مجبور به ثبت عقد دائم با
مَهر  7هزار تومانی کردند که روز بعد هم آن را به اجرا گذاشت ،جریان را به خانواده ام اطالع دادم و کمک خواستم تا توقیف نشوم .پدرم که درآمدی چندان و
پولی در دست نداشت مجبور شد که خانه اش را گرو بگذارد و کمک کند .از آن  7هزار تومان  4هزار تومانش را پول نقد دادم و مابقی قسط بندی شد .او را غیابا
مطلقه کردم که قانون و شرع اجازه داده است ،ولی از روز بعد کار او شده بود آمدن به دانشکده و بد گفتن از من نزد دانشجو و استاد و بهانه اش گاهی بیماری
کودک ،زمانی ندادن نفقه طفل و اتهام بدگویی من از او ،تهدید کردنش و  ...که همه اش دروغ بود .با این کارها ،در دانشکده زبانزد شده بودم و چند شانس ازدواج
با همکالسی هارا از دست دادم .ضمن تحصیل در دانشگاه و تحصیلداری تجارتخانه در ساعات فراغت ،برای خود یک کار دولتی یافتم ولی در طول کارآموزی
(دوران استخدام آزمایشی) آنقدر به آنجا آمد و مزاحمت ایجاد کرد که عذر مرا خواستند و بکار تحصیلداری تجارتخانه بازگشتم.
باالخره درس من در میان این مشکالت تمام شد و یک موسسه مختلط آلمانی ـ ایرانی مرا استخدام کرد به این شرط که پس از یادگرفتن زبان آلمانی در
ساعات فراغت در یک آموزشگاه در خیابان الله زار نزدیک میدان مخبرالدله ،به آلمان بروم و در آنجا  6ماه کارآموزیِ فنّی کنم .یک همشهری ـ همکالسی دوره
دبیرستان که لیسانسیه قضایی شده است به من توصیه کرد که قبل از رفتن به آلمان همه مطالبات این زن (بقیه مهریه) و نفقه کودک را نقدا و یکجا بدهم و
رسید بگیرم و گرنه ـ در غیاب ـ می رود و شکایت می کند و ورقه جلب مرا می گیرد که مسئله ساز خواهد بود .به خانه اش رفتم و قضیه را گفتم که ناگهان فریاد
کشید و مرا متهم کرد که رفته بودم او را بکشم و پرونده ای تشکیل شد امّا به خیر گذشت و منع تعقیب صادر شد ،لکن مسئله دادن پول و گرفتن رسید باقی
دریافت نفقه شش ماهه طفل نمی رود و امروز آمده ام تا دادگستری با احضار او مسئله را حل کند.
ِ
مانده که زیر بار رسید دادنِ پیش

مسئله انتشار عقاید توماس هابزThomas Hobbs
که انسان را موجودي ذاتا خودخواه ،قدرت طلب ،خواهان سلطه بر همنوع و استثمار ديگران
دانسته است
وقت «تاریخِ عقاید» درباره نظرات «توماس هابز» فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم را از دهه  1330که دانشجوی رشته تاریخ
اظهارات دکتر فاروقی استاد ِ
بودم در ذهن داشتم که انسان را موجودي ذاتا خودخواه ،قدرت طلب ،خواهان سلطه بر همنوع و استثمار ديگران دانسته است .این عقاید برای یک خبرنگار
که بیش از دیگران ناهنجاری های جامعه را می بیند و لمس می کند پذیرفتنی است .نظرات هابز در عین حال هشدار دهنده اند در دو دهه بعد ،سه بار و هربار

به مناسبتی درباره هابز و عقاید او مطلب نوشتم ولی انتشار نیافت.
نخستین بار ،در فروردین ( 1348اپریل  )1969و به مناسبت زادروز او که پنجم اپریل ( 16فروردین) است مطلبی برای
درج در صفحه  5روزنامه اطالعات نوشتم که جلسه دبیران اطاق خبر که هر روز دو بار ـ صبح و عصر ـ تشکیل می شد با این
استدالل که انتشار عقاید هابز ،ایجاد تنفر انسان از انسان می کند آن را نپسندید .مطلب را از دائرة المعارف کلمبیا ترجمه
کرده بودم .بار دوم در اپریل ( 1972فروردین  )1351و به همان مناسبت بود و برای موضوع «امروز در تاریخ» ضمیمه بخش
اخبار آخر شب تلویزیون ( 2کانال  )2تنظیم کرده بودم که به بهانه کمبود وقت و نیافتن عکس «هابز» پخش نشد و بار سوم
در نطق یک مقام آموزش و پرورش در باشگاه معلمان تهران در پاییز  )1975( 1354بود که معاون سردبیر روزنامه به بهانه
طوالنی بودن و کثرت آگهی تجاری در آن روز در صفحه مربوط (اضافه بر میزان مقرر بودن) ،آن را حذف کرد.
و امّا درباره «هابز» و نگاهی به عقاید او:
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توماس هابز ( 1588ـ  )1679که  91سال عُمر كرد طبيعت بشر را در ارتباط با نفس خود و جامعه تعريف كرده و گفته است كه رفتار يك انسان تابع
خودخواهي ذاتي اوست و سه عامل باعث منازعه انسانها مي شود :رقابت بر سر منابع محدود براي تملك ،بي اعتمادي نسبت به يكديگر ،و باالخره عشق و
عالقه وافر به جالل و شكوه (قدرت) .وي تصريح مي كند كه تا اين عوامل وجود داشته باشد نزاع (جنگ) و در نتيجه «ترس» از ميان نخواهد رفت و در چنين
محيطي همه چيز نامطمئن است.
به اظهار هابز ،تا بي اعتمادي نسبت به ديگران در زندگاني روزمره وجود داشته باشد بيم و خطر نزاع و جنگ هم ادامه خواهد داشت .هابز گفته است:
پيشرفتهاي مادي و ساختن شهرهاي قشنگ ،طبيعت انسان را تغيير نمي دهد .متمدن ترين كشور اگر بر كشور ديگر پيروز شود نسبت به مغلوب رفتاري
مطلوب و انسانی نخواهد داشت.
هابز نوشته است كه در غياب يك قانون بين المللي داراي ضمانت اجرايي استوار و اطمينان بخش ،كشورهاي ضعيف شكار قوي ترها مي شوند ،و به همين
گونه انسانها در چنگال انسان دارای نیرو و اختیارات .هابز می گوید که براي تحت كنترل درآوردن اين وضعيت نامطلوب در يك جامعه ملي و بر طرف كردن
احساس ترس و نیز تامين آسايش و جلوگيري از تجاوز افراد به حقوق و آزادي های يكديگر و  ...نياز به وجود يك دولت نيرومند در آن جامعه است كه بتواند بر
خودخواهي افراد فائق آيد .چنين دولتي بايد توانمندي همه جانبه و قدرت تمام عيار داشته باشد و اين «حاكم تمام عیار» بايد متناسب با نياز روز وارد عمل
شود و از قدرت و اختیارات خود استفاده كند .هابز گويد كه «قدرت حاكم» باید بگونه ای به چشم خورد و مسلط برکار خود باشد که حس استثمار و زورگويي
هر فرد از اعضای یک جامعه را براي حصول به برتري و زندگاني بهتر برای شخص خود مهار كند تا آرامش برقرار باشد و در جامعه ای که کینه افراد نسبت به
فرد ـ فرد معیّن وجود نداشته باشد آرامش برقرار خواهد بود و نبود کینه و احساس ستم؛ آرامش خیال به وجود می آورد که الزمه خوشبخت زیستن است.
هابز درباره شرايط دولت گويد :دولت ـ فرد يا گروه ـ وقتي مشروعيت حكومت كردن خواهد داشت و مردم بايد اختيار و سرنوشت خودرا به آن بسپارند
كه همه اتباع را به يك چشم بنگرد و تبعيض قائل نشود .يك دولت نبايد كاري كند كه به اتباعش آسيب و زيان وارد آيد .انجام دقیق تکالیف و وظایف؛ میزان
شایستگی یک دولت را به دست می دهد .دربرابر ،اتباع هم بايد وفادار باشند و از انجام تكاليف شانه خالي نكنند.
هابز تاكيد بريافتن راهي جهت پايان دادن به احساس تنفر آشگار و پنهان ميان انسانها و جوامع دارد و هنر دولت را در تحقق اين امر مي داند .به زعم هابز،
دولت بايد مانع تنازع مردم بر سر منافع و ربودن آن توسط قوي تر ها و زرنگتر ها شود .هدف يك دولت از مجازات افراد نه تنها بايد اصالح مقصر ،بلکه " تنبّه "
ديگران باشد ،نه چشم در برابر چشم .بی طرفی و بلوغ دستگاه قضایی یک کشور بیش از هرعامل دیگر باعث کنترل دولت و اتباع و محافظت از حقوق هر دو می
شود و وای به حال کشوری که از یک دستگاه قضایی واجد شرایط برخوردار نباشد و در این مورد ،شرط اصلی یافتن قاضی عادل دارای توان تشخیص و قضاوت
و رعایت بی طرفی و انصاف است و انتصاب و حمایت همگانی از او.
هابز قانون طبيعي و طبقه بندي آن را به تفصيل شرح داده و آن را به قانون عمومي ،و مصوب ّات پارلماني را قانون موضوعه تعبير كرده كه افراد را از انجام
كارهايي منع و به انجام اموري تشويق مي كند و همه تاكيد او بر اين است كه اگر در جامعه (ملي و بين المللي) كنترل خودخواهي افراد از دست حاكم و مجري
قانون (قانون طبيعي ـ قوانین موضوعه) خارج شود صلح و آرامش ،آزادي و امنيت ،سعادت و آسودگي خيال رخت بر خواهد بست و برقراركردن مجدد نظم،
كاري آسان نخواهد بود .به اين ترتيب ،هابز اهميت ويژه براي دستگاه قضايي يك جامعه قائل است و بر عادل و بي نظر و عالم بودن قاضي تاكيد مي كند و قاضی
واجد شرایط را موجودي كمياب و در نتيجه گرانبها مي داند.
هابز در جاي ديگري از نوشته هايش  15اصل براي كنترل خودخواهي افراد بيان داشته كه مهمترين اصل آن نفي و تقبيح «ن ِخوَت» است .فرضيه هابز
درباره حكومت ،وي را به صورت يكي از پدران علوم سياسي در آورده است.

در گذر تاریخ (یادگیری و پندگیری)
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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 شــعر فارسی نوین که در باال
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار(کرونیکل)
به روش تاریخ نویســی ژورنالیســتی است که در
این روش ،سَ بک ،اصول و قواعد خبر و نظرنویسی
(کوتاه ،روشــن و آموزنــده ـ فرهنگی) بــکار برده
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می شــود و درباره کارها و نظرات افــراد و رویداد
های پندآموز گذشــته است و هدف از آن آموزش
عمومی ،ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها ،سرمشــق
گرفتن و نیز پیشگیری از اشــتباه با درس گرفتن
از اشــتباه دیگران و گذشــتگان اســت .در تاریخ
نــگاری ژورنالیســتی باید یــک مبــدأ ـ روز ،هفته
و ماه ـ در دســت داشــت و نوشــتن مطلب را از آن
آغاز کرد بنابرایــن ،مطالبی که در زیر آمده اســت
ارتبــاط با مــرداد و شــهریور ماه داشــته اســت.

چند تحول در تاریخ ارمنستان در یک نگاه ـ توجه به ارمنستان و ارمنی در اخبار
رادیو ایران و خبرگزاری دولت
ششم آگوست سال  885ميالدي ( 15اَمُرداد) ا َرمنيان كه در آن زمان در منطقه وسيعي در جنوب غربي
قفقاز و سراسر شرق آناتولي (تركيه امروز) ازجمله منطقه دریاچ ِه «وان» سكونت داشتند 134 ،سال پس
فروپاشيدگي امپراتوري ايران و احساس ضعف و فتور در حكومت روم شرقي (قسطنطنيه) ،استقالل کامل
سرزمين خود را اعالم داشتند .اين رويداد در  28ماه می ( 1918با استفاده از فرصت جنگ داخلي روس ها
که درپي انقالب ب ُلشِ ويکي  1917آغاز شده بود) و  21سپتامبر(1991با استفاده از وضعیت داخلی اتحاد
شوروی ،تضعیف کرملین ناشي از اشتباهات گورباچف) عينا تکرار شد.
ارمنستانِ عهد باستان (اورارتو) پیش از هخامنشیان ،متحد دولت ایرانیِ ماد به پایتختی همدان بود که در
دوران هخامنشیان وابسته به ایران شد و یک ساتراپی ایران نام گرفت (ساتراپی هَرمی نویا) .در دوران اشکانیان
این وابستگی به ایران (دولت تیسفون) به صورت نوعی کنفدراسیون درآمد و تنها رئیس کشو ِر ارمنستان
باید تأیید مجلس بزرگان (سنای ایران) را می داشت و نیروهای مسلح ارمنستان یک سپاه ایران خوانده می
شدند .در دوران اشکانيان ،بسياري از افسران ارشد ارتش ايران (ژنرال ها) از ارمنيان بودند.

آناستاس میکویان

ارمنيان تا پايان عُمر ساسانيان هم به نوعي همچنان وابسته به ايران
بودند که پس از افتادن ايران به دست عربِ مسلمان ،به سوي دولت روم
شرقي (قسطنطنيه ـ استانبول) گرايش يافته بودند .در تابستان 885
پس از اینکه احساس کردند که دولت قسطنطنیه که متصرفات جنوبی
آن (سوریه و  )...در دست عرب و مهاجران از شبه جزیره عربستان باقی
مانده است در ششم آگوست این سال اعالم استقالل کردند ،امّا چند
قرن بعد که ایران دوباره یکپارچه و قدرتمند شد به ایران پیوستند و این
آرتم میکویان
پیوستگی تا قرارداد تُرکمن چای ادامه داشت .ارمنستان در سه دهه اول
قرن نوزدهم و در پي شکست هاي نظامي ايران از روسيه به تصرف روس
ها درآمده و طبق قراردادهاي گلستان و ترکمنچاي ،هربار يک قسمت از آن به امپراتوري روسيه واگذار شده
فیلد مارشال هامازاسپ
بود« .تاريخ» نشان داده است كه ارمنيان در هر شرايطي همواره متحد و دوست ايرانيان بوده اند.
باباجانیان قهرمان شوروی و بیرون
ارمنستان در عين حال نخستين كشور مسيحي جهان بشمار مي آيد.
راننده ارتش هیتلر از منطقه
توجه ویژه به ارمنستان و مقامات ارمنی تبار شوروی (دولت مسکو) در اخبار خبرگزاری پارس و رادیو
بالتیک شوروی
ایران یک هفته مانده به اَمُرداد  1343به دبیران تنظیم اخبار رادیویی خبرگزاری پارس (عمدتا بخش اخبار
بین الملل) توصیه شد که با هدف انعکاس اهمیت ارمنستان و ارمنی که جدا از ایران و ایرانی نبوده اند ،هرگاه

که نام آناستاس میکویان  Anastas Mikoyanدر خبرها می آید ،بنویسند رئیس ارمنی شورای عالی شوروی (رئیس جماهیریه) .میکویان که قبال وزیر و معاون
نخست وزیر و از برجستگان حزب کمونیست شوروی بود از  15جوالی ( 1964دهه آخر تیرماه  )1343رئیس شورای عالی شوروی شده بود .در آن زمان
خبرگزاری پارس مستقیما اخبار رادیو ایران را تنظیم و به گویندگان و پخش می داد و نیز برای تلویزیون غیر دولتی ارسال می کرد .تا نیمه دهه  ،1340ایران
تلویزیون دولتی نداشت.
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این توجه خاص به ا َرمنیان به تدریج گسترش یافت و فهرستی از ارمنیان بنام شوروی در اختیار خبرگزاری پارس گذارده شد تا هرگاه که نامی در اخبار از
آنان دیده شود در کنار نامشان بنویسند ارمنی.
د ر ا ین فهر ست نا م آ ر تم میکو یا ن  Artem Mikoyanسا ز ند ه جت جنگند ه میگ  ،د ر یا سا ال ر آ و ا کیا ن  ،فیلد ما ر شا ل با با جا نیا ن
 ، Hamazasp Babadzhanianمارشال هوایی سرگی خودیاکوف و  ...وجود داشت ـ و دهها نام دیگر .این فهرست به تدریج به ارمنیان صاحب مقام در دوران
تزارها هم رسید.
می دانیم که الوروف وزیر امور خارجه کنونی روسیه هم از ناحیه پدر ،ارمنی است و بسیاری دیگر از مقامات دولت پوتین.

مهاجرت سكاها (به نوشته مورخان يونان باستان :سيتي ها) كه يك قوم ايراني بودند به جنوب روسيه ،در تابستان 700
سال پيش از ميالد پايان يافت .سكاها از سُ غد (تاجيكستان امروز و مناطق اطراف آن) به حركت درآمده بودند .دسته اي
از آنان راهي جنوب شده بودند كه در سيستان مستقر شده اند و نام سيستان (سكاستان) از نام اين قوم گرفته شده است.
سكاها در پي پارسها ،مادها و پارتها كه يك تبار آريايي را تشكيل مي دادند از آسياي ميانه وارد مناطق جنوبي تر فالت
ايران و نیز جنوب روسيه شده بودند .مادها (مادیا) قبال پس از عبور از جنوب روسيه خود را به شمال غربي فالت ايران
رسانده بودند .سكاهاي مهاجر كوشيدند كه وارد منطقه اي كه امروز مسكو نام دارد نشوند زيرا كه اين منطقه قبال توسط
اقوام «فينو ـ يوگريك» كه غير آريايي بودند اشغال شده بود .اين دو قوم از اورال به حركت در آمده بودند و اينك عمدتا
در فنالند و استوني زندگي مي كنند.
از خصوصيات اقوام ايراني از جمله سكاها اين بود كه از اسب براي سواري استفاده و با كمان ،تيراندازي مي كردند و
مردگان را در اطاقكي در ارتفاع و طبقه باال (دَخمِه) قرار مي دادند و اين رسم تا افتادن فالت ايران به دست عرب مسلمان
ادامه داشت .از خصوصيات ديگر قوم ايراني عالقه مندي وافر به بستگان و متعهد بودن به نگهداري از سالخوردگان فاميل،
موشک سکاد
حفظ پاكيزگي بدن و محيط زيست ،پوشش كامل بدن و پرهيز از فساد و دروغ بود .كمانداران را «سكوزا ـ اسكوزا» مي
خواندند كه واژه اسكود ( Scudنام يك نوع موشك ساخت روسيه) از همان كلمه گرفته شده است .بسياري از مردمان ساكن ميان دو رود «دن  » Donو «دنيپر
 » Dnieperبا اين كه چند قرن حكومت مغول ها را تحمل كردند ،هنوز واژه هاي پارسي باستان را بكار مي برند و رسوم كهن قوم ايراني را مراعات مي كنند.

روزی که دومين جنگ هند و پاكستان بر سر كشمير آغاز شد ـ کمکهاي نظامی پنهاني
دولت وقت ايران به پاکستان
بامداد ششم سپتامبر سال  1344( 1965هجري خورشيدي) ،دومين جنگ هند و پاكستان بر سر كشمير با حمله نيروهاي هندي به منطقه الهور آغاز
شد .زد و خوردهاي پراكنده دو كشور از ماه آگوست (امُرداد) آغاز شده بود .پاكستان در واكنش به حمله تمام عيار هند ،همان روز (ششم سپتامبر) در راجستان
هند چترباز پياده كرد .در جريان اين جنگ ،دولت وقت ایران به پاكستان كمك غيرعلني كرد و تعدادي هواپيماي نظامي ساخت آمريكا (از نوع اف  )86 -به
آن كشور تحويل داد .در جريان اين جنگ ،اميرعباس هويدا نخست وير وقت نيز در صدر هياتي از پاكستان ديدن كرد.
جنگ دوم هند و پاكستان ،با پادرمياني شوروي ـ دوست هند ،پس از اينكه نيروهاي دولت پکن با هدف حمايت از پاكستان در مرزهاي هند تقويت شدند
پايان يافت .دولت چین ششم سپتامبر و ساعتي پس از آغاز حمله همه جانبه هند به پاکستان اعالم کرده بود که ضروری مي بيند نيروهاي خود را در مرزهاي
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مهاجرت سکاهای ایرانی نژاد به جنوب روسیه و حفظ واژه های
پارسی باستان ـ واژه «اسکود » Scud
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مشترک تقويت کند و به حالت آماده باش درآورد که در آن زمان اخطاري به هند تلقي شده بود.
هنگامي كه سران دولت هاي هند و پاكستان به ميانجيگري شوروي (دولت مسکو) در آسياي ميانه با هم مذاكره مي كردند ،لعل بهادُر شَ ستري نخست
وزير وقت هند بر اثر سكته مغزي درگذشت و بانو اينديرا گاندي برجايش نشست و نخست وزير هند شد.
تلفات دومين جنگ هند و پاكستان بر سر كشمير ،سنگين گزارش شده است.
نخستين جنگ دو كشور در سال  1947انجام شده بود و سومين آن (یک درگیری غیر مستقیم ـ اسما به خاطر استقالل پاکستان شرقی ،بنگالدش و با
هدف کوچک شدن پاکستان) در سال  .1971مسئله كشمير همچنان الينحل باقي مانده و آتشي است در زير خاكستر[ .به نوشته برخي از مورخان ،انگليسي
ها در جريان تقسيم هندوستان ميان دو جامعه هندو و مسلمان مسئله کشميررا به وجود آوردند!].

افغانستان و پاكستان در سپتامبر  1961در آستانه جنگ ـ اخطار دولت مسکو به صورت
مقاله در ايزوستيا  -مسئله پاتانهاي پاکستان
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هفتم سپتامبر سال  1340( 1961هجري خورشيدي) يك روز پس از اين كه دولت افغانستان روابط سياسي خود را
با پاكستان قطع و دولت پاكستان را متهم به حمايت از دعاوي برخي از پشتونها كرد و بحران روابط دو كشور در حال اوج
گيري بود ،ايزوستيا ـ روزنامه دولت شوروي با انتشار مقاله اي نه تنها اين بحران را دامن زد بلكه پاي ايران را هم به آن
كشاند .ايزوستيا (اطالعات) نوشته بود كه ايران و پاكستان محرمانه به توافق رسيده اند كه افغانستان را ميان خود قسمت
كنند؛ منطقه پشتون نشين به پاكستان و منطقه تاجيک نشين به ايران ملحق شود و دولت آمريكا كه سرگرم محاصره
كامل شوروي است بر اين طرح صِ حّ ه گذارده است و با اين عمل ،ايران آنچه را كه قرن گذشته (نوزدهم) در مناطق شرقی
خود از دست داد به دست مي آورَد و پاكستان هم پشتون هاي افغانستان را با پشتون هاي کشور خود (پاتان ها ـ پَختون
ها) يكي مي كند و از مسائل و مشکل ايالت وزيرستان و منطقه مرزي شمال غربي خود آسوده خاطر مي شود.
مقاله ايزوستيا در حالي انتشار يافت كه سران كشورهاي غير متعهد در بلگراد به مسئله روابط بحراني افغانستان و
پاكستان رسيدگي مي كردند .افغانستان يك كشور غير متعهد ولي ايران و پاكستان از متحدان آمريكا بودند.
ایوب خان رئیس جمهوری وقت
دولت وقت ايران به دليل بحراني بودن اوضاع بين المللي و ادامه معارضه آمريكا و شوروي ،در قبال مقاله «ايزوستيا»
پاکستان
كه نظر دولت مسکو را منعكس كرده بود واكنش فوري نشان نداد ،ولي پنج روز بعد ( 20شهريور) روزنامه اطالعات (كه
ترجمه روسي نامش؛ «ايزوستيا» است) در يك سرمقاله طوالنيِ شديد اللحن مفاد مقاله ايزوستيا را ر ّد كرد و مطالب آن را تحريك آميز خواند كه اصحاب نظر
در كشورهاي ديگر آن را نتيجه فشار دولت لندن به دولت ايران تلقي كردند.
آتش بحران روابط پاكستان و افغانستان از هفتم شهريور ماه روشن شده بود كه ايوب خان رئيس جمهوري وقت پاكستان دولت افغانستان را تهديد كرده
بود که چشم طمع به مناطق پاتان نشين شمال غربي پاكستان دوخته است .ايوب خان دولت كابل را متهم كرده بود كه از زمان تجزيه هندوستان به دو كشور
هند و پاكستان ،هرگز به روي پاكستان لبخند دوستي نزده و پنهاني با هند بر ضد پاكستان توطئه كرده است .ايوب خان روز بعد از اين تهديد ،از افغانستان
خواست كه كنسولگري ها و دفاتر فرهنگي و بازرگاني خود در پيشاور ،كويته ،پاره چنار و چمن را تعطيل كند.
يك روز پس از اين اولتيماتو ِم پاكستان ،سردار محمدداود خان صدراعظم وقت افغانستان براي يك ديدار فوري چند ساعته و مذاكره با دولت وقت ايران
وارد تهران شد و ايران قول داد كه همه مساعي خودرا براي رفع بحران روابط افغانستان و پاكستان بكار برَد .در پي همين سفر كوتاه ،در محافل سياسي جهان
شايع شد كه بزرگان افغانستان از طريق محمدداودخان به ايران پيشنهاد تشكيل يک کنفدراسيون مركب از دو كشور همزبان و همنژاد و هم فرهنگ را داده
اند که تاريخ مشترک دارند.
دولت افغانستان به نوبه خود ششم سپتامبر ناگهان مناسبات سياسي اش را با پاكستان قطع كرد ،اتباعش را از پاكستان فراخواند و مرزهايش را ب َست و بر
مشكالت كنفرانس سران كشورهاي غير متعهد افزود به گونه اي كه «نهرو» و «سوكارنو» مجبور به تبادل نظر جداگانه شدند.
اين وقايع درست يك سال پس از ديدار آيزنهاور ،رئيس جمهوري وقت آمريكا از افغانستان روي مي داد .دولت کابل در آن ديدار حاضر نشده بود که از
دوستي خود با دولت مسکو دست بردارد.
بحران روابط افغانستان و پاكستان بعدا با پادرمياني چند دولت برطرف شد ،ولي گمان نمي رود كه مسئله پاتانهاي پاکستان (پشتونها) که  29ميليون
نفر برآورد شده اند و دولت لندن آنان را از افغانستان جدا کرد به اين آساني حل شدني باشد .انگليسي ها اواخر قرن نوزدهم و در زمان اقتدار خود بر هندوستان
با ترسيم «خط دوراند ـ دورَند» که پس از تجزيه هندوستان ،مرز پاکستان و افغانستان شده است مسئله را به وجود آورده اند زيراکه با ترسيم اين خط29 ،
ميليون پشتون از پشتون هاي افغانستان جدا شده اند و  ....منطقه پاتان نشين پاکستان در سالهاي دهه اول قرن  21بحراني تر و خونين تر از هميشه بود .در
نخستين هفته سپتامبر  2008در همين منطقه طرح سوء قصد قصد به جان گيالني نخست وزير وقت پاکستان به اجرا گذارده شده بود که نافرجام ماند.

سالروز استقالل هند و پاکستان ـ
ساخت دورَ ند
ِ
مشکالت ناشی از جدایی ،کشمیر و مرز انگلیسی

در جریان تجزیه هندوستان به دو کشور هند و پاکستان ،مسئله کشمیر تعمّ دا و یا تحت تأثیر عوامل دیگر حل نشد و به صورت یک مسئل ِه بحران زا باقی
مانده و تاکنون دو بار دو کشور را وارد جنگ تمام عیار و چندین بار زد و خورد محلی کرده است.
هند در سال  1971کمک کرد تا بنگال شرقی (پاکستان شرقی وقت) استقالل به دست آورد و جمهوری بنگالدش شود .روابط پاکستان و افغانستان نیز به
علت داشتن قبایل مشترک و تقسیم اجباری قبایل افغانستان توسط دولت لندن با ترسيم مرز دورَند خالی از خلل نیست و ....
 16آگوست (اگِست)  1975دولت بنگالدش (دولت كودتا برضد شیخ مجیب ـ بنیادگذار بنگالدش) تصميم گرفت كه اين كشور را از حوزه نفوذ هند خارج
جنگ با پاکستان ،به شیخ مجیب و استقالل طلبان دیگر کمک کرده بود تا از پاکستان جدا شوند و کشور
سازد .هند در  1971با فرستادن نیروی نظامی و ِ
بنگالدش را ایجاد کنند .بنگالدش قبال پاکستان شرقی بود .دو پاکستان
(شرقی و غربی) در طرفین هند قرارگرفته بودند .بلوچستان که دولت لندن
بخش شرقی آن را از ایران جدا ساخته و ضمیمه هندوستان کرده بود پس
از تجزیه هندوستان ضمیمه پاکستان شده است و به شکلی ،یک مسئله
دیگر پاکستان است و ایالت جنوبی سِ ند به مرکزیت کراچی نیز بارها دَم
از استقالل زده است.
کشمیر که در عهد باستان شامل یک درّه پرآب بود و بعدا مناطق اطراف
را ضمیمه اش کردند پس از تجزیه هندوستان به دو کشمیر (جامو و کشمی ِر
هند اینک دارای 8میلیون جمعیت و اکثرا مسلمان) و (کشمیر آزاد و گلگَت
بَل ِتستان با جمعیتی برابر  6میلیون وابسته به پاکستان) .حدود نیم قرن
پیش ،دولت پکن با اقدام نظامی بخشی از منطقه کوهستانی شمال شرقی
کشمیرهندراتصرفکردکهبهنام«اکساییچین»معروفاستباجمعیتی
کم .به این ترتیب هر سه کشور هند و پاکستان و چین در این منطقه با
افغانستان همسایه شده اند که این ،خود مسئله ساز می تواند باشد .چندی
پیش دولت هند برخی از اختیارات داخلی دولت کشمیر خودرا محدود
کرد که باعث تظاهرات و مخالفت شده بود و ....
نقشه شبه قاره هند (هندوستان) پیش از تجزیه
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 14آگوست 1947در نیمه شب ،دولت لندن به هند و پاكستان به صورت دو «دومینیون» وابسته به «جامعه مشترک المنافعِ خود» استقالل داد .آن دولت که
حدود دو قرن شبه قاره هند (هندوستان) را در کنترل داشت  23ژوئن  1947تصمیم به تقسیم این شبه قاره به دو کشور هند و پاکستان گرفت و خطوط تقسیم
را ترسیم و با این خطوط ،پنجاب و بنگال هرکدام دو نیمه شدند .پاکستان چهاردهم آگوست را به عنوان روز استقالل برگزار می کند و هند پانزدهم آگوست را.
دولت لندن که از دوران سلطه گری اروپاییان بر مشرق زمین ،زیر نام کمپانی هند شرقی در بخش هایی از جنوب شرقی و شرق هندوستان مستقر شده
بود از سال  1858و چند ماه پس از قیام مسلحانه هندیان برضد سلطه آن دولت ،با تصرف دهلی و به تدریج مناطق دیگر آن شبه قاره ،خودرا مالک هندوستان
خطاب می کرد.
دولت لندن پیش از دادن استقالل که تالش هندیان برای رسیدن به آن ،نیم قرن بود که ادامه داشت ،با تجزیه هندوستان به دو کشور هندو و مسلمان نشین
موافقت کرده بود و پاکستان وقت شامل مناطق مسلمان نشین شرق و غربِ هندو دینان بود .ایرانیان باستان واژه های هند ،هندی و هندوستان را برپایه رود
سِ ند ساخته اند که به اروپا منتقل و ایندوس و ایندیا شده اند.
هند در سال  1950نظام جمهوری اعالم کرد و از چارچوب امپراتوری لندن (جامعه مشترک المنافع) کامال خارج شد و پاکستان  23مارس ( 1956نوروز
ایرانی) یک جمهوری اسالمی شد .اختالف نظر دو دولت برسر کشمیر که تاکنون منجر به دو جنگ و چند نبرد محدود شده است ادامه دارد ،اما بعید است که
میان آنها جنگ تمام عیار دیگری رخ دهد زیراکه هر دو اتمی شده اند و اتمی شدن پاکستان ،خواست غرب بود.
نخستین جنگ کشمیر در اکتبر  1947با تعرض پشتون های پاکستان (پاتان ها ـ پختون ها) به منطقه کشمیر آغاز شد .بیش از  29ميليون از جمعيت
پاکستان ،پاتان (پشتون = افغان) هستند .انگليسي ها با ترسيم مرز مشترک هندوستان و افغانستان (خط دورَند) اين پاتان هارا از افغانستان جدا کرده اند که
به صورت یک استخوان الی زخم باقی مانده است.
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جامعه ملل را ساختند تا نقشه هاي جغرافيايي را كه ترسيم كرده بودند تثبيت
و ضابطه مند كنند  -دلیل قراردادن ایران از مؤسسان جامعه ملل
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مورّخان معروف كه نظر آنان در روزنامه هاي اروپا منعكس شده بود از
آگوست ( 1919اواخر مرداد  )1298به افشاگری درباره «پيمان وِرساي»
منعقده در پایان جنگ جهانی اول كه  26اصل اول آن مربوط به ايجاد
«جامعه ملل» بود ،پرداخته و گفته بودند كه هدف فاتحان جنگ جهاني
اول از ايجاد جامعه ملل ،تثبيت و قانوني كردن نقشه هاي جغرافيافي است
كه خود ،بر حسب سياست هايشان از دهها سال پيش (عصر استعمار ،در
پی اصطالحا اكتشافات جفرافيايي!) ترسيم كرده اند و نتيجه جنگ جهاني
 1914ـ  1918اين فرصت را برايشان فراهم ساخت تا با تاسيس سازماني
به نام «جامعه ملل» آن مرزهای استعماري و تقسیمات جغرافیایی هم
رسميت جهاني يابند .آن شمار از این مورخان که در پایان جنگ جهانی
دوم در قید حیات بودند از طرح ایجاد سازمان ملل که طرّاح آن فاتحان
جنگ بودند به همان صورت یاد کرده و گفته بودند که قدرت های فاتح
می خواهند از طریق این سازمان و اساسنامه ای که برایش انشاء کرده اند،
منافع خودرا بدون پرداخت هزینه حفظ کنند و ....
همان وقت (سال  )1919مورخان در اثبات نظريه خود (در باره نیّت از ایجاد جامعه ملل) گفته بودند :در حالي كه دومينيون هاي انگليسي از قبيل كانادا،
رئیس شان پادشاه انگلستان است و از خود رئیس انتخابی ندارند از مؤسسان و اعضاي تشكيل دهنده «جامعه» ملل اعالم شده اند؛ از
استراليا و نيوزيالند كه ِ
روسيه پهناور ،اتيوپي (يكي ازممالك باستاني جهان) ،مكزيك (كه با دولت واشنگتن درگيري مرزی ممکن است پیدا کند) و  ...براي عضويت در اين جامعه
نامي برده نشده است! .كانادا به اين دليل از اعضاي مؤسس جامعه ملل اعالم شده است كه طبق نقشه هاي ترسيمي در لندن ،آن را تا قطب شمال (اراضي
غيرمسكون ،ولی غنی از معادن) امتداد داده اند و مي خواهند به مرزهاي «مَن درآوردي» آن وجاهت و رسميت بين المللي بدهند و همين طور ،استراليا واقع
در آبهاي شرق جنوبي را ماهيت اروپايي ببخشند .پرشيا (ايران) را هم به اين سبب از اعضاي مؤسس جامعه ملل قراداده اند كه به مرزهاي آن كه خودشان آنها
را محدود كرده اند رسميت بدهند ،پيش از آن كه ناپلئونِ پارسي ديگري (نادرشاه تازه اي) پيدا شود و آنها را پس بگيرد .دولت لندن افغانستان و بلوچستان
را از پرشيا جدا كرده و با صالحديد (ساخت و پاخت) لندن با مسکو بود ،كه آسياي ميانه (منطقه فرارود) و قفقاز از ايران جدا و به روسيه داده شده و مرزهاي
پرشيا (ایران) با عراقِ تازه تاسيس را نيز انگليسي ها ترسيم و تحميل كرده اند.
اين مورخان از جمله «ماكس وب ِر» همچنين گفته بودند كه اصول بعدي پيمان ورساي (اصول مربوط به آلمان) جنگ بزرگتري را به دنبال خواهد داشت
زيرا كه طبق اين اصول؛ بخشي از سرزمين هاي آلماني را از اين كشور جدا كرده اند ،مسئوليت آغاز جنگ را به گردن آلمان انداخته اند ،غرامت سنگين از مردم
آلمان مطالبه كرده اند ،اين كشور را از داشتن نيروي هوايي ،بيش از شش كشتي نظامي و صد هزار سرباز محروم ساخته و نزديك شدن فرد مسلح آلماني را از
 80كيلومتري به مرز فرانسه ممنوع كرده اند!.
پيمان ورساي  28ژوئن  1919و هفت ماه و  17روز پس از اعالم آتش بس در جبهه های جنگ به امضا رسيد ،آسیای غربی (بخشی از متصرفات عثمانی)
چند کشور تازه شده است با نقشه های جغرافیاییِ دست ساخت و ترسیم شده در دفاتر دربسته.
اساسنامه جامعه ملل (كه درچارچوب اصول پيمان ورساي تنظيم شده بود) نيز از دهم ژانويه  1920قوت اجرايي يافت كه پس از تشكيل جلسات مقدماتي
در پاريس و لندن ،مق ّر آن از نوامبر  1920به ژنو انتقال يافت و تا اواخر سال  1938فعاّل بود كه اموال و پرونده هايش پس از تاسيس سازمان ملل ،در سال 1946
به اين سازمان كه آن هم توسط فاتحان جنگ جهانی دوم (فاتحان آلمان و ژاپن) تاسيس شده است انتقال يافت.
هدف ظاهري از تاسيس هر دو سازمان حل اختالف ملل از طرق مسالمت آميز و داوري و جلوگيري از هر گونه جنگ در سطح كره زمين ،و نيز نظارت بر
رعايت حقوق بشر ،محافظت از آثار تاریخی ملل ،بسط فرهنگ و تامين وسايل پيشرفت بوده كه كارنامه هر دو سازمان در اين زمينه ها نمره قبولي نشان نمي
دهد و در نتيجه جز عاملي در دست قدرت ها نبوده اند .در دوران سازمان ملل بود که جنگ های پُرتلفات و طوالنی کره ،ویتنام و تصرف افغانستان و عراق صورت
گرفت و جنگ های داخلی متعدد با مداخله و نفوذ قدرت ها ازجمله جنگ داخلی کنگو ،سوریه ،لیبی و  ...و نیز  3بار جنگ اسرائیل و عرب ،تعرّض انگلیس و
فرانسه به مصر ،تعرّض به کوبا (جنگ خلیج خوک ها) ،جنگ آرژانتین و انگلیس برسر جزایر فالکلند و ....

پايان جنگ آمریکا و اسپانيا ،قدرت و ابرقدرت شدن آمریکا
بعد از ظهر  12آگوست  1898رئيس جمهوري وقت امريكا ـ ويليام مك كينلي امضاي قرارداد پاريس و پايان جنگ اين كشور با اسپانيا را اعالم داشت و به
نيروهاي مسلح اين كشور اطالع داد كه پس از وصول اطالعيه او ،از جنگ دست بردارند.
طبق قرارداد پاريس كه رئیس دولت فرانسه شاهد امضاي آن بود ،دولت اسپانيا پذيرفت كه از حاكميت بر كوبا دست بردارد و پورتوريكو و چند جزيره ديگر
ازجمله گوام و نيز مانيل و اطراف آن (فيليپين) را به آمريكا واگذار كند.
مناطقي كه اسپانيا از دست داد سه قرن در مالكيّت دولت اسپانيا قرار داشتند و كوبا و پوتوريكو دو مهاجرنشين اسپانيايي بشمار مي آمدند كه همچنان
فرهنگ اسپانيايي خود را حفظ كرده اند .فيليپين بعد از جنگ جهاني دوم استقالل يافت ولي پورتوريكو و گوام همچنان وابسته به آمريکا هستند .جنگ با
اسپانيا ،دولت واشنگتن را وارد باشگاه قدرت ها کرد .حرکت بعدي دولت واشنگتن ضميمه کردن هاوايي و ورود به صحنه چين با مشارکت در سرکوبي جنبش
«مشتزنان = بوکسورها ،قیام کنندگان ضد سلطه خارجیِ بدون تفنگ» بود .آنگاه در زمان مناسب و با محاسبات بسيار دقيق وارد دو جنگ بين المللي اول و
دوم شد و جنگ دوم آن را يکي از دو ابرقدرت و دالرش را پول بين المللي کرده است.

ششم سپتامبر سال  1901ويليام مك كينلي  W. Mckinleyبيست و پنجمين رئيس جمهوري و مِعمار «پیش به سوی
اَب َرقدرت شدن» آمريكا در اثناي بازديد از نمايشگاه کشورهای قاره آمریکا در شهر «بافالو» واقع در استیت نيويورك و ايراد
سخنراني ،هدف دو گلوله يك آنارشيست (آنارکیست)  28ساله لهستاني ـ روس تبار به نام «لئون ژلوگوژ Leon Czologosz
» قرارگرفت ،از ناحيه سينه و شکم مجروح شد و هشت روز بعد ـ  14سپتامبر ـ درگذشت و معاون او تئودور روزولت بر
جايش نشست .به باور مورّخان ،اندیشه قدرت شدن آمريكا با حكومت مک کینلی پا به عرصه عَمَ ل گذاشت .مک کينلي
در جريان بازديد از نمايشگاه 50 ،محافظ همراه داشت!.
مک کينلي که يک انگليسي ـ اسکاتلندي تبار بود  29ژانويه  1843در ا ُهايو به دنيا آمده بود ،در جریان جنگ داخلی
آمریکا یک سرگُر ِد فدراسیون بود ،بعدا نماینده مجلس آمریکا و نیز فرماندار اهایو .جنگ دولت واشینگتن با اسپانيا در دور
اول رياست جمهوري او صورت گرفت که با اين جنگ (جنگ سال  ،)1898فدراسیون آمریکا از انزواي طوالني خارج شد
و گام در راه قدرت شدن گذارد .مک کینلی ،نخست به حمایت از استقالل طلبان کوبا ـ مستعمره قدیمی اسپانیا برخاست
W. Mckinley
و تالش کرد که مسئله با مسالمت حل شود که چنین نشد و کار به جنگ کشید .در این جنگ ،دولت واشینگتن پیروز
شد؛ کوبا به تدریج استقالل یافت ،پورتوریکو ،گوام و فیلیپین (که نام سرزمین از اسم پادشاه وقت اسپانیا گرفته شده) از
دست اسپانیا خارج و تحت الحمایه دولت واشنگتن شدند (که پورتوریکو و گوام بعدا به نام تریتوری به قلمرو آمریکا ضمیمه شدند) .در دوران حکومت مک
کینلی مجمع الجزایر هاوایی که استقالل داشت ضمیمه آمریکا و بعدا یک استیت این فدراسیون شده است .از کارهاي مهم مک کينلي يکي هم وضع قانون
حمايت از توليدات داخلي به نام  Protective Tariffs Actبود که واردات را محدود و در حدّ نياز واقعي کشور مي کرد[ .اين قانون يک اصل اقتصادي در جهان
شده است] .او پول ملی آمریکا (دالر) را در استاندارد طال تثبیت کرد تا تورّم پول (کثرت پول کاغذی بدون پشتوانه) ایجاد نشود که راه حل مسائل ناشی از آن
آسان و سریع نخواهد بود .به باور برخی ،مک کینلی از فرضیه پردازان ضد تورم پول است .مک کينلي که دوره دوم رياست جمهوري خودرا در مارس همان
سال آغاز کرده بود يک روز پيش از اينکه هدف گلول ِه لئون قرارگيرد در نطقي در نمايشگاه بافالو (بوفالو) گفته بود که برنامه اصلي او در  4سال دوم زمامداري
اش ،يافتن بازار براي توليدات وطن (ساخت و تولید شده در آمریکا) ،آشنا ساختن هرچه بیشتر جهانیان با نام آمریکا و قانون اساسی آن و نیز تبلیغ دمکراسی
است .وی یک جمهوریخواه بود.
در پی ترور مک کینلی ،به خاطر بزرگداشت او و زنده نگهداشتن نام و تالش های میهنی اش ،اماکن متعدد ازجمله کتابخانه دانشگاه مریلند را به نام او کردند
و همچنین بلندترین یک قلّه کوه را در آالسکا ـ  . Mount McKinleyبومیان آالسکا این قل ِه بیش از  6هزار متری را که سومین قله مرتفع جهان است بزرگ ـ
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برداشتن نام مردی که آمریکا را در مسیر ابرقدرت شدن قرار داد ،اسپانیا را از قاره
آمریکا بیرون راند ،پورتوریکو ،گوام و هاوایی را ضمیمه آمریکا و جهانیان را با کاال،
پول و قانون اساسی آمریکا آشنا کرد از روی یک قله کوه در آن فدراسیون!
ـ ویلیام مک کینلی؛ کارها ،افکار و ترور او در یک نگاه
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کوه بزرگ (دینَلی  ) Denaliمی گفتند که اسم خاص نبود (صفت بود ن َه اسم فرد) .نام مک کینلی ـ پدربزرگ اَب َرقدرت شدن آمریکا ـ پس از یک قرن و اندی و
در جریان دیدار اوباما از آالسکا در پنجم سپتامبر  2015از این قله کوه برگرفته شد و دوباره دینَلی (کوه بزرگ) شده است!.
این عمل که منتقدان بسیار داشته در عین حال به دست یک گروه هم وسیله داده است تا هر اسمی را که بخواهند ـ صرف نظر از خدمات
صاحب اسم ـ از اماکن بردارند .در این راستا ،هزاران! تَن آمریکایی که از مزایای اًب َرقدرت شدن آن برخواردار هستند تومار امضاء کردند که نام رونالد ریکن ـ
مردی که بازی های سیاسی او به فروپاشی بلوک شرق و جماهیریه شورویِ دارنده هزاران سالح اتمی ـ بدون شلیک یک گلوله منجر شد و برنامه های اقتصادی
او نرخ بهره  12درصدی آمریکا را یک چهارم کرد از روی فرودگاه شهر واشنگتن بردارند! .به اظهار تاریخدانان ،این تغییر نام ها ،باعث دلسردی و انصراف
اشخاص از خدمات میهنی و عمومی ـ خدمات بدون چشمداشت ـ می شود که نتیجه اش می شود خویشتن خواهی و «خودم ـ فقط خودم»
که تأثیر نامطلوب خواهد داشت.

مجسمه شاپور یکم در تنگ چوگان و دستور
سردار عرب به فروافکندن آن!
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در جریان افتادن منطقه ای از ایران که اینک استان فارس است به دست عرب25 ،
آگوست  643میالدی یک سردار عرب به نام نصر ابن سیّار در تنگ چوگان وارد غاری
شد که یک مجسمه بزرگ سنگی از شاپور یکم (شاه ساسانی) در آنجا قرارداده شده
بود و غار پُر از آثار تاریخی و هنری ایرانیانِ [آن دوران] بود.
نصر دستور افکندن مجسمه شاپور را از جایگاهش داد و آثار دیگر هم از آسیب در
امان نماند .نصر پیشنهاد مردم محل را که در برابر دریافت مقداری زَر از آنان ،اجازه
دهد که مجسمه را به حالت اول بازگردانند ر ّد کرد .وزن این مجسمه شاپور یکم حدود
 25تُن گزارش شده است.
مورخان اروپایی آثار باقیمانده در تنگ چوگان را محرّک غرور ملّی ایرانیان و سند
تمدن این ملت نوشته اند.

نقش شاپور يکم در يک حکّ اکي که از گزند باقی مانده و برای ایرانیان
غرورآفرین است ـ امپراتور شکست خورده و به اسارت درآمده روم در
برابرش زانو زده و التماس می کند

افتادن اصفهان به دست تيمور لَنگ ،قتل عام اصفهاني ها و ساخت
مخروط هاي ده متري از كَ لّه هاي مقتولين
 27آگوست سال  1387ميالدي (شهریورماه) ،اصفهان پس از يك مقاومت چشمگير به دست تيموريان افتاد و به
دستور اميرتيمور ،اصفهاني ها قتل عام شدند و مخروط هاي ده متري از َكلّه هاي مقتولين ساخته شد .مورخان قتل عام
اصفهاني ها به تصميم اميرتيمور را متفاوت از قتل عام و كور كردن كرماني ها به دستور آغامحمدخان قاجار كه هر دو از نژاد
مغول بودند دانسته اند؛ تيمور يك مهاجم خارجي بود ولي آغامحمدخان ادعاي ايراني بودن و حكمراني بر ايران را داشت!.
اميرتيمور در همين سال ،شيراز را هم متصرف شد .تيمور از قبيله مغولي«بارالس» بود .اين قبيله در زمان چنگيزخان
به «سين كيانگ و اويغورستان امروز» كوچ كرده بود و تيمور در فرارود (ماوراء النهر) متول ّد شده بود .وي با اين كه سواد
تصویر مجسمه تیمو ِر ل َنگ
كافي نداشت ،عالقه مند به فالسفه ،اديبان ،معماري و بازي شطرنج بود.
اميرتيمور در سال  1393بغداد و در سال  1398دهلي را تصرف كرد و در جنگ آنكارا ،ايلدرم بايزيد سلطان عثماني را به اسارت گرفت و تا زمان مرگ در
قفس آهنين قرارداد.
اروپاييان اقوام مغولي را تاتار مي خوانند و به همين لحاظ ،مورخان غرب تيموريان را در رديف تاتارها قرار داده اند .تيمور كه سه بار به ايران لشكر كشيد و
در  69سالگي در سال  1405ميالدي درگذشت در طول سي و پنج سال ،مناطقي از مرز غربي چين تا مديترانه را تصرف كرده بود .او سمرقند را پايتخت قرارداد
كه با اين استناد ،ازبك ها وي را موسس كشور خود مي پندارند.

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

برزیل دچار تورّم و مسائل دیگر بود که ژنرال ها از وارگاس
رئیس جمهوری خواستند که کناره گیری کند و او خودکشی کرد
بیست و چهارم آگِست ( 1954شهریورماه  68سال پیش) وارگاس  G. D. vargasرئیس جمهوری برزیل خودکشی
کرد .وی که از سال  1930در چند دوره رئیس کشور برزیل شده بود در سال  1954با چند مشکل ازجمله تورّم باال رو به
رو و بر شمار مخالفان و منتقدان او افزوده شده بود .روز پیش از خودکشی ،تنی چند از ژنرال های ارتش از او خواسته بودند
که کناره گیری کند .وی اعضای کابینه اش را به تشکیل جلسه فراخواند و اولتیماتوم ژنرال ها را مطرح ساخت و در پایان
جلسه به خانه اش رفت و خودکشی کرد .وارگاس ،پیش از خودکشی با شلیک گلوله ،یادداشتی برجای گذاشت که در آن
نوشته شده بود" :خونم فدای ملت .هرچه توان داشتم در راه وطن بکار بردم و توان بیش از این را ندارم .".متن این یادداشت
همان روز چند بار از رادیو برزیل پخش شد .وی در این یادداشت مشکالت اقتصادی برزیل و علل آنها را شرح داده است.

وارگاس

گفته شده است که وی پس از نشست هیأت وزیران و آگاه ساختن آنان از اخطار ژنرال ها ،کناره گیری کرده و یکراست به خانه شخصی اش رفته بود ،ولی
در گزارش های دیگر اشاره ای به کناره گیری او نشده است که در برزیل به «پدر تهیدستان» شهرت داشت .وارگاس  62ساله بود .انقالب سال  1930برزیل
ناسیونالیست ضد کمونیست بود .وارگاس تالش بسیار کرد تا رفاه طبقه کم درآمد برزیل تأمین
ِ
او را بر سر کار آورده بود و بعدا رای مردم در انتخابات .وی یک
شود ،ولی در سه سال دوره آخر ریاست جمهوری خود نتوانست مسائل اقتصادی برزیل را حل کند.
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ناپلئون بناپارت كنسول اول فرانسه (رئيس قوه مجريه) دوم آگوست  1802و دو سال پيش از امپراتور شدنش دستور
اكيد داد كه مقامات ارشد فرانسوي به نامه هاي مردم ظرف سه روز پس از وصول ،پاسخ كتبي دهند و شنبه ها را براي
مالقات با متقاضيان ،صرف نظر از اين كه چه كساني باشند اختصاص دهند .ناپلئون به مقامات فرانسوی هشدار داده بود
که اگر نامه ها را نخوانند و به درد دلها نرسند باید منتظر انقالبی دیگر باشند .همزمان ،ناپلئون از مردم نيز درخواست كرد
كه در صورت مشاهده نقض آن دستور به دفتر او اطالع دهند تا شخصا رسيدگي كند.
 13قرن پيش از ناپلئون كه خود را سرباز انقالب فرانسه مي خواند ،در ايران خسروانوشيروان دست به چنين كاري زده
بود كه از «تاريخ» ،نه افراد ،لقب «دادگر» گرفته است .پارلمان انگلستان پيش از ناپلئون كميسيون عرايض در جوار خود
خلق كرده بود كه الگوي همه پارلمانها شده است ،ازجمله مجلس شوراي اسالمي كه كميسيون اصل  90دارد .پيشرفته
بودن كشورها تنها به خاطر دانش و صنعت آنها نيست ،رسيدگي به درد دلها است؛ پيش از آن كه «فرياد» شوند .بی توجهی
مقامات وقت مسکو به نامه های مردم حاوی مشکالت آنان و بروکراسی از عوامل فروپاشی شوروی اعالم شده است.
ناپلئون
در برخي از كشورها كمتر از سه روز به نامه واصله مردم ترتيب اثر مي دهند .در اين ممالك رسم نيست كه صاحب
نامه را براي اداي توضيح دعوت كنند؛ مديري كه نامه را دريافت مي دارد برحسب اهميت و فوريت نامه ،معاون و يا يكي از
زيردستان خود را به سراغ فرستنده نامه (در دهه های اخیر؛ همچنین فَکس و ایمیل) مي فرستد .مسئله تا حل شدن دنبال مي شود و براي حل آن ،اگر الزم
باشد ضابطه و قانون وضع مي گردد.
يكي از وظايف هر دفتر روابط عمومي ،يافتن شكايات از البالي روزنامه ها و دادن به مقام مربوط و تعقيب آن تا حل مسئله است ،و به
همين لحاظ است كه شمار ناراضيان از عملكرد ادارات كم مي شود و به حد اقل مي رسد .باوجود اين ،در سومين قرن صدور دستور حياتي ناپلئون
هنوز كشورهايي هستند كه به مشكالت مردم كه در جرايد منعكس مي شود و يا نامه هاي ارسالي آنان ،آن طور كه بايد توجه نمي کنند كه يك ضعف اداري
و بخشی از بروکراسی بشمار آورده شده است.

35

نظرات اندیشمندان در گذر زمان
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یك نظریه تازه :امپراتوري هاي پيشين تنها به لحاظ سياسي تجزيه شده اند نَه
فرهنگي ،تباری و رسوم
«ويكتور اربان  » Viktor Orbanرهبر حزب  Fideszو نخست وزير پاپوليست
مجارستان شهریور  2005( 1384میالدی) ضمن اعالم یک نظریه در قلمرو جامعه
شناسی ـ انسان شناسی گفت که فرهنگ و تبا ِر مشترک ،مرز و تقسیمات جغرافیایی
که سیاست های دولت های برتر در هر دوره و فاتحان جنگ ها ترسیم کرده اند نمی
شناسد و پيش بيني كرد كه اين نظريه جهانگير شود ،زيراکه پاسخگوي بسياري از
مشكالت مرزي ،مليّتي و فرهنگي جهانِ امروز است.
وي (متولد  31ماه می  )1963گفته است :برای مثال؛ از آنجا كه مجارستان
به دليل همبستگي با اتريش در جريان جنگ جهاني اول ،و متحد بودن با آلمان
در جنگ جهاني دوم ،پس از اين دو جنگ و شکست اتریش و آلمان بسياري
از مناطق خودرا به يوگوسالوي [کنفدراسیون يوگوسالوي ،پیش از تجزیه
شدن] ،چِ ك ،اسلواكي و روماني باخته است ،ساكنان اين مناطق نمی توانند قلبا
مرزهای ترسیم شد ِه تازه [اصطالحا تحمیل شده و به تصویب سازمان هایِ ـ
فاتحان ساخته ـ بین المللی رسیده] را مرز طبیعی و عامل جدایی از زادگاه اجداد
و گورگاه نیاکان بدانند و خواهان رفت و آمد آزاد به مجارستان هستند .تصوّر و
منطق آنان درست است .اجداد و نیاکان آنان ،هم این سرزمین ها را آباد کرده
اند و هم آنان را به این دنیا آورده اند .سوا از کشورهای مشابه ،دولت مجارستان
باید بدون خواستن تعهدي از ساکنان «مناطق جداکرده شده» ،نوعی تابعيت
Orban
مضاعف [تابعیت بدون تعهّد ،و اختیاری] در مورد آنان را بپذيرد و به آنان نوعی
کارت شناسایی معادل گذرنامه بدهد (همان کاری را که اسپانیا کرده است ـ
همچنین کارت عبوری میان کنفدراسیون کانادا و فدراسیون آمریکا) ،بدون اينكه ادعا كند اتباع مجارستان هستند و نظري به تماميّت و
حاكميّت همسايگان داشته باشد.
ا ُربان افزوده است كه دشواري هاي جهان امروز عمدتا برخاسته از همين مسائل تباری و فرهنگي ناشی از مرزهای دست ـ ساخت فاتحان و
توانمندان هر دوره است كه به اين گونه (طبق نظریه او) مي توان آنها را حل كرد .اگر اين مسائل از اين طرُق حل نشوند ،روزگاري در يكي از اين
كشورها يك ناپلئون ظهور خواهد كرد و با توسل به زور مرزهایِ دست ـ ساخت قدرت های وقت را از ميان برخواهد داشت .امپراتوري هاي پيشين
از جمله ایران ،روم ،روسیه تزاری و  ...که صدها و برخي هزاران سال باقي بودند تنها به اراده و خواست قدرت ها ،با جنگ و يا درگيري هاي داخلي،
بي وطني ها و ندانمکاري ها به قطعات متعدد تقسيم و کوچکتر شده اند ولي فرهنگ و رسوم و دی .ا ِن .ا ِ(تبار) ساکنان مناطق جداشده همان
است که بود .درتوضیح بیشتر این موضوع ،می دانیم که مرد ِم قطعات منفصله امپراتوري ايرانيان ،فرهنگ مشترک و عادات و رسوم نیاکان خود
را حفظ کرده اند و از اين لحاظ ميان يک تبعه ايرانِ امروز و يک تبعه افغانستان ،تاجيکستان ،کُرد عراقی و ساکنان غرب رود سند ،قفقاز جنوبی و
 ...تفاوتي مشاهده نمي شود و همچنين در قلمرو امپراتوري سابق روسيه (روسیه تزاری) و  ....اين مردم مي خواهند که آزادانه با خود رفت و آمد
داشته باشند و از ديدار با هم و تماشای آثار تمدن نیاکانِ مشترک و بهره بردن از زحمات و فداکاری های آنان لذّ ت ببرند .فرهنگ و رسوم يک
ميراث نياکان است و با قراردادهای دولتی و مرزهای ترسیمی با خط کش از دست دادني نيست.
ویکتور ا ُربان متولد  31ماه می  1963از سال  1998تا  2002و از  2010تا کنون نخست وزیر مجارستان بوده و از سران مؤثر در اتحادیه اروپا
است ،ولی راه خودرا می رود.

نظراتِ «دموستنِس» درباره حکومت
و واژه هاي ساخت او که از  23قرن پیش باقی مانده اند

عقاید «بوبیو» فیلسوف ایتالیایی و نگرانی او از تداوم زوال اصول و
انحطاط انسان ـ تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیک در شتاب انحطاط
«نوربرتو بوبیو  » Norberto Bobbioفیلسوف و تاریخدان قرن بیستم ایتالیا (تاریخ عقاید) که در سال  2004در  94سالگی
فوت شد  39تألیف در زمینه تاریخ عقاید ،فلسفه و قانون برجای گذاشته است .در همه تالیفات بوبیو ،نگرانی از «تداوم
انحطاط انسان و زوال اصول که به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک شتاب بیشتری به خود گرفته است» به چشم می خورَد.
بوبیو که در ردیف فالسفه بزرگ قرن بیستم قراردارد نظر داده است که برای کاهش شتاب انحطاط و تباهی بشر؛ باید از
اصالحات دولتی آغاز کرد بگونه ای که در هر جامعه ملّی و نیز جامعه جهانی «قانون» حکومت کند ـ قانونی که حقوق طبیعی
طبیعت انسان نزدیکتر باشد .وضع قانون حساسترین و دقیقترین کار یک حکومت
ِ
(اساسی) انسان را نقض نکرده باشد و به
Bobbio
است .بیشتر قوانین موضوعه قرن بیستم را منافع افراد ،گروهها ،سیاست ها و خواست آنها و تامین هدفهای ِشان خلق کرده
است و بدور از حقوق طبیعی و روند تکامل انسان هستند و راه انحطاط را گشاده تر و منفذهای بیشتری به وجود آورده اند .تا تفکیک قوای حکومتی کامل و خلل
ناپذیر نباشد؛ نفوذ سیاست و اصحاب قدرت در آنها ادامه خواهد داشت و اگر محدودیت اختیارات هریک از قوا [قوای سه گانه تشکیل دهنده دولت) و ادوار وکالت
ملت که از صدها سال پیش هدف اندیشمندان و مصلحان بوده است تحقق نیابد نمی توان از دمکراسی کامل سخن گفت و هرحکومتی را دمکراتیک خواند.
وی گفته است :ژورنالیسم و ابزار آن (رسانه های همگانی) که ستون دمکراسی و پاسدار حقوق مردم و روشنگر راه نیکبختی و آموزش خوبی ها توصیف و
قوه چهارم نامیده شده اند دارند از مسیر خود دور می شوند که عکس انتظار بشر از آنها است زیرا که از کنترل «ژورنالیست ها» خارج شده و به دست عامالن
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پنجم سپتامبر سال  322پيش از ميالد را روزي نوشته اند كه دموستنس  Demosthenesانديشمند و خطيب يوناني
خودكشي كرد (فوت او یک سال پس از مرگ اسکندر مقدونی که ایران را تصرف کرد روی داد) .اين روز پس از محاسبات
تقويمي تازه به دست آمده است .دموستنس انديشمند يونان باستان را نخستين انتقادگر و استاد نطق و خطابه عمومي
(به شيوه انتقادي و هيجان برانگيز) بشمار آورده اند .وي كه از مخالفان سلطه فيليپ دوم (پدر اسكندر مقدوني) بر كشور ـ
شهرهاي يوناني بود يك رشته سخنراني عليه او ايراد كرد كه از مجموعه مضامين آنها رساله «حكومت» تاليف شده است كه
يكي از پايه هاي دمكراسي است .سخنراني هاي دموستنس در تاريخ به «فيليپيك  » Philippicمعروف شده اند (گرفته شده
از نام فیلیپ ـ فیلیپوس پدر اسکندر) و امروزه هم هر نطق سراسر انتقاد و حمله و حتي ل َعن و ن ِفرين را فيليپيك مي خوانند
كه از نام فيليپ دوم گرفته شده كه هدف نطق هاي تند و آتشين دموستنس بود .نام اصلي فيليپ دوم «فيليپوس Philippos
» به معناي «اسب دوست ـ عالقه مند به اسب» بود .يونانيان باستان به اقتباس از ايرانيان كه بعضي نامهايشان از اشاره به
تصویری از مجسمهِ
اسبشان گرفته شده بود؛ مثال گشتاسپ آن نام را ساخته بودند.
Demosthenes
سيسرو خطيب معروف روم باستان  14نطق خود در انتقاد از ماركوس آنتونيوس را «فيليپيك» ها ناميده بود.
دموستنس در نطق هاي انتقاد از فيليپ دوم واژه هايي كه تا آن زمان رايج نبود بكار برده بود كه باقي مانده و هر روز بكار برده مي شوند ازجمله واژه «هِژمونيا
(هيجيمانی  Hegemoniaـ  ) Hegemonyبه معناي سلطه گر ـ فرد،گروه و یا دولتی كه روش و سياست هايش را به ديگران ديكته كند .هيجيمانيك ستيت
 Hegemanic Stateيعني كشوري كه سلطه گر است و ....
بسياري از انديشمندان قرون جديد و معاصر عقايد و اظهارات دموستنس را تفسير كرده و گفته اند كه مبارزه دموستنس با فيليپ دوم براي اين بود كه
«فرهنگ سلطه» در جهان ماندني نشود .برخي از انديشمندان مي گويند كه دموستنس شديدا مخالف به وجود آمدن داميننت كالس Dominant Class
(طبقه برتر) بود و مي گفت كه اگر حكومت كردن در خانواده اي دائمي شود یک چنين طبقه اجتماعي به وجود مي آيد كه باعث فساد اداري و بند و بست و باج
دهي براي باقي ماندن در دولت مي شود.

37

اصحاب منافع ،سیاست و قدرت طلبان افتاده اند .هجیوگرافیست ها (مقدس نگارها ـ نویسندگان شرح احوال قدّ یسین) قبال ژورنالیسم را حرفه ای شریف
توصیف کرده بودند که به نظر می رسد از کنترل خارج شده است.
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بوبیو در تالیفات خود تاکید بر استخراج قانون از فرهنگ جامعه کرده و نوشته است که اندیشه «ساخت یک قانون و یا بازنگری یک قانون موجود» باید به
متخصّ صان و استادان مربوط گفته شود تا متن آن را بنویسند و سپس «این متن منطبق با حقوق اساسی انسان و فرهنگ و سنت هر جامعه» به شورای مقنّن
جهت بررسی و احیانا تصویب داده شود .به این ترتیب ،بوبیو با وضع فوری قانون [فوریت دادن به تصویب یک طرح و یا الیحه در پارلمان ها] و انشاء متن آن
توسط هر مقام که احیانا ایجاد ابهام و مسئله خواهد کرد موافق نبوده و در تألیفات خود و مقاالتش در روزنامه «ال ستامپا» بر آن تأکید کرده و اندرز داده است
که چه بهتر که درباره طرح ها و لوایح از مردم نظرخواهی شود و برای دریافت نظرات که اختیاری خواهند بود؛ مهلت تعیین شود تا اتالف وقت در میان نباشد.
تالیفات مهم بوبیو عبارتند از« :درباره جمهور»« ،فرضیه عمومی سیاست»« ،عصر حقوق»« ،آینده دمکراسی»« ،فلسفه قضاوت و شرایط قاضی»« ،دولت
امانتدار» و «از هابز تا مارکس».
بوبیو مارکسیسم و سوسیالیسم مطلق را رد کرده و آنها را خالف طبیعت انسان و آرزوها و انگیزه ها دانسته ،ولی موافق سوسیال دمکراسی ـ نوعی سوسیال
لیبرالیسم بوده است و نوشته است که ادیان نیز تمرکز ثروت در دست شماری کم را رد کرده اند و تعدیل ثروت را تبلیغ و چپاول از هر طریق که گرانفروشی و
کم فروشی نوعی از آن است نهی کرده اند.
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بوبیو بیشتر مشکالت هر جامعه را نتیجه فساد دولتی و یا ندانمکاری در آن جامعه بدست داده که باعث اجحاف و ثروت اندازی شماری کم از جیب توده ها
می شوند و راه حل را وضع قانون و رعایت دقیق آن دانسته است.
بوبیو در تالیف خود «آینده دمکراسی» نوشته است که اگر مطبوعات به مداخله در کار انتخابات ادامه دهند ،وکالت مردم توارثی خواهد شد (به صورت
دایناستی درآمدن) و هرکس پول بیشتری هزینه کند ـ اعالن دهد ،بیلبورد و بَنِر نصب کند انتخاب می شود .اگر مشارکت مردم جدّ ی نباشد عُمر دمکراسی
کوتاه و آینده ای مبهم خواهد داشت و در چنین شرایطی مردم از کودتا استقبال خواهند کرد .انتخابات باید چند مرحله ای باشد و رفتن به محل صندوق اگر
هم رای سفید داده شود باید الزامی باشد تا مردم به اهمیت دمکراسی (حکومت مردم بر مردم) پی ببرند و به آن اعتیاد یابند.
بوبیو در تألیف خود «از هابز تا مارکس» نوشته است :انتظار آن بود که رهبران جامعه از طریق آموزش و پرورش بکوشند تا تعریف «توماس هابز» از انسان،
رنگ ببازد و انسان به تدریج خصلت بهتری به دست آورد که بالعکس ،انحطاط انسان شتاب گرفته است.
ـــــ
به چند گزارش رسانه ای که حکایت از انحطاط انسان دارد اشاره می کنیم:
ـ «لورا زونیگا هویزار» دختر شایسته آمریکای التین (آمریکایِ هیسپانیک) و قبال آموزگار دبستان که (در این شغل) باید از مروّجان اخالقیات باشد ،به همراه
هفت قاچاقچی مکزیکی مواد مخدر دستگیر و بازداشت شد .مطبوعات تصاویر او با دستبند و نیز تاج دختر شایسته را در کنار هم چاپ و از رواج نارکوکالچر
(فرهنگ مواد مخدر) ابراز نگرانی کردند .وی هنگام دستگیرشدن  23ساله بود.
ـ پنجم ژانویه  2008سناتورهای آمریکایی از ورود «رونالد بوریس» که با حکم بالگویویچ فرماندار وقت ایلی نوی آمریکا موقتا متصدی کرسی «اوباما»
رئیس جمهور منتخب شده بود به جلسه سنا جلوگیری کردند زیرا که بالگویویچ متهم شده بود که این کرسی را قبال به مزایده (فروش) گذارده بود .ولی ،دو روز
بعد (هفتم ژانویه) همین سناتورها پس از اینکه «اوباما» از بوریس که یک سیاهپوست است حمایت کرد به استقبالش شتافتند! .دولت واشینگتن که صدها
میلیارد دالر هزینه اشغال نظامی عراق می کند به بهانه صرفه جویی در هزینه یک انتخابات فرعی در یک و یا چند استیت ،کرسی های سنا را که در میاندوره
خالی می شوند (به سبب کناره گیری و یا فوت سناتور) با «انتصاب!» پر می کند که بنظر می رسد با دمکراسی اصیل همخوانی نداشته باشد .هر دوره سنای
آمریکا  6سال است و تجدید انتخاب ،بالمانع و نامحدود!.
ـ آدولف مرکل میلیادر  74ساله آلمانی و صاحب کارخانه های متعدد ازجمله کارخانه داروسازی «ریشیوفارم» و سیمان هایدلبرگ وقتی شنید که سهام
کارخانه هایش که دارای یکصد هزار حقوق بگیر هستند شش و نیم درصد پایین رفته و  400میلیون دالر در خرید سهام کارخانه فولکس واگن زیان برده است
یادداشت انتحار نوشت و سپس خودرا به زیر یک قطار راه آهن در حال حرکت انداخت و خودکشی کرد .چرا باید ضابطه نباشد که ایجاد سقف برای باالرفتن
بهای سهام از جمع دارایی یک کمپانی کند که سقوط بهای اضافی مصیبت آفرین نشود .آدولف مرکل میلیاردر شمار  5آلمان بود .بحران جاری کاپیتالیسم
قبال یک میلیاردر فرانسوی را هم وادار به خودکشی کرده بود.

ملتي كه گذشته اش را فراموش كند به قهقرا مي رود
«ماتئو پالميه ري  » Matteo Palmieriمورخ ،فيلسوف ،نويسنده و شاعر انساندوست و بنام ايتاليا كه از بانيان رنسانس
(تجديد حيات) در ايتالياست در تاليف معروف خود «جدل سيسرو با كوين تي ليان» استدالل كرده است كه علت به قهقرا
رفتن و عقب ماندگي و تجزيه روم و سپس ایتالیا اين بوده است كه ايتاليايي ها گذشته خود (دوران امپراتوري روم) با آن
همه شكوه ،خلوص ،زيبايي و پيشرفتها را فراموش كرده اند (کرده بودند) .آنان تاريخ روم و مرداني را كه در به وجود آوردنش
تالش و فداكاري كرده بودند به فراموشي سپرده اند (سپرده بودند) و از ارزش خاكي كه بر روي آن زندگي مي كنند بي خبر
شده اند (شده بودند).
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تصویری از مجسمه

ِ Matteo

بني آدم اعضاي یکدیگرند ـ که در آفرینش زیِک گوهرند
چو عضوی به درد آورَد روزگار ـ دگر عضوها را نمان َد قرار
محنت دیگران بی غمی ـ نشاید که نامَت نهنَد آدمی
ِ
تو کَز

حقوق انسان از دیدگاه اوگوست کنت
پنجم سپتامبر سالروز درگذشت اوگوست كنت (  ) Auguste Comteفيلسوف پوزيتيويست  Positivistفرانسوي است كه
واژه «جامعه شناسي  » Sociologyاز يادگارهاي اوست.
وي كه در سال  1857و در  59سالگي درگذشت چند كتاب از جمله «مسير فلسفه مثبت گرايي» را نوشت و به انتشار
افكار «سن سيمون» مبتكر نوعي سوسياليسم كمك فراوان كرد .هدف اجتماعي «اوگوست كنت» پايه ريزي جامعه اي
بزرگ و فراگير بود كه در آن افراد و ملل در هماهنگي و همبستگي كامل باشند و راحت و آسوده زندگي كنند.
وي در كتاب «مسير فلسفه مثبت گرايي» مراحل تحوالت اجتماعي را به تفصيل شرح داده است.
به نظر اوگوست كنت ،تمدن چيزي جز رعايت حقوق انسان نيست؛ از جمله حق زيستن ،حق آزاد بودن (ازجمله آزادي
بيان ،ابراز عقيده و نظر و  ،)...حق فعاليت و كسب و كار (انتخاب حرفه) ،حق كسب مقامات ملي بر پايه شايستگي ،حق انتخاب
كردن و انتخاب شدن ،حق زندگاني در وطن خود ،حق داشتن كشوري مستقل و حاكم بر خود (حاكميّت ملي) ،حق داشتن
امنيّت و مراجعه به دستگاه قضايي عادل و منصف.

Auguste Comte

به باور «اوگوست كنت» ،اگر حقوق بشر (حقوقي كه الينفك از او بايد باشد) به طور كامل رعايت شود؛ جنگ و ستيز ،اجحاف و ظلم ،كينه و خصومت هم
از جهان رخت بر خواهد ب َست.
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او که  13ژانويه سال  1406چشم به جهان گشود و  69سال عُمر كرد ،شش قرن پیش نوشت :هموطنان ايتاليايي هنوز
هم از خواب غفلت بيدار نشده و در پي به دست آوردن ميراث استثنايي و گرانبهاي خود نيستند و اين ميراث همانا تمدن،
فرهنگ ،وحدت ،استقالل و حاكميّت ملّي است .همين فراموشكاري باعث افتادن به اين بدبختي شده است .ما نبايد تمدن درخشان  800ساله خود (دوران
امپراتوری روم واحد) را فراموش مي كرديم و وارد نفاق ،ضعف و ظلمت كنوني مي شديم .از مسافران شرق شنيده ام كه روايت كرده اند در سرزمين پارسيان
(ايران) و تنها رقیب امپراتوری روم ،مردي همه عُمر را بدون اين كه كسي از او بخواهد و يا با دادن زر (پول) و لقب تشويق كند ،تاريخ ميهن خود را به شعر در
آورده تا فراموش نشود (اشاره به فردوسي است) .آنان زنده خواهند ماند و نام اين شاعر فداكار خودرا زنده و پايدار و محفوظ خواهند داشت.
«پالميه ري» در ديوان اشعارش به اميد روزي است كه دانش ،ادبيات ،هنر و انديشه كه متعلق به همه بشريت بايد باشند از يك فوّاره بيرون بريزند تا همگان
بر حسب نياز از اين آب همگاني بهره برگيرند .وي در اين زمينه قطعه شعري مشابه سعدي ما دارد كه سعدي گفته است:

ريكاردو و عقايد اقتصادي اش
ازجمله رابطه پول و جمعیت و مخالفت با «پروت ِكشِ نيسم»
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يازدهم سپتامبر سالگشت درگذشت «ديويد ريكاردو  » David Ricardoاقتصاددان انگليسي است كه در سال 1823
فوت شد .وي كه يك اقتصاددان كاپيتاليست بود اصول متعدد به دست داده است از جمله رابطه پول و جمعيت .طبق اين
اصل او ،هرچه دستمزدها باال برود و پول در دسترس عوام الناس زيادتر باشد و خود را در رفاه ببيند ،جمعيت بيشتر مي شود.
یک اندرز ريكاردو اين است كه هر ملت توجه خود را معطوف به محصوالتي كند كه امكان توليد آنها را دارد و در طول
تاريخ به اين توليدات شهرت يافته است .با پيروي از اين روش ،توليدات ملل مرغوبتر شده و تجارت رونق خواهد يافت و
سهلتر خواهد شد .به همين دليل ريكاردو برضد «پروتكشنيسم» و حمايت «به هر قيمت» از صنايع داخلي است ،و مي
گويد كه چنين حمايتي باعث نامرغوب شدن و گران بودن توليد مي شود .ريكاردو كه حامي رقابت آزاد كاال در بازار است،
پروتكشنيسم (حمایت بویژه حمایت دولتی) را عامل جلوگيري از پيشرفت توليدات يك ملت ،و نيز به زيان مصرف كننده
مي داند .عقايد ريكاردو كمكي بزرگ به لغو پروتكشنيسم (سياست حمايت از صنايع داخلي ،حتي اگر كاالي نامرغوب و
گران توليد كنند) در انگلستانِ قرن  19کرد و باعث پيشرفت توليدات صنعتي اين كشور شد.

Ricardo
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سالروز درگذشت كُ ندورسه و نگاهي به انديشه هاي او ـ اگر در یک جامعه ،انسان به
سوي كمال پيشرفت نداشته باشد عيب از جامعه است
ماركيز دو كندورسه  Marquis de Condorcetفيلسوف و رياضيدان عصر روشنگري فرانسه  17سپتامبر سال  1794فوت
شد .وي تنها انديشمند دوران روشنگري بود كه در جريان انقالب فرانسه زنده بود .او از معاشران وُلتِر ،تورگو و ديدرو بود كه
بيش از  50كتاب و رساله از خود برجاي گذارده است .کندورسه نخستين انديشمندي بود كه موضوع «سوسيو – اكونوميك»
را مطرح ساخت .به دليل اطالعات رياضي اش ،از «فالسفه رَشناليسم» بشمار مي رود يعني نقطه مقابل فالسفه انگليسي كه
تجربه را پايه كار به حساب مي آورند .وي به دليل تبحر در رياضيات ،از قواعد حساب فاضله «در مبحث احتماالت» در پيش
بيني پديده هاي اجتماعي و اقتصادي استفاده کرده است.
کندورسه با روسو اختالف نظر داشت زيرا به «دليل ـ  ، Reasonنه اراده ـ  Willمعتقد بود و مي گفت كه اكثريت اگر
Condorce
«دليل» نداشته باشد شكست مي خورد.
كندورسه عقيده داشت كه انسان رو به كمال است و اگر در جوامعي ،انسان به سوي كمال پيشرفت نداشته باشد عيب از جامعه است كه رشد اجتماعي را
مانع مي شود ،ن َه از فرد.
كندورسه در انقالب فرانسه نقش كليدي داشت و از هوادران ژيرندن ها (گروه ميانه رو و معتدل) بود .وي به انقالب فرانسه به اين جهت اميد بسته بود كه
باعث تجديد ساختار جامعه مي شد ،ولي با پاره اي از كارهاي توام با خشونت انقالبيون از جمله اعدام مخالف بود .او حتي راي به اعدام لوئي  16نداد .مخالفت
کندورسه با خشونت هاي انقالبيون سبب شد كه مورد سوء ظن واقع شود و اجبارا فرار كند .کندورسه در مخفي گاه ،چند كتاب و رساله نوشت از جمله رساله
اي تحت عنوان پيشرفت رواني انسان.
وي سرانجام در سال  1794دستگير شد و در بازداشتگاه درگذشت .پاره اي نوشته اند كه خودكشي كرد و به گمان عده اي هم ،افراطيون انقالب او را در
زندان كشتند .به هرحال ،مرگ او يكي از عوامل پايان يافتن انقالب فرانسه بشمار آورده شده است.

=
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درباره قانون جنگ و صلح ـ گروتیوس :جنگها با هر بهانه و يا هيچ بهانه آغاز و انجام مي
شوند بدون رعایت هيچ قانون و انسانيت
كتاب فلسفی «درباره قانون جنگ و صلح  » On the Law of War and Peaceتالیف هوگو گروتيوس ( Hugo Grotiusگروت  ) Grootفيلسوف و انساندوست
هلندي بسال  1625در پاریس به توزیع داده شد .گروتیوس ( 10اپريل  28 - 1583آگوست  )1645در این کتاب نوشته است :من شاهد بوده ام كه در دنياي
مسيحيت براي جنگ و تعرض پروانه هايي صادر مي شود كه وحشيان از شنيدن آنها شرمنده مي شوند .جنگها با هر بهانه جزيي و يا هيچ بهانه اي آغاز و انجام
مي شوند و هيچ قانون موضوعه ،قانون خدا و قانون انسانيت حاكم بر آنها نيست و در جريان اين جنگها ضابطه اي براي حفظ جان و مال مردم وجود ندارد و به
نظر مي آيد كه وجدان فاتح در جريان جنگ و دوران پيروزي «در خوابی عمیق» است.
گروتيوس كه به پدر قوانين بين المللي شهرت يافته با بكارگيري نيروي مسلح براي اجراي سياست ها مخالف است و مي گويد كه اگر نمي توانيد از جنگ
دست برداريد دست كم با وضع يك قانون قابل قبول براي همه ملت ها ،به جان و مال و حيثيت و اميد مردم غير نظامي و بي طرف ،در جريان جنگ و پس از
آن آسيب نزنيد.
گروتيوس شديدا با وضع ضوابط و موازيني كه به دور از قوانين طبيعي هستند مخالف است و مي گويد كه نبايد اجازه داده شود كه قانونگذاران بر حسب
منافع خود و يا دولت و مصلحت روز ،قانون وضع كنند و زندگي را بر مردم مشكل تر سازند .فقط قوانين طبيعي هستند كه قابل درك هستند ،آسان عملی می
شوند و حالل مسائل .يك قانونگذار بايد پيش از نوشتن قانون نتيجه اجراي آن را بر زندگاني مردم مجسّ م كند تا با وضع آن بر مشكالت مردم نيافزايد كه اين
خود نوعي جرم و گناه است.
انتشار اين افكار باعث به زندان افتادن گروتیوس در هلند شد كه بعدا موفق به فرار به فرانسه شد و در آنجا به نوشتن كتاب و ترويج انديشه هاي خود پرداخت.
او پس از مدتي با اين كه پرونده اش در هلند در جريان بود به وطن بازگشت كه چون در صدد دستگيري او برآمدند از طريق آلمان به سوئد گريخت و دولت
سوئد كه به عالقه گروتيوس به اقامت در فرانسه پي برده بود اورا با سمت سفير سوئد به فرانسه فرستاد .در اينجا بود كه گروتيوس كمر به پايان دادن به جنگهاي
سي ساله با خشكانيدن ريشه آنها (علل) پرداخت و به پيروزي هايي هم رسيد.
تفسیرنگاران در موارد متعدد و هربار به مناسبتی با نقل نظرات گروتیوس و استناد به آنها نوشته اند که اشغال نظامی عراق بدون دلیل و مجوّز در ،2003
و تلفات سنگین غیرنظامیان در عملیات نظامی افغانستان در همان دهه و ایجاد دولت در درون دولت در این کشور از سوی نیروهای خارجی مصداق کامل
ساخت متحدین
ِ
اعتراض گروتیوس است به نبودن ضابطه برای جنگ که آن را در نیمه اول قرن هفدهم مطرح ساخت و هنوز (و با وجود سازمان مللِ دست
فاتح جنگ دوم قرن  20و شورای امنیت آن! که باید مانع هرگونه جنگ شود) تغییری در وضعیت داده نشده است.
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گروتیوس

مرداد و شهریور در دنیای رسانه ها

مجلهروزنامک شماره( 95مرداد -شهریورماه)1401

42

یکم شهریور  1401ـ آغاز شصت و ششمین سال روزنامه نگاری نوشیروان
کیهانی زاده مؤلف کرونیکل ژورنالیستی آنالین برای ایرانیان
www.iranianshistoryonthisday.com

بزرگترین آنالین فارسی در اینترنت و ناشر مجله روزنامک
www.rooznamak-magazine.com
یکم شهریورماه  1401ـ نوشیروان کیهانی زاده گام به
شصت و ششمین سال روزنامه گاری خود خواهد گذارد که
یکم شهریور  22(1335آگوست  )1956و  5ماه مانده به 20
ساله شدن ،پس از گذراندن «نخستین دوره آموزش روزنامه
نگاری ایران به روش نوین و دانشگاهی» ،آن را از خبرنگاری
میز اقتصادی روزنامه اطالعات آغاز کرده است 11 .سال از ربع
قرن کار او در روزنامه اطالعات ،پوشش حوادث شهر تهران و
اخبار قضایی بود .او سال ها دبیر اخبار و نویسنده فیچر و نظر،
دبیر مطالب فرهنگی ،دبیر اخبار بین الملل این روزنامه تا
معاونت سردبیر آن بود و در این روزنامه قدیمی ایران ،ستونِ
تفسیر رویدادهای بین الملل ،ستونِ «امروز در تاریخ» و ستون
نوشیروان کیهانی زاده در سال  1335و سال 1401
«درگوشه و کنار شهر» داشت.
کیهانی زاده به موازات کار در روزنامه اطالعات ،از آنجا
که دلبستگی ویژه به ژورنالیسم دارد و یک لحظه نمی تواند آن را تَرک کند ،در خبرگزاری پارس (آژانس ملّی و قدیمی ایران و دهها سال ،تنها
خبرگزاری کشور) دبیر و مفسر اخبار بین الملل ،یکی از سردبیران اخبار رادیو سراسری ایران و حدود  7سال سردبیر اخبار رادیوتلویزیون ملّی
بود .ایجاد «برنامه رادیویی در گوشه و کنار شهر» در نیمه اول دهه « ،1340امروز در تاریخ» برای تلویزیون ملّی از بهمن  1350و در چارچوب
اخبار رادیو ،بخشی با هدف آموزش عمومی و ارتقاء سطح معلومات در توضیح کامل هر «رویداد مهم روز» و  ...از ابتکارهای او بشمار می روند.
کیهانی زاده که فوق لیسانس تاریخ از دانشگاه تهران ،فوق لیسانس روزنامه نگاری از دانشگاه دولتی نورفک آمریکا و فوق لیسانس علوم
کتاب از دانشگاه دولتی مریلند آمریکا و نیز دکترای تاریخ از آمریکا (سانفرانسیسکو) و یک گواهینامه تاریخ استراتژی و پالیسی از دانشگاه دولتی
ا ُلد دومینیون آمریکا دارد همچنین  22سال مدرّس تاریخ بود و یک کتاب درسی تاریخ برای دبیرستان های شبانه دولتی و یک کتاب اصول و
مقررات آموزش و پرورش برای تدریس در مراکز تربیت معلم تألیف کرد.
کیهانی زاده دو دوره  4ساله هم عضو انتخابی شورای آموزش و پرورش تهران بود و در انتخابات دور دوم (مهرماه  )1351با  456هزار و 751
رای .عضویت در این شورا رایگان بود و حق الزحمه ای در کار نبود .بپاس این خدمات ،در دهه  1350نام اورا بر یک دبستان در کوی وحیدیه
تهران گذارده بودند.
کیهانی زاده در دهه  1370ستون های متعدد در روزنامه های همشهری و ایران و در دهه  1380در همشهری ،شرق و اعتماد داشت .مطالب
این تاریخ آنالین و وبسایت های روزنامک ،ژورنالیست نوشیروان و هیستوریَن نوشیروان او در بسیاری از نشریات فارسی درون مرز و برون مرز
نقل شده اند .کیهانی زاده همچنین ناشر مجله روزنامک است که انتشار آن به شماره نود و پنجم رسیده است:

 www.rooznamak-magazine.comاین مجل ِه عمدتا فرهنگی نیز بمانند تاریخ آنالین غیر انتفاعی است و از احدّ ی ـ فرد و یا دولت ـ کمک مالی و نیز آگهی
تجاری نمی پذیرد .او با فروش خانه اش در کوی تهران شرق که زمین آن را در سال  1347خریده بود و پس اندازی که داشت ،هزینه «تاریخ آنالین برای
ایرانیان،سایر آنالین ها و مجله اش» را تأمین کرده است.
کتابِ روزنامه نگاری ،روزنامه نگاران و خاطرات روزنامه نگاری او در چند جلد در دست تهیه برای انتشار است و همچنین احتماال مطالب تاریخ آنالین به
صورت یک کرونیکل.
وی در نظر دارد که در چند سال باقیمانده از عُمر که به گفته خودش چندان طوالنی نخواهد بود ،به کشورهای مختلف مسافرت کند و تاریخ ـ جغرافیای
(گذشته و جاری) این کشورها را با شرح مشاهدات خود کتاب کند که ابتکار تازه ای است زیراکه تاکنون ،این قبیل کتاب ها فاقد شرح مشاهدات عینی مؤلفان
بوده اند .انتشار کتاب بیوگرافی و نظرات او موکول است به آخرین سال زنده بودن وی .کیهانی زاده یکم بهمن ماه  21( 1315ژانویه  )1937بدنیا آمده است و
یک کرمانی است و وصیت کرده است که در زادگاه خود دفن شود.
کتاب کردن خاطرات حادثه نویسی کیهانی زاده که یک مجموعه داستان واقعی کوتاه خواهد بود در برنامه های او ست که می تواند دستمایه فیلمنامه
نویسی شود و همچنین پند آموز.
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نتایج نظرسنجی روزنامه اطالعات در دی ماه  1346از مخاطبان خود
نشان داد که صفحه  5ستون از  5نویسنده که در صفح ِه نامه به سردبیر و یا
صفحهمجاورآن(صفح ِهمقاالت)چاپمیشدوهمچنینستون«درگوشهو
کنار شهر» که تهیه و تنظیم آن از ناشر این مجله و مؤلف تاریخ آنالین ایرانیان
[ www.iranianshistoryonthisday.comنوشیروان کیهانی زاده] بود و در
آن زمان از دبیران اطاق خبر آن روزنامه و از سردبیران خبرگزاری پارس
و اخبار رادیو بود خوانندگان بیشتری داشتند و پس از اینها ،صفحه عبور
از  5قاره شامل مطالب جالب ،خواندنی و دانستنی از گوشه و کنار جهان.
مخاطبان گفته بودند که هر ستون درگوشه و کنار شهر دارای چند داستان
کوتاه جالب و واقعی است و حاوی اندرز .اخبار حوادث (پلیسی و قضایی)،
مدارس ،ورزشی ،هنری و بهداشتی نیز پُرخواننده و اخبار اقتصادی کمترین
خوانندهراداشتند.مخاطبانگفتهبودندکهمطالباقتصادی،دولتیهستند
کپی مطلب در گوشه و کنار شهر بدون زیرنویس
و از منابع رسمی کسب شده اند و تبلیغ .ابتکار صفحه  5ستون از  5نویسنده
از دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی است که دوبار خود او و یک هم برادرش دکتر حسن ،سردبیر روزنامه اطالعات بودند.
روزنامه اطالعات از اواخر دهه  1330تا اوایل دهه  1350هر چند وقت یکبار درباره مطالب منتشره و ترکیب صفحات و  ...از مخاطبان نظرسنجی می
کرد و نظرات را پس از جدول بندی ،در جلسات دبیران و سپس نویسندگان مطرح و مطابق خواست مخاطبان ـ اگر منجر به خروج از اصول ژورنالیسم نمی
شد ـ دست به تغییرات می زد و حتی در تحریریه اش ،انتقال و جابجایی به وجود می آورد که گاهی سردبیر اجرایی (که متفاوت از سردبیر کل است) به کار
دیگری منصوب می شد .این نظرسنجی در شهرستانها توسط نمایندگان روزنامه و در تهران ،توسط افراد و مؤسسات حرفه ای مربوط انجام می شد .این قبیل
نظرسنجی از سال  1334در رادیو ایران نیز صورت می گرفت و هر دو ماه یک بار .فرق کار در این بود که در مورد رادیو ،از مخاطب سئوال می شد که آیا از برنامه
ای که می شنود راضی است و یا ناراضی و نتیجه برای آگاهی کارکنان انتشارات و رادیو (که بعدا وزارت اطالعات و جهانگردی و اینک وزارت ارشاد شده است)
در تابلوهای اعالنات این سازمان نصب و به مسئوالن برنامه ها ابالغ می شد تا ایرادهای واصله را برطرف کنند.
برنامه رادیویی «درگوشه و کنار شهر» که مبتکر و مدیر آن ،نوشیروان کیهانی زاده بود و از تابستان  1341تا زمستان  1343هر روز در ساعت  4و  30دقیقه
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زمانی که ستون «درگوشه و کنار شهر»
روزنامه اطالعات دارای بیشترین مخاطب
بود ـ دلیل مخاطبان
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بعد از ظهر از رادیو ایران (رادیو سراسری) پخش می شد در طول این مدت صد درصد مخاطب (شنونده) داشت ولی  5و گاهی تا  7درصد گفته بودند که از
محتوا کامال راضی نیستند .کیهانی زاده بعدا آن را به روزنامه اطالعات منتقل کرد ،در صفحه حوادث و بعدا صفحه  6این روزنامه و نیز مجله اطالعات هفتگی
با همان عنوان «درگوشه و کنار شهر» چاپ می شد و احمد سخاورز (مترجم انگلیسی و دبیر اخبار وقت رادیوتلویزیون) هم بر برخی از مطالب آن
کاریکاتور می کشید .سخاورز بیش از سه دهه است که در کانادا زندگی می کند و به «ا َالن سخاورز» معروف است و در این کشور آثار هنری
متعدد به وجود آورده است از کاریکاتور ،نقاشی بویژه درباره حیات وحش و مجسمه سازی و از معاریف کانادا است .وی جوائز هنری متعدد
به دست آورده و نقاشی های او از حیات وحش تمبر پُستی شده اند[ .آخرین مصاحبه سخاورز در زیر درج شده است]

گفت و شنود با احمد سخاورز ژورنالیست ،کاریکاتوریست و نقاش ایران ِی بنام
که می خواهد همچنان در این حرفه باشد
متن تایپی دریافتیِ مصاحبه تلویزیونی امیر مهیم در تورنتو با احمد سخاورز:
احمد سخاورز هنرمند و روزنامه نگاری ایرانی است که چندی پس از انقالب به کانادا مهاجرت کرده و در سه دهه گذشته به فعالیت های
هنری خود در تورنتو ادامه داده است .سخاورز سابقه فعالیت در زمینه های کاریکاتور ،نقاشی ،طراحی و روزنامه نگاری را در کارنامه خود دارد.
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اسالمیسال 1357باموسسهمطبوعاتی
ِ
اوفعالیتخودرادرنوجوانیباهفتهنامهِ طنزنگا ِر«توفیق»شروعکردوسپستاچندیپسانقالب
اطالعات و نشریات دیگر همکاری داشت و به موازات ترسیم کاریکارتو ِر ژورنالیستی برای روزنامه اطالعات و سایر نشریات ،دو سال هم
سردبیر اخبار رادیو ایران بود (زمان مدیریت تورج فرازمند که در ل ُس آنجلس فوت شده است) .کاریکاتورهای ژورنالیستی سخاورز عمدتا در
صفحه ششم هر شماره روزنامه اطالعات (صفحه نظرات و اندیشه ها) درج می شد زیر عنوان «از نگاه سخاورز» .احمد سخاورز پس از مهاجرت
به کنفدراسیون کانادا به نقاشی از طبیعت و مجسمه سازی رو آورده است .سخاورز در نمایشگاهی در شهر تورنتو آثار خود را در زمینه نقاشی
و مجسمه سازی به نمایش گذاشته و به این مناسبت با او گفت و شنودی تلویزیونی داشتیم که «پیاده شد ِه تایپی آن» در زیر آمده است:
پرسش :فرود و فراز فعالیت هنری و روزنامه نگاری خود را چگونه بررسی می کنی؟
سخاورز :آغاز کارم با طرّاحی بود .نشریاتی چون «توفیق» و «حاجی بابا» باعث شدند که من به ترسیم و طراحی روی آورم و از طرح ها و ترسیم های منتشره
آنها ،پیش خود کُپی می کشیدم .این ،باعث مهارت باالرفتن سطح عالقه مندی من شد .پس از چندی به نشریه توفیق مراجعه کردم و کارهایم را نشان دادم.
آنها که عالقه و مهارت مرا دیدند این امکان را به من دادند تا در آنجا حاضر شوم و در جریان کار باشم .به این ترتیب ،کار من با نشریه توفیق به عنوان کارآموز آغاز
شد ،پیشرفت نشان دادم ،طرح هایم مورد توجه و تشویق قرار گرفت ،به گونه ای که پس از گذشت اندک مدتی ،مصوّر ساختن مقداری از آگهی های نشریه را
به من واگذار کردند .این همکاری من یک سال طول کشید.
پرسش :پس می توان گفت که «توفیق» نشریه ای بود که به استعداد های جوان امکان و میدان می داد؟
سخاورز :گردانندگان مجله توفیق خیلی وارد به کار بودند و همچنین دلسوز ،من هم از همکارشدن با «توفیق» بود که با نحوه و تکنیک کاریکاتور بویژه
کاریکاتو ِر ژورنالیستی آشنا شدم و می توان گفت که در این حرفه و هنر ،زمینه کاری من در مجله توفیق پی ریزی شد.
پرسش :شما یک دوره طوالنی هم کاریکاتوریست رسمی روزنامه اطالعات بودی؟
سخاورز :پیش از این که با مؤسسه مطبوعاتی اطالعات همکاری کنم ،با نشریات متعدد و به صورت پراکنده و اصطالحا؛ فری ل َنس و نیمه وقت کار
کردم  .برای مثال؛ دوست و همکار من آقای پورثانی که از طنزنویسان نشری ِه توفیق بود ،از آنجا بیرون آمده بود و برای مجله «امید ایران» می نوشت و نیاز به
کاریکاتوریست داشت برای قراردادن کاریکاتور مربوط در کنار نوشته هایش که به سراغ من آمد .از طریق او به مجله پُرتیراژ «امید ایران» رفتم ،معروف تر
شدم و رفته رفته شروع بکار با نشریات مؤسسه عظیمِ مطبوعاتی اطالعات ازجمله مجله اطالعات هفتگی کردم و همچنین مجله فردوسی .این همکاری ها بر
پختگی در کار و شهرت من افزود و در جامعه به عنوان یک کاریکاتوریست مستقل (استقالل و ناوابستگی در عرض ِه نظر و خبر به زبان کاریکاتور) شناخته شدم
و مدیریت روزنامه اطالعات به من پیشنهاد کرد به عنوان کاریکاتوریست رسمی آن روزنامه در آنجا شروع به کار کنم.
پرسش :به خاطر دارم آن زمان یک خط کشی (مرزبندی) ایجاد شده بود میان کاریکاتوریست روشنفکری و مطبوعاتی و آقای دکتر جواد

45

مجلهروزنامک شماره( 95مرداد -شهریور)1401
این پنج کاریکاتور را از میان صدها کاریکاتور ژورنالیستی سخاورز که در سال ( 1357سال انقالب) در صفحه  6روزنامه اطالعات (صفحه نظرها و اندیشه ها) درج
شده بود به عنوان نمونه انتخاب و شماره گذاری کرده ایم تا بر حسب این شماره ها تاریخ درج بدست داده شود :کاریکاتور شماره  1در بیست و سوم تیرماه  ،1357شماره
 2در سی و یکم تیرماه  ،1357شماره  3در سوم آبان  ،1357شماره  4در سی ام شهریور  1357و  ....این شماره ها را ما (مجله روزنامک) بر کاریکاتورها درج کرده ایم تا
روز درج آنها در روزنامه اطالعات مشخص شود .کاریکاتورهای سخاورز هر روز در این صفحه درج می شد که ما پنج مورد آن را انتخاب کرده ایم.

مجابی با این خط کشی مخالف بود.
سخاورز :فکر می کنم آن زمان این خط کشی در تمام زمینه های هنری ـ ادبی که مقداری نوگرایی داشت ،دیده می شد .برخی به خاطر مطرح کردن خود دنبال
بزرگ کردن این نوع مسایل بودند .متاسفانه برخی از این گروه ها این قضیه را به بهای سرکوب کردن کارهای دیگران دنبال می کردند .این ماجرا دامنه اش به کاریکاتور
نیز کشیده شده بود و این طبقه بندی را کرده بودند که کارهایی که به مسایل روز ربط پیدا می کرد و برای مردم بود به آنها بر چسب بازاری و کار تجاری زده می شد و
به کارهای دیگر «روشن فکری» می گفتند .آقای مجابی از جمله صاحبنظرانی بود که به کاریکاتور مطبوعاتی (ژورنالیستی) ارزش و بها می داد و خوشبختانه پس
از گذشت سال ها ثابت شد که از ارزش یک کار به صرف ارتباط با مسایل و موضوعات روز ،کاسته نمی شود.
های جوانِ وطن را دنبال می کنی؟
پرسش :پس از گذشت سه دهه از مهاجرت ،آیا کار کاریکاتوریست ِ

46

سخاورز :مسلما .من ارتباط دورادوری با صحنه هنر کاریکاتور ایران دارم و بر خالف آن چیزی که تصوّر می شد ،شمار کاریکاتوریست هایی که االن در
ایران داریم واقعا چشمگیر است و هنرمند هستند و با ذوق .صدها کاریکاتوریست جوان در ایران مشاهده می شوند که کارشان به لحاظ تکنیک خیلی خوب
است .در گذشته و زمانی که ما در آنجا کار می کردیم ،تعدا ِد مان از انگشتان دست تجاوز نمی کرد .در ایران همه آنان جوانند و بعضی از آنان تا آنجایی که من
می دانم کارشان ارزش بین المللی دارد .چیزی که برای من باعث خوشحالی است ،این است که با تالشی که کاریکاتوریست های نسل نو در ایران می کنند
سطح کار را باال نگهداشته اند ،ولی در عَرضِ ه ،کاریکاتوریست ها بیشتر کارشان را در گالری ها عرضه می کنند تا در رسانه ها.
پرسش :درباره نشریات طنزنگار چلنگر و آهنگر؟
سخاورز« :چلنگر» منتشر نشد ،ولی «آهنگر» پیش از انقالب و در جریان انقالب شروع به انتشار کرد .در بدو شروع ،هدف این بود که چلنگر آغاز به کار
کند ،ولی به دلیل مشکالتی که از نظر ارتباط مستقیم آن با حزب توده بود این امکان برقرار نشد و حزب توده مایل نبود چلنگر آغاز به کار کند چون نمی توانست
کنترلش کند .تصمیم بر این شد نشریه ای مشابه و به نام آهنگر منتشر شود .زمانی که دیگر امکان انتشار آن در ایران نبود ،به مدت دو سال هم در خارج منتشر شد.
پرسش :آثار شما برنده دو جایزه بزرگ شده است .یکی؛ جایزه مسابقه بین المللی مونترال و دیگری جایزه تمبر زیستگاه حیات وحش،
نظر شما در این باره؟
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سخاورز :اولی یک جایزه نقدی بود و پیش از انقالب برنده آن شده بودم .زمانی که وارد کانادا شدم با من تماس گرفتند و جایزه را دریافت کردم .عمال
همان جایزه راهگشای کار هنری و همکاری من با بعضی از نشریات کانادا مانند «تورنتو سان» شد و مدت محدودی با این نشریه همکاری کردم .جایزه بعدی
به دوران نقاشی من مربوط می شود .چون فعالیت کاریکاتوری من از دهه  1980که به اینجا آمدم تقریبا کم شد و کار نقاشی من شتاب بیشتری گرفت .این
جایزه که شما [مصاحبه کننده] اشاره کردید ،مسابقه ای ساالنه است که در سراسر کانادا برگزار می شود و نقاشانی که به آنها تصویرگرانِ حیات وحش (نقاشی
از جانوران و طبیعت) می گویند ،در این مسابقه شرکت می کنند .از طرحی که برنده می شود ،به عنوان تمب ِر کانادا استفاده می شود و از محل فروش آن تمبر،
به حفاظت از محیط زیست کمک می شود .کار من در این زمینه ،در سال  1996برنده شد و بر تمبر کانادا نقش ب َست.
پرسش :چطور شد شما گرایش به نقاشی و مجسمه سازی پیدا کردید و اینک در خلق کاریکاتور فعالیت کمتری دارید؟
سخاورز :دلیلش ،در اینجا نبودن عرصه مناسب برای من در ترسیم کاریکاتور ژورنالیستی بود .یعنی نشریه ای که بتوانم با آن همکاری کنم در دسترس نبود.
به دلیل آشنا نبودن کامل به وضعیت سیاسی و اوضاع کانادا که در آن وارد شده بودم ،مشکل بود بتوانم جایگاهی ماندنی به عنوان کاریکاتوریست مطبوعاتی
در یک روزنامه محل پیدا کنم .ولی کار نقاشی برای من به آن صورت مشکلی نداشته چون من همیشه نقاشی می کردم .من همیشه در کار نقاشی ام؛ در این
کار طبیعت گرا بوده ام یعنی سبکی که همیشه دنبال کرده ام ،سبک رئال بوده است ـ سبکی است که در ارتباط سوژه هایی است که فرد می تواند به چشم
ببیند و با آن ارتباط برقرار کند .چیزی که بیشتر از همه توجه مرا به خود جلب کرد؛ طبیعت زیبای کانادا بود و خوشبختانه اواسط دهه  1980دوره شکوفایی
حمایت از محیط زیست در شمال آمریکا بود.
پرسش :از چه زمانی مجسمه سازی کرده اید؟
سخاورز :مجسمه سازیِ من عُمر زیادی ندارد .حدود ده سالی است که با این هنر از طریق شرکت در نمایشگاهها آشنا شدم و از آن برای تکمیل کار نقاشی
استفاده کردم .من نیاز داشتم حیوانات را به لحاظ ترسیم ،به صورت سه ب ُعدی در اختیار داشته باشم تا بتوانم در نورهای مختلف آنها را مطالعه کنم .رفته رفته
گرایش من به طرف مجسمه سازی بیشر شد تا جایی که این نیاز را احساس کردم که باید قضیه را جدّ ی دنبال کنم و به کالج هنر ا ُنتاریو رفتم و دو سالی مجسمه
سازی را از نظر تکنیکی فراگرفتم و این ،وارد بخشی از کار من شد.
پرسش :شما در شهرهای کانادا و چندین استیت آمریکا نمایشگاه داشته ای ،این (نمایشگاه تورنتو) چندمین نمایشگاه شماست؟
سخاورز :من بیشتر در نمایشگاه های گروهی شرکت کرده ام .سال های اول که به کانادا آمده بودم ،دو ـ سه نمایشگاه انفرادی داشتم که کارهایم را در آنها
عرضه کردم ولی بعد در آمریکا به چندین گروه مثل نقاشان دنیای وحوش پیوستم و در نمایشگاه های آنها شرکت کردم و از طریق همان نمایشگاه ها کارهای
من در تعداد زیادی از موزه های شمال آمریکا به نمایش گذاشته شد .اما ،درباره این نمایشگاه؛ عالقمندان گله داشتند که هر وقت می خواهیم کارهای شما را
ببینیم همیشه به صورت پراکنده در گالری های دیگر است .این بود که کارها را از منزل به این استودیو منتقل کردم  .سعی بر این است که فضایی داشته باشم
که همیشه مقداری از کارهایم قابل رؤیت همگان باشد.
پرسش :شما که در چند رشته تبحر دارید .کدام یک را ترجیح می دهید؟
سخاورز :فکر می کنم همیشه کاریکاتوریست بوده ام و هستم و بیشتر از همه در این زمینه کار کرده ام و بیشتر از همه خودم را یک کاریکاتوریست رسانهای
می دانم .اما نقاشی درهای تازه ای را بروی من باز کرده و می توانم بگویم؛ اول کاریکاتوریست هستم ،بعد یک نقاش و مجسمه ساز.

15 Wikileaksساله شد ـ رسان ِه افشاگر
سوم آگوست  2007و هشت ماه پس از ایجاد «ویکیلیکس » Wikileaksدر اینترنت ،انجمن جهانی روزنامه نگاران آن را «نیو میدیا = رسانه نو» اعالم و ردیف
مطالب
ِ
تازه ای در فهرست رسانه ها برایش بازکرد .بنیادگذاران این رسانه که کار خودرا افشاکردن فساد مالی ،اداری و سیاسی در سطح جهان با یافتن اسناد و
سانسور شده (و عمدتا با استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیک) و قراردادن در اینترنت با هدف روشن ساختن مردم و اصالح وضعیت از این طریق اعالم کرده
بودند که بیشترین مخاطبان را به دست آوردند و کار آنها به اصالح امور و دقت هرچه بیشتر در تصمیم گیری ها و اقدامات کمک کرده است .ویکیلیکس در
سال  2006آغاز بکار کرده است .از سال  1987برای ایجاد چنین وسیله ای که به قولی؛ نوع تازه ژورنالیسم اینوستیگیتیو است تالش شده بود.
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 Julian P. Assangeمتولد سوم جوالی  1971در کوینزالن ِد استرالیا این کار را آغاز کرد که بعد با تَنی چند ـ روزنامه نگار و تکنولوژیست از اروپا ،استرالیا ،چین،
آمریکا و آفریقای جنوبی همکار شد که سازمان ویکیلیکس را که جهانی و غیر انتفاعی اعالم شده است با یک شورای  9نفری تأسیس کردند و کشور  400هزار
نفری ایسلند واقع در اقیانوس اطلس شمالی را که پایتخت آن شهر ریکژاویک است مرکز فعالیت آن قراردادند.
ویکیلیکس که تاکنون کارهای خالف اصول واخالق و مکاتبات محرمانه و نقشه هاي بسیاری از دولت ها ،مقامات ،کمپانی ها ،سیاسیون ،فعالیت های
سیاسی و امور نظامی را افشاکرده است شهرت خودرا از زمان افشای فساد دولتی در کِنیا به دست آورده است و نیز افشاء اسناد جنگ افغانستان و جنگ عراق
که آغاز هر دو عملیات را به پای آمریکا نوشته اند ازجمله دو ـ سه عملیات پُرتلفات در بغداد .با این افشاگری ها ،این سازمان ،از سوی بعضی  Sunshine Pressلقب
گرفت که عنوان آن شده است .ویکیلیکس تا سال  2015حدود ده میلیون سند ،مکاتبات و ارتباطات محرمانه را افشاء کرد.
اسانژ مؤسس ویکیلیکس در دوران دانشجویی یک هکِر بود ـ فردی که می تواند رموز ارتباطات اینترنتی را بازکند و در کار سافت وِر و پروگرام نبوغ دارد
و یک  . Internet activistطبق گزارش هاي سال  ،2007هزینه ساالنه این سازمان در آن سال تنها  250هزار دالر بود و فقط  5کارمند دستمزد بگیر داشت.
سیستم الکترونیک ویکیلیکس طوری ساخته شده که هرکس می تواند افشاگری خودرا در آن قرار دهد.
کار پُر سر و صدای این رسان ِه نو در سال  ،2007قراردادن  91هزار سند جنگ افغانستان در دسترس همگان بود که کشتار غیر نظامیان را نیز به دست می
دهد .افشاگری پر سر و صدای دیگر ویکیلیکس در آن سال ،انتشار فیلم تیراندازی هلی کوپتر آمریکایی در بغداد به شماری از مردم بدون اسلحه و کشتن 12
تّن از آنان ازجمله دو خبرنگار محلی خبرگزاري انگليس (رویترز) بود که در دسترس همگان قرارگرفت.
در نوامبر  2010و پس از چند افشاگری ،دولت آمریکا پرونده جنایی برای آسانژ باز کرد و به تحقیق پرداخت .در همین ماه و در سوئد یک اتهام «دست
درازی سِ کسی» به آسانژ وارد شد و دستور دستگیری و استرداد او به سوئد جهت بازپرسی و محاکمه صادر شد .اسانژ که در انگلیس بود آن اتهام را ساختگی و
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یک توطئه جهت بستن فعالیت افشاگری او اعالم کرد و گفت که اگر برای دفاع از خود به سوئد برود دولت سوئد او را به آمریکا تحویل خواهد داد .چون دستگاه
قضایی انگلیس استرداد او به سوئد را در دست بررسی قرارداد ،وی به سفارت کشور ا ِکوادور ـ یکی از کشورهای آمریکای التین که در آن زمان یک سوسیالیست
رئیس دولت آن بود پناهنده شد و تا سال  2019در این سفارتخانه بود و به فعالیت و کار افشاگری ادامه می داد .در سال  2019دستگاه قضایی سوئد اعالم کرد
که چون رسیدگی طوالنی شده و دلیل محکمی هم برای اثبات اتهام «دست درازی سِ کسی» بدست نیامده ،پرونده مختومه شده است ،ولی دولت آمریکا
تعقیب قضیه استرداد آسانژ را دنبال کرد و دستگاه قضایی لندن آسانژ را که از سفارت ا ِکوادور خارج شده بود زندانی کرد و دادگاه انگلیس حُ کم به استرداد
آسانژ به آمریکا داد که نه تنها وکیل او درخواست رسیدگی مجدد کرده است ،بلکه مردم عادی از آن پس ـ در سال  2021و  2022چند بار در خیابانهای لندن
و چند شهر در کشورهای دیگر برضد حُ کم قضایی استرداد او دست به تظاهرات زدند.
چون آسانژ زندانی است  Kristinn Hrafnssonکه یک روزنامه نگار اینوستیگیتیو ایسلندی و متولد  25ژوئن 1962است از سال  2018سردبیرکل ویکیلیکس
شده است .ویکیلیکس در سال  2016از چگونگی و ساخت و پاخت های پشت پرد ِه تعیین نامزد انتخاباتی حزب دمکرات آمریکا که در آن سال بانو کلینتون
نامزد آن شد پرده برداشت و در سال  2017چند فعالیت محرمانه «سی آی آِ» را افشاء کرد .ویکیلیکس در طول پناهنده بودن آسانژ در سفارت ا ِکوادور ،اسناد
متعدد از جنگ داخلی سوریه تا فعالیت های دیپلماتیک دولت سعودی ،چند اقدام وزارت انرژی ترکیه ،ایمیل های دولتی یک دولت دیگر و  ...پرده برداشت
و از سال  2021فعالیت ویکیلیکس شکل و روشی دیگر درپیش گرفته است.
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نخستين روزنامه يوميه آمريکا با شعار «دانستن ،قدرت است»
کار انتشار خودرا آغاز کرد

لگو «پنسيلونيا پاكت» پيش از اينکه  John Dulapآن را يوميه کند

و پس از آن

 21سپتامبر سال  1784نشريه «پنسيلونيا پاكت  » Pennsylvania Packetبا اين شعار كه «آگاهي = دانستن = دانش ،قدرت است  » Knowledge is powerانتشار
خود به صورت روزانه را آغاز كرد و نخستين روزنامه يوميه آمريکا شد[ .دکترفریدون وردی نژاد نیز پس از تأسیس روزنامه ایران در  1373هجری خورشیدی،
با همان اندیشه در این روزنام ِه دولت ،ستونی زیر عنوان «دانایی توانایی» ایجاد کرد که در آن رویدادهای آموزنده گذشته ـ تاریخ ،تجربه گذشتگان ،نظرات
اندیشمندان و اندرزهای آنان و نیز کارهای علمی بویژه اندرزهای پزشگی درج می شد که مدت ها ادامه داشت].
«پنسيلوانيا پاکت» قبال به صورت هفتگي و غير منظم از سال  1771در شهر فيالدلفيا انتشار مي يافت .پس از دو قرن و  5دهه و چند بار دست به دست
گشتن و تغيير عنوان دادن ،فيالدلفيا اينکوايرر  Philadelphia Inquirerجانشين آن شده است که به انتشار ادامه مي دهد.
 John Dulapبود که نشريه «پنسيلوانيا پاکت» را منتشر کرد و از سال  1776کار دريافت و درج آگهي عمومي (اعالن) را ابتکار و عنوان اعالن عمومي را در
زير لگو نشريه بر آن اضافه کرد .ناشر در باالي لگو ،نام خودرا به عنوان مالک نشريه ذکر مي کرد .اين نخستين سازمان آگهي ها بود كه در جوار يك نشريه و به
ضميمه آن تاسيس مي شد كه بعدا به صورت الگو درآمد و مدل شد.

 Dulapپس از يافتن يک شريک به نام  David Claypooleکه سردبيري نشريه را برعهده گرفت از  21سپتامبر سال  1784آن را روزانه کرد .اين روزنامه
به همين دليلِ «گرفتن آگهي» و تاسيس يك سازمان آگهي ها در جوار خود موفق تر از ساير نشريات قرون  17و  18و دهه هاي نخست قرن  19آمريكا بود.
«پنسيلوانيا پاکت» در سال  1900به  Zachariah poulsonفروخته شد و اين فرد آن را با تغيير عنوان تا  40سال منتشر مي کرد که به ديگري فروخته شد و ....
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 102سال از پخش خبر از راديو گذشت
 31آگوست  1920پخش نخستين برنامه اخبار از راديو آغاز شد .از این روز ايستگاه راديويي  MK8مستقر در شهر ديترويت استیت ميشيگان آمريكا پخش
خبرهاي شهر ،ايالت ،كشور (آمريكا) و جهان (ساير ملل) را هر روز يك نوبت آغاز كرد.
اين رادیو که در نخستين هفته ،اخبارش را از رسانه هاي چاپي نقل مي کرد سپس از روزنامه هاي آمريكا (صاحبان خبرگزاري آسوشيتدپرس) خواست اجازه
دهند نسخهيي از همه خبرهاي اين خبرگزاري را جهت پخش ،همانند يك روزنامه دريافت دارد كه موافقت شد و اين كار بعدا مورد اقتباس ساير ايستگاههاي
راديويي كه تا آن زمان فقط موسيقي زنده و داستان و آگهي پخش مي كردند قرار گرفت.
اخبار رادیوها اینک در اتومبیل ها و پیک نیک ها شنیده می شود و برخی کدبانوها هنگام پخت و پز در آشپزخانه و کارگرانِ سرگرم کار در کارگاه به آنها
گوش می دهند.

 19امرداد ( 1313سال  1934و در آن زمان مصادف با دهم آگِست) خبرگزاري پارس آغاز بکار کرد و ایران دارای
خبرگزاری دولتی شد تا طبق اساسنامه اش؛ تصميمات دولت ،مذاكرات و مصوبات مجلس ،فعاليتهاي سازمانهاي دولتي
و غير دولتي و افراد را به ايرانيان و ساير ملل گزارش كند و اخبا ِر «مطلق ،موثق و مهم» ساير ملل را براي استفاده ايرانيان
به رسانه هاي كشور برساند.
پيشرفت و تکامل اين خبرگزاري ملّي از زماني سرعت گرفت كه نصرت اهلل معينيان ،روزنامه نگار اصفهاني ،از 21
تيرماه سال 1335مديريت سازمان انتشارات و راديو كشور را برعهده گرفت .وي كه قبال سردبير چند روزنامه بود كار
تهيه و تنظيم اخبار راديو را مستقيما برعهده خبرگزاري پارس قرار داد و خبرگزاري داراي يك سازمان حرفه اي و شرح
وظايف و سردبيران جداگانه براي اخبار داخله و خارجه و سرویس هاي تنظيم اخبار براي پخش از راديو ،انتشار در رسانه
هاي چاپي و بعدا (از سال  )1337از تلويزيون (غیر دولتی) و نيز سرويس عكس و فيلم شد و به تاسيس دفاتر تهيه و ارسال
خبر در كشورهاي ديگر پرداخت و سپس ارسال خبر به زبان انگليسي را بر وظايف خود افزود و  ....سپس و با اين هدف كه
اخبار ملل ديگررا از دست اول بگيرد ،يك دستگاه مونيتورينگ وسيع داير كرد كه اخبار راديوهاي ساير كشورها را به زبان
دکتر فریدون وردی نژاد
اصلي ضبط و ترجمه ،و پس از تنظيم در اختيار سردبيران مربوط براي بهره برداري قرار مي داد تا كمتر متكي به آژانسهاي
اصطالحا بين المللي باشند كه مشترك (آبونه) همه آنها از جمله «تاس» بود.
در دوران طوالني مديريت و وزارت معينيان ،انتخاب كاركنان تحريري خبرگزاري بر اين پايه بود كه بهترين و بي نظرترين روزنامه نگاران (غير فعّال در
احزاب و بازيهاي سياسي روز) كه وفاداريشان به ژورناليسم به ثبوت رسيده باشد جذب خبرگزاري شوند و در اجراي اين منظور و باتوجه به روانشناسی ایرانی،
معینیان پایه استخدام برای خبرگزاري و رادیو را دستمزدي (نوعي روزمزد ــ جلسه اي ـ دريافت مزد در پايان هر جلسه كار) قرارداده بود تا کارمند در كار
خود و امر حضور و غياب نهايت دقت را به عمل آورد که نتیجه خوب داشت.
خبرگزاری پارس تا اشغال نظامی ایران در آگست  1941اخبار بین الملل خودرا عمدتا از خبرگزاری آلمان و رادیو برلین می گرفت .خبرگزاری پارس ،پس
از انقالب به خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) تغییر نام داده است .در این دوره ،دکتر فريدون وردي نژاد در طول يك دهه مديريت خود بر خبرگزاری
پارس ،براي تكامل و تجهيز این خبرگزاري دولت تالش فراوان بكار برد از جمله داير كردن يك دانشكده خبر براي تامين كادر حرفه اي ،تاسيس سه روزنامه
به زبانهاي فارسي (روزنامه ايران) ،انگليسي (ايران ديلي) و عربي (الوفاق) به ضمیمه خبرگزاری.
تا سال  1350هجري خورشيدي ،خبرگزاري پارس آژانس خبري منحصر به فرد ايران بود كه در بهمن ماه اين سال غالمحسين صالحيار (متوفي) روزنامه
نگار بنام كشور يك خبرگزاري براي سازمان راديو ــ تلويزيون به وجود آورد كه تحت نام واحد مركزي خبر به كار ادامه مي دهد .اینک در جمهوری اسالمی
به رغم اینکه هر سازمان دولتی و عمومی دارای وبسایت رسمی است و تصمیمات و اقدامات را مشروحا منعکس می کند بیش از  20خبرگزاری و بعضا چند
نفره فعالیت دارند و به همین سبب میان اخبار روزنامه ها مشابهت زیاد وجود دارد که در دنیای آنالینی و آنالین خوان شدنها ،ریزش مخاطب به دنبال دارد.
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خبرگزاری دولتی ایران  88ساله شد و به این مناسبت ،این خبرگزاری در یک نگاه
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زمانی که ایران اصول ژورنالیسم حرفه ای را به اجرا گذارد :مدير ،سردبير و اعضا ِي تمام
وقت تحريريه روزنامه ها نبايد حقوق بگير دولت بودند
ِ
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 29شهريور سال  19( 1327سپتامبر  )1948مصوّبه شوراي وزيرانِ کابینه عبدالحسین هژیر با
سه هفته تاخير براي اجرا به ناشران روزنامه هاي عمومي (حرفه اي) ایران ابالغ شد .آيين نامه تازه
هشتم شهريور آن سال به تصويب شوراي وزيران كابينه هژير رسيده بود.
طبق این آيين نامه كه در مقدمه آن تاکید شده بود که برپایه اصول ژورنالیسم حرفه ای و با
هدفِ قراردادن روزنامه نگاری ایران در بستر استاندارد جهانیِ ژورنالیسم تدوین شده است ،حقوق
بگيران سازمانهاي دولتي تا زماني كه شاغل مي بودند نمي توانستند سردبير ،دبیر ،خبرنگار و يا
عضو تحريريه نشريات عمومي (غيرتخصّ صي و غيرحزبي) باشند ،ولی پرداخت حق الزحم ِه ترجمه
و حق التحریر مطلب و مقاله به حقوق بگیران از دولت و مؤسسات عمومی ازجمله شهرداری ها به
این شرط که در ساعات غیر اداری انشاء (نگارش) شده بود بالمانع بود (به اصطالح بین المللی؛ فری
ل َنس ـ روزنامه نگار غیر استخدامی ،حق التحریری) .در ابالغيه دولت آمده بود كه مقررات تازه از
اول مهرماه (سال  1327هجري شمسی) به اجرا در خواهد آمد.
هژير نخست وزير وقت همان روز در توجيه اين مصوّبه که با برخی تغییرات بعدی تا دو ـ سه
سال پس از پیروزی انقالب اجرا می شد در يك نطق راديويي گفت كه بسيار ديده شده كه خبرنگار
و يا دبير يك حوزه خبري ،كارمند همان وزارتخانه و دستگاه دولتي است و اين ،يك روزنامه نگاري
سالم و بي طرفانه نيست و اين مصوبه ،براي خدمت به مطبوعات حرفه اي است كه بايد بي طرف
هژیر
باشند ،نه بر ضد آنها.
هژیر در آن نطق رادیوییِ توجیهی خود همچنین گفته بود كه قانون مطبوعات با هدف ارتقاء
كيفيت نشريات عمومي و به صورت حرفه ايِ واقعي درآوردن آنها بزودي اصالح خواهد شد و مفاد اين آيين نامه [آیین نامه مصوب شهریور  ]1327بعدا بر
قانون [قانونِ اصالح شده] مطبوعات اضافه خواهد شد.
رعایت قانونِ مطبوعات وعده داده شده هژیرـ قانون مطبوعات مصوب سال  1334و اصالحیه های بعدی آن تا تصويب قانون تازه مطبوعات (مصوب
سال  )1364ادامه داشت.
قانون مطبوعات مصوب سال  ،1334دادن مجوز انتشار نشريه به حقوق بگير دولتي شاغل را نيز (جز نشريه تخصّ صي) منع كرده بود كه اين مورد نيز در
قانون مطبوعات سال  1364ديده نمي شود .اصحاب نظر يكي از ضعف هاي ژورناليسم جاري ايران را فقدان همين موارد دانسته اند ،ازجمله اینکه هرکس
بدون تجربه روزنامه نگاری ـ حداقل  5سال و بودن در این حرفه ،می تواند درخواست پروانه انتشار نشریه حرفه ای (غیر اختصاصی و غیر تخصصی) کند.
در سالهاي  1339تا  1341در اجراي آيين نامه مصوب سال  1327كابينه هژير سختگيري بيشتري شد و كارت روزنامه نگاران ـ حتی روزنامه نگاران
فری ل َنس (حق التحریری) كه به هر طریق از صندوق دولت دریافتی داشتند لغو شد كه سپهبد عزيزي وزير كشور (وزیر وقت) كه این وزارت امور مطبوعات
را به دست داشت پس از مشورت با وزارت دادگستري و كميسيونهاي قضايي مجلسين و حقوقدانان نظر داد كه ادامه انتشار مطالب حقوق بگيران سازمانهاي
عمومي در مطبوعات حرفه اي چنانچه به صورت «روزنامه نگار آزاد = فری لنس» عمل كنند و حق التحرير بگير باشند حتی حق التحریر ثابت ،ناقض آيين نامه
ضمیمه قانون مطبوعات نیست زيرا كه نمي شود افراد را از نوشتن مانع شد ولي حقوق بگيران از دستگاههاي دولتي و شهرداري ها نبايد در نشريات عمومي
داراي مسئوليت (مقام تحریری و اداری ثابت) باشند .با اين نظر كه به صورت بخشنامه رسمي درآمده بود مشکل رفع شد.
قبال و در آبانماه  1334به پیشنهاد نصرت اهلل معینیان (معاون وقت نخست وزیر و مسئول انتشارات و رادیو) و تصویب هیات وزیران ،بکار گرفتن حقوق
بگیران دولت برای اجرای برنامه های هنری و رادیویی و نیز ترجمه و تفسیر و همچنین دبیری خبر برای خبرگزاری پارس به صورت جلسه ای (پرداخت ارزش
کار ،بالفاصله پس از انجام آن) آزاد شده بود.
با توجه به آيين نامه شهريور سال ( 1327مصوّب شورای وزیران کابینه هژیر) ،قانون مطبوعات مصوب سال  1334دادن پروانه انتشار نشريه حرفه اي را
به كارمند شاغل و حقوق بگير دولت ممنوع كرده بود.

روزنامه نگاری که  8هزار مقاله نوشت تا اشتباه صورت نگیرد و راه از چاه تشخیص داده
داده شود ـ مقاله نگار = خیراندیش
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ماری مک گروری  Mary McGroryروزنامه نگار بنام آمریکایی که در طول  56سال  8هزار مقاله نوشت  22آگِست  1918به دنیا آمده بود .وی اخبار روز
را دنبال و پس از کسب نظر چند آگاه و با آوردن مثال از تاریخ  ،یادآوری های مربوط و شرح سابقه موضوع ،مقاله مربوط را می نوشت که همزمان (و از طریق
سندیکای مربوط) در چند روزنامه انتشار می یافت و رادیو تلویزیون ها درباره موضوع مقاله ،با او مصاحبه می کردند .او از مخالفان جنگ ویتنام بود و آن را
بیهوده و زیان بخش و باعث مرگ و جرح مردم می دانست و بارها نوشته بود که آمریکا از این جنگ پُرتلفات و پُرهزینه ،سودی جز افزودن بر شمار دشمنانش
و منفی شدن نظر توده ها در گوشه و کنار جهان نخواهد ب ُرد.
ماری که بیستم اپریل  2004و در  86سالگی درگذشت از مخالفان سیاست های خارجی ریچارد نیکسون بود و می کوشید تصمیمات او را پیش از اینکه
علنی شوند بدست آورد و درباره آنها نظر دهد تا دقت بیشتری شود .پس از کناره گیری نیکسون و افشاء برخی پرونده های محرمانه ،معلوم شد که نام ماری
در فهرست مخالفان ردیف یکم نیکسون قرار داده شده بود .ماری نوشته است که کوشش او این بود که نظر دهد تا گردانندگان دولت واشینگتن کاری نکنند
که بر دشمنان آمریکا بیافزایند که زیان یک دشمن و ناراضی ،کمک و لطف صد دوست را خنثی می کند.

وی مقاله نویسی را دادن اندرز رایگان و دلسوزانه خوانده بود و مقاله نگار را یک انساندوست ،خیراندیش و میهن دوست .ماری بارها گفته بود که مقامات
نباید از انتقاد برنجند ،انتقاد به آنان برای اصالح امور کمک می کند .معلم مدرسه و پدر ومادر هم به شاگردان و فرزندان گوشزد می کنند و حتی نهیب می زنند،
این دشمنی نیست ـ این دوستی و عالقه است.
وی روش حکومتی «جان اف کندی» را بهترین روش برای فدراسیون آمریکا می دانست .در مورد جان اف کندی گفته است که او یک اصالح طلب جهانی
بود ن َه سلطه گر.

Mary McGrory
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ماری در سال  2001در مقاله ای پیش بینی کرده بود که در ربع اول این قرن (قرن  ،)21قدرت های دیگری در جهان طلوع خواهند کرد و اتحادیه هایی دیگر
به وجود خواهند آمد و در مورد روسیه نوشته بود که خرس قطبی فعال در خواب زمستانی است [خواب فصلی و موقت] و اگر بخواهد دوباره قدرت شود باید ازعلل
فروپاشی سال  1991درس بگیرد و مطلقا فساد اداری ـ اقتصادی نداشته باشد و انتصابات آن بسیار دقیق باشد و ناسیونالیسم دوران پتر بزرگ را احیاء کند.

دانستنی ها
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ارتباط درد با ضعف حافظه
ُفتشناختی ـ
ـ افرادی که تداوم درد در اندام های بدن احساس می کنند 50 ،درصد بیش از دیگران ابتالء به انواع مختلف ضعف حافظه وا ِ
اصطالحا؛ زوال عقل و نیز تا حدی سکته مغزی می شوند.
درد گسترده و ادامه دار ممکن است نشاندهنده اختالالت استخوانی ـ عضالنی باشد که بر مفاصل و اعصاب و در نتیجه ،گردش خونچهها تأثیر
میگذارد .پزشکان باید به این گونه دردها برای جلوگیری از ابتالء به فراموشی ،بیش از پیش توجه کنند تا بیمار دچار اختالالت عصبیِ پیشرونده
نشود .مبتالیان به درد اگر تداوم داشته باشد باید آن را سرسری نگیرند و به مصرف داروی ضد درد که بدون نسخه دکتر فروخته می شود اکتفا نکنند.
این یافتهها در مجله  Regional Anesthesia & Pain Medicineمنتشر شده است.

فایده خوردن غذاهای فیبردار
کشف دیگر پزشگی و توصیه که نتیجه بررسی ها و آزمایش های تازه است:
با رسیدن به میانسالی و پس از آن ،باید بر میزان خوردن غذاهای سرشار از فیبر ،از قبیل میوهها و سبزیجات ،ب َلغور جو ،آجیل (ناتز  : ) Nutsبادام،
گردو ،کَشو ،فندق و  ...و نیز دانه آفتاب گردان ،کنجد و تخمه کدو) و حبوبات بویژه نخود افزود .مردها بیش از زنان به این نوع غذاها نیاز دارند .با باال
رفتن سن باید از یبوسَ ت فرار کرد و سطح کلسترول خون را در کنترل داشت .غالت کامل و مصرف نان خالص از آرد گندم ،نان سبوس دار کمک
زیاد می کند .آجیل (خام و بی نمک) یک داروی ضد پیری و ضد بیماری های عصبی بویژه در مردان است .مردانی که آجیل در جیب می گذارند
و س ِر کار ـ گاه و بیگاه می خورند کمتر دچار استرس ناشی از کار می شوند .این تجربه را داستان نگاران از صدها سال پیش کسب کرده اند و ضمن
نوشتن ،آجیل می خورند .خوردن آجیل مشوق نوشیدن آب است که بدن انسان به  7ـ  8لیوان متوسط آب در هر شبانه روز نیاز دارد که به «سالمت
زیستن» و طول حیات کمک می کند .یک داستان نویس فکر می کند تا خلق کند و بنویسد ،نویسندگان دیگر ،اطالعات در دست دارند که آنها را
پشت هم سر هم قرار می دهند و به صورت مطلب در می آورند که نیاز کمتری به وارد آوردن فشار به مغز دارد.

خطر تداوم نشسته کاری
اعالمیه مؤسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد نشان میدهد که نشسته کاریِ طوالنی ممکن است به بیماری قن ِد نوع دوم بیانجامد و توصیه شده است که
هر نیمساعت بلندشدن از صندلی و چند دقیقه قدم زدن به جلوگیری از ابتال به دیابت نوع  2کمک می کند.

نیاز اندیشه کاران به ویتامین «بی» ـ مشکل گوش
کشف دیگر تأمین سالمت :افرادی که کار فکری دارند دست کم هر هفته دو بار غذای دریایی (ماهی و  )...بخورند و بدنشان کمبود انواع ویتامین « » B
نداشته باشد .اُمِگا  3نیز مصرف کنند .از مصرف روزانه کلم و براکلی غفلت نشود.
ـ اندرزهای دیگر :هندوانه ،گوجهفرنگی ،فلفل قرمز (رِد پِپِر) و نارنجی سرشار از یک ترکیب طبیعی به نام لیکوپن هستند .غذاهایی که دارای لیکوپن
هستند ،میتوانند خطر ابتال به برخی از انواع سرطان را کاهش داده و از افراد در برابر سکته مغزی نیز محافظت کنند .سیبزمینی شیرین دارای مقدار زیادی
بتاکاروتن است که بدن آن را به ویتامین  Aتبدیل میکند .این ویتامین برای سالمت بینایی و پوست بدن مهم است .همچنین سیستم ایمنی بدن را قوی نگه
میدارد .تغذیه سالم در هر سِ نّی مهم است.
سرگیجه در بسیاری از موارد جای نگرانی ندارد و اغلب در پی گرسنگی طوالنیمدت ،بلندشدن سریع و یا ناشی از مصرف الکل بروز میکند .بسیاری از
سرگیجهها خودبهخود رفع میشوند ،اما اگر سرگیجه باعث زمین خوردن شود ،همراه با تاری دید چشم ،وِز وِز گوش ،بیحسی صورت ،بازوها و یا پاها باید
حتما و فورا به پزشک مراجعه شود .یکی از علل شایع سرگیجه ،ا ُفت ناگهانی فشار خون است و همچنین کمخونی که نشان می دهد گلبولهای قرم ِز سالمِ
کافی برای حمل اکسیژن در بدن وجود ندارد.
گرفتگی عروق و به گفته متخصصان سرویس سالمت همگانی (اناچاس) ،سرگیجه همراه با کاهش شنوایی ،دوبینی ،تاری دید و بیحسی صورت و دستها
یا پاها ،میتواند نشانهای از گرفتگی عروق باشد .این وضعیت که با نام آترواسکلروز شناخته میشود ،زمانی اتفاق میافتد که شریانها به دلیل انسداد چربی،
سِ فت و باریک میشوند .آترواسکلروز بسیار جدّ ی است ،زیرا در صورت عدم درمان میتواند منجر به حمله قلبی یا سکته مغزی شود .همچنین عوارض جانبی
داروها که سرگیجه یکی از آنهاست .داروهای ض ِد تشنّج ،داروهای ض ِدافسردگی ،آرامبخشها معموالً ایجاد سرگیجه می کنند .اگر یک فرد پس از مصرف
داروهایی که جدیدا برای او تجویز شده ،دچار سرگیجه شود باید جریان را سریعا به پزشک خود خبر دهد تا داروی جایگزین بدهد .افراد مبتال به تومور مغزی
هم ممکن است در راهرفتن و حفظ تعادل خود دچار مشکل شوند و نیز سرگیجه که این ،چیز دیگری است.
علت ریشهای کمخونی؛ کمبود آهن و به دنبال آن کمبود ویتامین  B12است که با مصرف مکملها برطرف میشود.
مشکل گوش داخلی :اگر در کنار از دست دادن شنوایی ،یک فرد تعادل خود را هم از دست دهد ،این عارضه ممکن است نشانهای از وجود یک مشکل در
عمق گوش باشد .الرنیتیت و نوریت دهلیزی هر دو نمونهای از التهاب در گوش هستند و باعث می شوند که فرد احساس کند که اتاق در حال چرخش به دور
سرش است .در این مورد ممکن است تهوّع و استفراغ دست دهد که بدون اتالف وقت باید به پزشگ مراجعه شود.

مجلهروزنامک شماره( 95مرداد -شهریور)1401

این مؤسسه هشدار داده است که «نشسته یا دراز کشیده کاری» برای بیش از یک ساعت ،خطر ابتال به سندرم متابولیک و دیابت نوع  2را افزایش میدهد.
اما ،داشتن یک تحرک  3تا  ۵دقیقهای رویِ پا پس از هر تقریبا نیمساعت بیتحرکی پا و کمر ،یک راه آسان برای جلوگیری از باال رفتن قند خون و مزمن شدن
این بیماری است .همچنین بی تحرّکی و نشسته کاری ،عالوه بر قند خون ،به افزایش چربی دور کمر ،چاقی شکم ،باال رفتن فشارخون ،باال رفتن تریگلیسیرید
و کاهش  HDL ( High-density lipoproteinاصطالحا؛ چربی خوب) منجر می شود .این موسسه اندرز داده است که افرا ِد پشت میزنشین و یا کار بی تحرّک ،با
خود نوعی اخطاردهنده مثال قراردادن زنگ ساعت هر نیم ساعت به نیم ساعت و  ...داشته باشند ،زیراکه سرگرم کار بودن مخصوصا کار کامپیوتری آنها را دچار
فراموش کردن رسیدن به وقت بلند شدن و قدم زدن می کند .در این زمینه دکتر لن هوروویتزگفته است" :بیتح ّرکها ،سیگاریهای جدید هستند یعنی که
گذشت زمان؛ نوعی اعتیاد .محل کار دفتری (پشت میزنشینی) مکانی است که بسیاری از افراد ساعتها بیتحرک (ایستادن
ِ
نشستن طوالنی عادت می شود و با
و قدم زدن و شانه تکان دادن) بی تحرک قرار می گیرند و نتیجه آن ،فرصتی ازدسترفته برای سوزاندن کالری و همچنین تغییر سرعت جریان خون .کار بی
تحرّک اگر محاسباتی و ضرب العجلی باشد باعث استرس می شود که استرس برای جسم و روان زیان بسیار دارد .به اظهار این دکتر ،یک می ِز پایه بلن ِد ایستاده
کاری در محیط کار میتواند کمک کند .دنیای الکترونیک بسیاری را به نشسته کاری طوالنی عادت داده است که بدون هر ساعت برخاستن و چند دقیقه قدم
زدن و تکان دادن دستها و گردن و پیج دادن کمر آسیب جسمانی و روانی وارد می کند.
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شواهد علمی حاکی از ارتباط بین مصرف مواد غذایی فرآوریشده و بروز
بیماریهایی مثل سرطان و ...
به گزارش شبکه آمریکایی «انبیسیِ» ،دو مطالعه که نتایج آنها انتشار یافته ،بر خطر استفاده مکرر از مواد غذایی فرآوری شدهمثل سوسیس و کالباس،
پفکنمکی ،نوشابه ،سیبزمینی سرخ کرده تاکید کرده است.
اولین مطالعه که بر روی بیش از  24هزار بزرگسال در ایتالیا انجام شده ،نشان میدهد افرادی که اغالب غذاهای فرآوری شده میخورند در مقایسه با افرادی
که کمتر از این نوع غذاها مصرف میکنند ،روی هم رفته بیشتر در معرض خطر مرگ و میر ،به خصوص مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی هستند.
مطالعه دوم ،رژیم غذایی و سالمت بیش از  200هزار کارمند مراقبتهای بهداشتی آمریکا را در یک دوره زمانی  24تا  28ساله مورد بررسی قرار داده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد مردانی که مقدار زیادی مواد غذایی فرآوریشده مصرف می کنند  29 -درصد بیشتر از مردانی که کمتر از این نوع غذاها در
روز می خورند ،در خطر ابتال به سرطان روده بزرگ هستند.
پژوهشهای قبلی نیز خوردن غذاهای فرآوریشده را با افزایش خطر کلسترول باال ،دیابت ،چاقی ،زوال شناختی ،سرطان پستان ،و انواع دیگر سرطانها
مرتبط دانسته بود.
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Tim Berners - Lee

شبک ِه شبکه ها (  31 ) wwwساله شد
راه اندازي شبكه شبكه ها (  ) wwwدر اينترنت توسط پروفسور «تيم برنرز لي  » Tim Berners - Leeششم آگوست  31 ،2022ساله شد.
لي كه نخستين وب سايت را ساخت و از ششم آگِست  1991در شبكه شبكه ها (اينترنت) قرار داد و در آن به همگان آموخت كه چگونه براي خود «وب
سايت» بسازند و حرفِ شان را بدون سانسور ،آزادانه و بدون هزینه بزنند براي اين كار مهم پولي نگرفت و حق االمتيازي قرار نداد و آن را به ثبت هم نداد تا
استفاده از اينترنت در سراسر جهان رايگان باقي بماند.
طبق يك بررسي جهاني تازه ،اينترنت در طول عُمر خود باعث شده است كه تبادل اطالعات ،انديشه و معلومات  96درصد نسبت به گذشته افزايش يابد.
«لي» هنگام اعالم تعميم اينترنت و در اختيار همگان قرار گرفتن اين ابزار اطالع رساني پيش بيني کرده بود كه در آينده اي نزديك واژه «سانسور» از فرهنگ
ها حذف و به تاريخ سپرده خواهد شد .البته ،از اینترنت سوء استفاده های می شود و این سوء استفاده ها روزافزون است

شهریور  1312و تصویب نخستين قانون کیفری ض ِد پارتي بازي در ايران
در شهريور  ،1312ماده  238مكرر با يك تبصره و دو بند بر قوانين كيفري ايران اضافه شد كه در آن زمان يك انقالب اداري محدود بشمار آمده بود.
طبق اين قانون كه از نيمه دوم شهريور همان سال به اجرا درآمد هركس كه از نفوذ خود و ديگران ــ واقعي و يا كاذب ــ در ادارات و سازمانهاي دولتي سوء
استفاده كند به مجازات حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدي از صد تا هزار تومان (پول آن زمان) محكوم می شد.
بعدا قوانین متعدد در این زمینه تدوین شد از جمله قانون منع مداخله در معامالت دولتی ،قانون ضد توصیه و تشبث ،قانون از کجا آورده ای؟.
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سوشِيل سِکيوريتي آمریکا  87ساله شد
 14آگوست  1935مصوّبه تأمین اجتماعي در آمريکا (سوشِ يل سِ کيوريتي) به صورت قانون درآمد که به موجب آن ،افراد پس از رسيدن به سن معيّن
بازنشسته و از مزاياي آن برخوردار مي شوند ،به اين شرط که در طول عُمر خود دست کم شانزده فصل (جمعا چهار سال) کار کرده و درصد مقرر از درآمد ناشي
از کارکردن خود را (نه درآمدهای سرمایه گذاری و  )...به اين صندوق پرداخت کرده باشند .ميزان دريافتي بازنشستگي متناسب با دريافتي ايام کار کردن و
ميزان درصدي است که به صندوق رفاه اجتماعي داده شده است .تا سال  2020سن بارنشسگی در آمریکا؛  65سالگی بود که یک سال بر آن اضافه شده است.
مقررات تأمین اجتماعی در ایران از یادگارهای دولت دکتر مصدق است.

چهارم سپتامبر سالروز استقرار  44مهاجر اسپانيايي در دره «دود» در جوار يك دهكده بومیان (اصطالحا؛ سرخپوستان) در جنوب كاليفرنيا در سال 1781
است كه نامش را «  » El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de los Ángeles de Porciúnculaگذاردند .قبال و در سال  1769یک کشیش اسپانیایی (کاتولیک)
در سفر به کالیفرنیا این ناحیه را هم دیده بود.
در ناحیه ای که آن دهکده (لس آنجلس) در آن واقع بود از صدها و شاید هزاران سال پیش بومیان طوایف  Chumashو  Tongvaزندگی می کردند .آن نام را
کشیشی که با گروه اسپانیایی بود به اقتباس از یک کلیسا در منطقه «ا َسی سی» ایتالیا بر ناحیه که در سه طرف آن کوه بود و یک طرفش به دریا (اقیانوس آرام)
می رسید گذارد که به تدریج  Los Angeles = The Angelesشده است .فِلیپ (فیلیپ) ِد نِوِه فرماندار اسپانیایی وقت کالیفرنیا شهرک شدنِ لس آنجلس را تأیید
مکزیک اسپانیا) اعالم کرده بود .کالیفرنیا ازجمله لس
ِ
کرد .در سال « 1542خوان رودریگِز کابریلو» کالیفرنیا را سرزمینی متعلق به اسپانیا (اسپانیای نوین ـ
آنجلس تا زمان استقالل مکزیک و پایان حکومت اسپانیا بر آن در سال  1821وابسته به اسپانیا بود و از این سال به بعد بخشی ازجمهوری مکزیک ،تا جنگ
های  1846ـ ( 1848و عمدتا در سال  )1947میان دولت واشینگتن و دولت مکزیک که واشینگتن برنده آن بود .در پی قرارداد گوادالوپ ـ هیدالگو (میان
جمهوری مکزیک و دولت فدرال آمریکا در دوم فوریه  ،)1848از سال  1848هشت ایالت قبلی جمهوری مکزیک ازجمله آلتا کالیفرنیا (کالیفرنیای باالتر از
سن دیاگو) وابسته به دولت واشنگتن شدند و از سپتامبر  1850یک عضو اتحادیه (فدراسیون) و لس آنجلس یک شهرک آمریکایی .در آن زمان کمتر از یک
دوازدهم جمعیت کالیفرنیا از تبار اروپایی بودند و مابقی ،بومیان که از هزاران سال پیش در آنجا زندگی می کردند.
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زادروز لس آنجلس ـ شهری که صدها هزار ایرانی را در خود جای داده است ـ
شهري که به تهرانجلس معروف است ـ لس آنجلس در یک نگاه
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جمعیت شهر لس آنجلس در سال  1850یک هزار و  610تَن بود که در سال  1900به  102هزار تَن رسید و در سال  1950دو میلیون تَن ،در سال 2000
سه میلیون و  700و در سال ( 2022محدوده شهرـ نواحی دهگانه) چهار میلیون شده است .کاونتیِ لس آنجلس حدود ده میلیون و با اطراف حدود  13میلیون
جمعیت دارد .هیسپانیک ها = التینوها حدود نیمی از جمعیت لس آنجلس را تشکیل می دهند و پس از آنان سفیدپوستان غیرهیسپانیک ازجمله ایرانیان
 29درصد ،آسیای جنوب شرقی ها (زردها و مخلوط زرد) کمی بیش از  11درصد و سیاهپوستان کمی بیش از  9درصد .حدود دو درصد جمعیت کالیفرنیای
 40میلیونی را بومیان (اصطالحا؛ سرخپوستان) تشکیل می دهند.
مورّخان ،رونق و شهرت لس آنجلس از آغاز قرن بیستم را مدیون کمپانی های تولید فیلم سینمایی و فیلم های مستند ،شو بیزنس و ( ...هالیوود) که
مؤسسان و عوامل آنها عمدتا یهودیان بودند و نیز جنگ جهانی دوم می دانند .جنگ جهانی دوم سبب انتقال صنایع تسلیحاتی و تهیه و تدارک غذا و پوشاک
برای نظامیان و ارسال به جبهه های شرق می دانند و در  5دهه اخیر مهاجرت ـ مهاجرت ارباب فنون ،دانش ،هنر و سرمایه.
«لس آنجلس» اينك دومين شهر پرجمعيت آمريكاست و صدها هزار ايراني را در خود جاي داده ،به گونه اي كه به «تهران جلس» شهرت يافته است.
ايرانيان اين شهر براي خود داراي رسانه هاي چاپي به زبان فارسي و يا دوزبانه هستند ،راديوتلويزيون دارند و حتی یک خبرگزاری به زبان فارسی و تابلوهاي
فروشگاه هاي آنان بيشتر دو زبانه است و در اداره امور شهر مشاركت دمكراتيك دارند .چند شرکت انتشار کتاب به زبان فارسي نيز در لس آنجلس فعاليت
دارند .اين شهر داراي يک «يلو پيج» ويژه ايرانيان است .طبق يک اصالحيه قانون اساسي آمريکا ،در اين کشور براي انتشار نشريه و کتاب نياز به دريافت پروانه
و حتي داشتن کارت اقامت نيست.
لس آنجلس همچنین یک اقلیت بزرگ ارمنی را در خود جای داده است که عمدتا در گل ِندِل زندگی می کنند .طبق برخی آمارها ،پس از جمهوری
ارمنستان ،شمار ارمنیان ساکن لس آنجلس بیش از سایر شهرهای دیگر جهان است.
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سالروز درگذشت دلکش
بانو دلكش (عصمت باقرزاده) كه صداي رسايش او را ستاره
آواز ايران كرده بود  11شهريور  2( 1383سپتامبر  )2004در
 79سالگي ،در يک بيمارستان تهران به مرگ طبيعي درگذشت.
دلكش كه از  18سالگي پاي به دنياي موسيقي گذارده بود از
 20سالگي خواننده راديو دولتي ايران شده بود و به اين كار ،تا
پيروزي انقالب (بهمن  = 1357فوريه  )1979ادامه داده بود .وي
در تاريخ موسيقي ايران ،يک خواننده حرفه اي بشمار آمده است.
دلکش در دو مرحله از عُمر

از درگذشت سیمین بهبهانی
شاعره ایرانی  8سال گذشت
سیمین بهبهانی شاعره ایرانی 19آگوست 2014در 87سالگی و در پی دو هفته بستری بودن در یک بیمارستان
تهران درگذشت .وی بسال  20( 1927جوالی) و در یک خانواده اهل قلم به دنیا آمده بود .پدرش عباس خلیلی
شاعر ،نویسنده و روزنامه نگار بود ـ ناشر روزنامه ا ِقدام .مادر سیمین نیز شهرت شاعری داشت و مدرّس زبان
فرانسه بود .سیمین که از او آثار ادبی متعدد باقی مانده است پس از ازدواج ،نام خانوادگی شوهرش (بهبهانی) را
برای خود انتخاب کرده بود.

سیمین بهبهانی

 62سال از به بازار آمدن قرص تنظیم خانواده گذشت
قرص (داروی خوردني) ضد آبستني بانوان (معروف به تنظیم خانواده)  18آگوست  1960به بازار آمد .پس از اين تاريخ ،قرص هاي ضد آبستني دائما در
حال تکامل بوده اند و از قرص هاي «هر روز مصرف» به چند هفته و حتي چند ماه يك بار مصرف و نيز «مصرف يک روز بعد» رسيده اند و براي مردان نيز مشابه
آنها ساخته شده که در دست تجربه است.
تا سال  ،1960برنامه تنظيم خانواده از راههايي جز خوردن قرص ميّسر بود.
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داستان شنيدني نامگذاري ماه ِ آگوست (آگِست ـ اوت) و
 31روزه بودن آن

اوگوستوس

پس از سزار ،پسر خوانده او «گايوس اوكتاويوس  »Gaius Octaviusبه سمت امپراتور انتخاب شد و سزار
اوكتاويانوس نام گرفت .سناي روم پس از غلبه اوكتاويانوس بر مخالفين و در صدر آنان ماركوس آنتونيوس و زنش كلئوپاترا ـ ملكه يوناني تبار مصر ،وي را لقب
«اوگوستوس  »Augustusداد و پيشنهاد اورا كه به تنهايي حكومت كند و شريك نداشته باشد تصويب كرد .گام بعدي اوگوستوس كه پا در جاي پاي پدرخوانده
اش مي گذاشت ،قرار دادن نام خود بر يكي از ماههاي سال بود و ماه ششم را كه متعاقب ماه ژوالي (ماه ژوليوس سزار) بود برگزيد و آن را «اوگوست» ناميد كه
هنوز باقي مانده است .كار بعدي او كه خودخواهي محض خوانده شده است اين بود كه اعالم كرد ماه اوگوست بايد بمانند ماه ژوالي  31روزه باشد تا دست كمي
از ماه ژوليوس سزار نداشته باشد كه عملي شده است و به اين ترتيب ،سال ميالدي كه خورشيدي است داراي هفت ماه  31روزه است!.
اوگوستوس پس از  40سال حكومت در نوزدهم اوگوست (ماهي كه به نام خودش بود) در سال  14ميالدي درگذشت.

روز استقالل ويتنام و سالروز درگذشت هو ـ شي مين
دوم سپتامبر  1945دكتر «هو شي مين» رهبر مردم ويتنام ،استقالل اين كشوررا اعالم داشت .از آن پس
ويتنامي ها اين روز را به عنوان روز ملي خود رعايت مي كنند« .هو»  24سال بعد در چنين شبي (دوم سپتامبر
 )1969در  79سالگي درگذشت .به اين صورت سالروز اين ضايعه مصادف با سالروز اعالم استقالل ويتنام است
كه خود او آن را اعالم داشته بود.
هوشي مين از مردان بزرگ سده بيستم در عين حال يكي از اعضاي موسس حزب كمونيست فرانسه بشمار
مي رود .وي همچنين در سال  1925به روسيه شوروي رفته بود تا به كار پياده كردن نظام سوسياليستي در
اين اتحاديه كمك كند و در سال  1930در زماني كه در چين به سازماندهي كمونيستهاي اين كشور كمك مي
كرد حزب كمونيست ويتنام را هم تاسيس كرد .آنگاه به فكر پايان دادن به استعمار فرانسه بر ويتنام ،وطن خود،
افتاد و سازمان «ويت مين» مركب از كمونيست ها و ناسيوناليست هاي ويتنامي را تشكيل داد .نيروهايی را که
هوشي مين ایجاد کرده بود سه قدرت وقت ـ ژاپن ،فرانسه و آمريكا را يکي بعد از ديگري شكست دادند و به همه
هدفهايي كه رهبرشان اعالم كرده بود رسيدند.

هو شی مین
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نامگذاري ماه آگوست (آگِست ـ اوت) ،هشتمين ماه ميالدي در تقويم گريگوري (يونيورسال) داستاني جالب
دارد ،از اين قرار:
در تقويم رومي كه به دستور «ژوليوس سزار» در قرن يکم پیش از ميالد تدوين شده بود« ،سال» بمانند
تقويم ايرانيان از مارس (نوروز ما ـ بهار) آغاز مي شد ،ماه آگوست کنونی که ماه هشتم است در آن زمان ماه ششم
بود و ( Sextilisماه ششم) خوانده مي شد .ماه پيش از آن را به اين مناسبت كه ژوليوس سزار در آن به دنيا آمده بود،
ژوالي (جوالي ـ ژوئيه) نامگذاري كرده بودند كه پس از گذشت بيش از دو هزار سال به همين نام باقي مانده است.

شهر بوستون  492ساله شد
58

استیت
ِ
 17سپتامبر  1630مهاجران انگلیسیِ «پوریتن مذهب  » Puritanنخستین سنگ بنای شهر بوستون را بر زمین گذاردند .بوستون که بزرگترین شهر
مشترک المنافع ماساچوستس است اینک با حومه اش بيش از هشت میلیون جمعیت دارد .انقالب استقالل آمریکا ازهمین شهر وبا تشکیل «تیپارتی» آغاز شد.
پوریتن ها هفتم سپتامبر  1630با کشتی از انگلستان به محل بوستون که ساحل یک شبه جزیره است وارد شده بودند و ده روز بعد در آنجا پایه ایجاد این
شهر را گذاردند .شهرت بوستون ،عمدتا به خاطر مراکز متعدد تعلیمات عالیه آن است.

خلبا ِن لوفت وافه كه  352هواپیمای دشمن را سرنگون
کرد ـ ركوردها ِی او هرگز شكسته نخواهد شد
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سرگرد اريك هارتمن  Erich Hartmannخلبان لوفت وافه (نيروي هوايي آلمان) كه در جريان جنگ جهاني
دوم  352هواپيماي دشمن را سرنگون ساخته بود بيستم سپتامبر  1993در  71سالگي درگذشت.
وي در جريان جنگ 14 ،هواپيما از دست داده بود بدون اين كه آسيب جسماني سخت ببيند .اين دو ركورد
ممكن است هرگز شكسته نشوند .او كه پس از جنگ ،ده سال در زندان شوروي بود پس از آزاد شدن و بازگشت
به وطن ،به رغم قول شفاهی که به روس ها داده بود وارد نيروي هوايي آلمان غربي شد و تا آخرين روز زندگي
منتقد جنگنده هاي اف ـ  104آمريكايي ساخت كارخانه الكهيد بود كه بر اثر سقوط پي در پي ،باعث مرگ 115
خلبان آلماني شده بودند.
هارتمن حاضر نشد كه درجه باالتر از سرگردي را بپذيرد.

سرگرد اريك هارتمن

«نابينا» و رانندگي با سرعت  269کيلومتر در ساعت!
 11سپتامبر « 2005هين واگنر» تبعه  33ساله و نابيناي جمهوري آفريقاي جنوبي در سطح يك فرودگاه با سرعت  269كيلومتر در ساعت اتومبيل راند و
ركورد جهاني را شكست و نام خود را در كتاب ركوردها (گينِس) ثبت كرد.
وي يك نابيناي مادرزاد است.

آگوست ماهی که در طول تاریخ در آن چند حادثه شوم در ایران روی داد ازجمله
براندازی َ 28ا ُمرداد که نه تنها ایران ،بلکه مسیر تاریخ جهان را تغییر داد
اگر تاريخ عمومی را مرور كنيم مي بينيم كه درایران ـ زمان وقوع بيشتر رويدادهاي شوم ،ماه ميالدي آگوست (دهم اَمُرداد تا نهم شهريور) بوده است كه
سياهترين آنها تصرف ايران به دست اسكندر در آگوست  330پيش از ميالد ،امضاء قرارداد تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ ميان انگلستان و روسيه در 31
آگوست  ،1907امضاي قرارداد وثوق الدوله با انگلستان معروف به قولنامه فروش ايران در  9آگوست  ،1919ورود نيروهاي نظامی انگلستان و شوروی به
ايران در  25آگوست  1941و سپس اشغال نظامي آن به مدت چهار سال و باالخره براندازي حكومت منتخب مردم در  19آگوست  28( 1953امُرداد .)1332
براندازي  28امُرداد در عین حال ضربه بزرگي به دمكراسي در تاريخ دو هزار و ششصد و پنجاه ساله آن بشمار آورده شده است .انگلستان و آمریکا طرّاحان اصلی
نقشه براندازی بشمار آورده شده اند[ .در این زمینه مطلبی مفصل تر در صفحه ماقبل آخر این مجله درج شده است و همچنین چند ابتکار از اقدامات مهم مصدق]

رسیدن اروپاییان به مَن َه َت ِن نیویورک و حفظ نام بومی آن که کانون اقتصاد و محل
آسمانخراش ها و چند دانشگاه و رسانه است
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 Henry Hudsonدو سال پس از استقرار انگلیسی ها در آمریکای شمالی (ویرجینیا) ،یک دریانورد انگلیسی به نام (هِنری هادسِ ن) در سپتامبر  1609به
جزیره ای رودخانه ای در انتهای راه آبی که از کانادا شروع می شود رسید که بومیان محلی ـ طایفه  Lenape Aanآن را مانهاتان (تلفظ آمریکایی آن؛ مَن َهتَن) می
گفتند به مفهوم «محل ساخت ،انبار کردن و بازا ِر کمان» Mannah :یعنی جمع آوری ـ انبار و یعنی کمان و  Ahtیعنی بازار ،محل بدست آوردن.
این محل که اینک در شهر  8میلیونی نیویورک قرار گرفته و یکی از  5بورو  Boroughاین شهر است ،نزدیک به دو میلیون جمعیت دارد و شهرت جهانی به
عنوان محل فعالیت های اقتصادی و معامالت از جمله بورس سهام (وال استریت) ،آسمانخراش ها ،دانشگاهها ،رسانه ها و مساکن گرانقیمت .پیش از هادسِ ن
(هودسون) ،یک دریانورد ایتالیایی در  1524مَن َهتَن را دیده بود که مهاجران هلندی از  1624در آنجا سکونت کردند و نام مجموعه شهر را «نیو آمستردام»
گذاشتند که  40سال بعد به تصرف انگلیسی ها درآمد و به «نیویورک» تغییر نام داد .مقامات دولت جدید االستقالل آمریکا عمال  5سال ( 1785تا )1790
در منهتن بودند.
هِنری هادسن که در سپتامبر  1609به منهتن رسیده بود دو سال بعد ( )1911ناپدید شد و انگلیسی ها نام او را بر آبراهی گذارده اند که مَن َهتَن در آن قرار
گرفته است.
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جزیره مَن َهتَن در نقشه با خط قرمز مشخص شده است
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 69سال از براندازی دمکراسی مصدق گذشت ـ علل و فرصت هايی که باعث این
براندازی شدند ـ براندازی َ 28ا ُمرداد مسیر تاریخ ایران را تغییر و نیز جهان را در
راهی دیگر قرار داد
 19آگوست  2022از براندازی  28اَمُرداد 69 ،سال گذشت .این رویداد نه تنها اینکه مسیر تاریخ ایران را تغییر داد بلکه جهان را در وضعیتی قرار داد که به
فروپاشی بلوک شرق ،کمرنگ شدن سوسیالیسم و بازگشت به دوران برتری توانگران (تایکون ها ،اولیگارش ها ،خواص و بورژواها) انجامیده است ،که این
دوران در این عصر ـ عصر ارتقاء آگاهی ها و گسترش تماس های فردی و جمعی و میدیای نوین (سوشل میدیا) ـ نمی تواند طوالنی باشد .اگر حکومت مصدق
برانداخته نمی شد ،محاصره بلوک شرق تکمیل نمی شد و در نتیجه استحاله سوسیالیسم به آن صورت انجام نمی گرفت و دست کم «دمکراسی» به اصالت
دوم خود ـ حکومت شوراها و کاردانها روی می آورد و به شکل امروز ـ تعیین دولت ها در دست کمپانی ها و اصحاب منافع قرار نمی گرفت.
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اگر مالقات لوی هِندرسون سفیر وقت آمریکا در تهران با مصدق ـ دو روز پیش از براندازی  28اَمُرداد ـ صورت نمی گرفت و یا اینکه مصدق تحت تأثیر
حرفهای او قرار نمی گرفت توطئه براندازی شکست می خورد و «تاریخ» ورق معکوس نمی خورد.
 18آگوست  27( 1953مرداد  )1332خيابانهاي تهران پس از چند روز تظاهرات صدها هزار نفري مصدقی ها و چپگراها نسبتا خلوت بود .زيرا شب پيش از
آن« ،لوي هندرسون» سفير وقت آمريكا كه سریعا از خارج به تهران بازگشته بود به ديدار دكتر مصدق در خانه اش شتافته بود و به او متذكر شده بود كه تظاهر
كنندگان ،اتباع آمريكا را آشگارا تهديد مي كنند و اگر تظاهرات [تظاهراتِ ضد شاه و ضد استعمار و سلطه] ادامه يابد دولت آمريكا ايران را «منطقه ناامن» اعالم
خواهد كرد و اتباع خود را از اينجا خارج خواهد ساخت.
در پی دریافت این تذّ کُر ،با اين كه دكتر مصدق متوجه طرح نقشه بر ضد خود بود ولی نمی خواست که ایران ـ کشوری ناامن اعالم شود و چهره ای ِکدِر به خود
گیرد ،از مردم خواست كه از تظاهرات دست بردارند و به ماموران انتظامي هم دستور داد كه مانع ادامه تظاهرات و راهپیمایی ها ـ راهپیمایی های هوادارانش!
ـ شوند و اين همان وضعيتي بود كه طرّاحان نقشه براندازي آرزوي آن را داشتند .مؤلفان کتاب های رویداد  28اَمُرداد نوشته اند كه اگر مصدق دستور منع
راهپیمایی ها را نداده بود و چنانچه كارگران حتی دو كارخانه تهران هم در خيابانها بودند ،توطئه  28اَمُرداد نمي توانست به آن آساني به نتيجه برسد  -دكتر
مصدق در صفحه  182خاطرات خود نوشته است كه هِندرسون بمانند «گريدي ـ سفير پیشین آمريكا در تهران بي نظر نبود و به همين سبب «ايدن» مقام
انگليسي در كتابش از او سپاسگزاري كرده است» ـ همان ايدني كه در کتاب خاطرات و تجربه خود نوشته است" :جنبش مصدق نفوذ ما را در خاورميانه متزلزل
كرده بود و ادامه حكومت او بر ايران براي انگلستان بسيار ناگوار بود ،او فردی به غایت میهندوست و انعطاف ناپذیر بود و باید می رفت [حذف می شد].".
توطئه هاي انگلستان براي بركنار ساختن حكومت دكتر مصدق و فشار اين دولت به دولت آمريكا در همکاری به انجام آن از همان نخستين روز ملّي شدن
صنعت نفت آغاز شده بود ،ولي «هری ترومن» رييس جمهوري وقت آمريكا تا روزي كه بر سركار بود ( 20ژانويه  1953مطابق با  30دي ماه  )1331زير بار
براندازي دكتر مصدق نرفت ،زيرا كه از قضاوت تاريخ مي ترسيد كه بنویسند يك دولت ملّي و دمكراتيك را ساقط كرده است .اما ،پس از آن تاريخ ( 20ژانویه
 )1953كه حكومت آمريكا به دست حزب جمهوريخواه (ژنرال آيزنهاور) افتاد ورق برگشت و ....
مورّخان علل و فرصت هايی را كه اشاره به شماری از آنها در زير مي آيد باعث اقدام
مشترك انگلستان و آمریکا و عامالن داخلي آنها در براندازي دمکراسی مصدق در 28
اَمُرداد  1332به دست داده اند:
 .ترس از جهاني شدن جنبش ناسيوناليستي دكتر مصدق كه نمونه اش در مصر
آشگار شده بود و ترس هميشگي استعمار از ناسيوناليسم يعني نيرومند ترين عامل
ضد دخالت خارجي ،ضد سلطه ،ضد استثمار ،ضد تحقير ملت و ضد فساد داخلی ـ
بویژه فساد دولتی ـ که راه را بر گسترش نفوذ خارجی هموار می کند.

 26اَمُرداد  1332هندرسون سفیر وقت آمریکا در تهران در خانه مصدق با او
دیدار کرد و این دیدار «کلید» براندازی بیان شده است.

مرگ ناگهاني استالين و خروج كرملين از انسجام و یکپارچگی و قاطعیّت پيشين.
روي كار آمدن ژنرال آيزنهاور در آمريكا كه سعي داشت هرچه زودتر حلقه
محاصره شوروي (طرحِ جورج کِنان) با مُهره گمشده ايران تكميل شود و آمريكا در
منافع نفتي ايران شريك گردد.
موافقت دولت لندن با شريك كردن آمريكا در بهره برداري از نفت ايران و سپردن

جاي نفوذي اش به آن دولت در ايرانِ پس از مصدق [حصول توافق كامل ميان دو دولت در زمینه نفوذ].
خريده شدن (تطمیع) چند سياستمدار ،افسر ارشد و گروهي از نشريات تهران كه باعث اخالل در صفوف ملّيون شده بود و دكتر مصدق را ناچار كرده بود
كه به كمونيست ها (حزب توده) چراغ سبز بدهد كه سبب نگراني هرچه بیشت ِر آمريكا شده بود.
آشنايي كامل ماموران اعزامي سيا (سازمان مركزي اطالعات آمريكا) با سران و گردانندگان اوباش و اراذل تهران كه عوامل انگلستان آنان را معرفي كرده
بودند و جمعي از افسران كه توسط مستشاران نظامي آمريكا در تهران انتخاب شده بودند.
تكميل شدن كا ِر شناسايي هواداران قسم خورده و محافظان دكتر مصدق و توانايي آنان به دفاع ،آزمايش استعداد اطالعات شهرباني كشور با ربودن رئيس
کل آن سازمان (سرتیپ افشارطوس) و كشف ضعف آن در جمع آوري اطالعات.
تزلزل روزافزون شاه و بيم تسليم شدن او به خواستهاي دكتر مصدق كه در آن صورت برگ برنده بازي ،براي هميشه از دست لندن و واشنگتن بیرون مي رفت.
پايان جنگ كره و كاهش گرفتاري هاي دولت آمريكا .واشنگتن در جریان جنگ کره متوجه قدرت و نفوذ «مائو تسه دونگ» شد و نگرانی آن از اتحاد
روسیه ،چین و کره شمالی افزایش یافته و از بازبودن دروازه ایران به روی مسکو و صدور سوسیالیسم و نفوذ مسکو از این دروازه به سوی مناطق اطراف به هراس
افتاده بود و آماده کمک به هر تالش برای بسته شدن این دروازه.
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نيمه شهریور  5( 1331سپتامبر  )1952محمد مصدق نخست وزیر وقت و در عین حال وزیر دفاع ملّی ترتیب تازه ای برای آموزش سربازان نظام وظیفه
ایران (پسران  19تا بیست و چند ساله) در پادگانها داد .طبق این دستور العمل ،به یک سرباز وظیفه که طبق قانون ایران «یک تکلیف ملّی و اجباری» است
باید در ساعات روز در پادگانها و اردوگاهها؛ آموزش رزم و در ساعات اوایل شب درس تاریخ ،ایرانشناسی ،شجاعت و فداکاری برای صیانت مرز و بوم داده می
شد تا جوان ایرانی بداند که بر روی چه خاکی زندگی می کند و در طول تاریخ دو هزار و پانصد ساله چه مردانی و چگونه از آن دفاع کردند و جان دادند تا باقی و
آزاد بماند .همچنین بداند که در زیر هر وجب خاک ایران ،مردی در خون خود خفته است تا میراث نیاکان ،استقالل و حاکمیّت و اقتدار داشته باشد ـ مردی
که ایستادگی کرد و جان داد.
همچنین ،به اظهار دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ وقت (آموزش و پرورش ،علوم و ارشاد کنونی) ،در خردادماه  1332و در جریان امتحانات نهایی تحصیالت
متوسطه ،دکتر محمد مصدق رئیس دولت دمکراتیک ایران به وی تأکید کرده بود که درس تاریخ در دوره تحصیالت متوسطه شامل دو بخش شود ،تاریخ
عمومی و ایران دو ساعت در هفته و تاریخ محل (روستا ،شهر و استان محل اقامت و یا زادگاه دانش آموز) یک ساعت در هفته .اگر کتاب مدَ وّن درباره تاریخ هر
محل ازجمله بزرگان شهر و استان در طول تاریخ و زمان حاضر و آثار آنان وجود نداشته باشد ،دبیران درس تاریخ در هر محل ـ محل کار خود ـ بروند و تحقیق
خدمت اضافی دستمزد قابل مالحظه داده شود.
ِ
گذشت زمان و صحنه ها جمع آوری و آنهارا تدریس کنند و به آنان برای این
ِ
کنند ،و با شرح رویدادهای محل ،در
مصدق گفته بود که هدف ،عالقه مند شدن جوان به زادگاه و شهر و استان خودش است و تُرب َت (گورگاه) نیاکان تا اندیشه مهاجرت به استان دیگر و شهر
اقامت نیاکان و دیدار از آثار و قبور
ِ
بزرگتر که مسئله ساز خواهد بود به ذهن او راه نیاید و زادگاه و استان از رونق نیافتد .عالقه مندی به زادگاه و استان محل
آنان نتایج مهمی در طول زمان در هر نقطه از جهان داشته است و باعث نگهداری و نوسازی ماتَرک نیاکان می شود .این ،باید سیاست فرهنگی ما قرارگیرد.
مصدق همچنین چند طرح دیگر برای ترغیب شهروندان به ماندن در مناطق زادگاه خود و نیاکان و رونق دادن و اعتالی آن تهیه کرده بود که در آستانه ابالغ
برای اجراء بودند که براندازی  28مرداد روی داد.

تاجيكستا ِن پارسی زبا ِن ایرانی تبار كه « َاوِستا» آن را سرزمي ِن بهتر توصیف كرده
است ،به مناسبت سالروز استقالل آن در یک نگاه ـ خاستگاه آرین ها
نهم سپتامبر سال  18( 1991شهریور  )1370تاجيكستان ده میلیون نفريِ  143هزار كيلومتر مربعي اعالم استقالل كرد که روز
ملّي اين كشور پارسي زبان و ايراني تبار است .بسیاری از «تاريخدانان» تاجيكستان را مادر ايرانزمين بشمار مي آورند زيرا كه نه تنها
ايرانيان بلكه آرين ها از آنجا برخاسته اند .در «اَوِستا» از سرزميني كه «تاجيكستان امروز» در آن قرارگرفته به عنوان بهترين مكان
و منطقه در روي زمين كه اهورامزدا (خداي يگانه بزرگ) آفريده ياد شده است .به نوشته زَرتَشت؛ اين منطقه ـ يك سرزمين كامل و
بهتر است (آب و هوا و محصوالت آن) .در نوشته هاي زرتشت و آثار آن دوره ،آرين هاي منطقه فرارود «تاجيان Taaـ  » jiaanنوشته
شده اند .اين سرزمين از شش هزار سال پيش مسکوني بوده و مردمي متمدن داشته است.
مورخانِ کارشناس دوران باستان و آرين شناسان نوشته اند که تاجيک هاي هزاره پيش از ميالد يک طايفه ايراني به نام کامبوجا
 Kambojasبودند که به زبان اَوِستايي (پارسي قديمي تر ـ زبان زَرتَشت) سخن مي گفتند و مورّخ همراه اسکندر ،باکتريانا (بلخ) (در
اَوِستا :باخدی  = Bakhdiبلخ) و تخار را بخشي از منطقه آنان ذکر کرده که عمدتا ميان دو رود بزرگ (آمودريا و سيردريا) مي زيستند.
مورّخان عهد سلوکي ها ،اشکانيان (پارتها) را برخاسته از ميان آنان نوشته اند و مورخان رومي و اروپايي هم ِه خراساني ها و تبرستاني
ها (مازندراني ها) را از همان طايفه ايراني دانسته اند .يزدگرد سوم در پي شكست هاي نظامي اش از عربِ مسلمان به همين منطقه
پناه برده بود كه با مرگ او در مَرو ،ايرانيان استقالل و حاكميت خود را از دست دادند .همين «تاجيكان» زبان پارسي و فرهنگ ،منش
و تمدن ايراني را محافظت كردند كه با پيدايش سامانيان به سراسر ايران گسترش يافت .سامانيان كه از سرزمين تاجيكان برخاستند
از نخستين ايرانياني بشمار مي آيند كه استقالل و حاكميّت ايران را زنده كردند .تا قرن دهم ميالدي و آغاز مهاجرت اقوام آلتائی به
منطقه فرارود ازجمله غُزها = ا ُغوزها ،بکاربردن واژه تاجيک ،زياد مرسوم نبود و همه ايرانيان خودرا «پارس» مي ناميدند و از زماني
واژه «تاجيک» مصرّا بکار رفت که پارسيانِ فرارود و ايران خاوري (افغانستان امروز) خواستند خود را از تُرکانِ مهاجر مشخّ ص سازند
و از آن پس واژه هاي «تُرک و تاجيک» براي مشخص ساختن افراد آن منطقه بکار رفت .قبال هم برخي از خراساني ها براي مشخص
شدن از تازیان (عرب) خود را «پارسيوان = پارسیبان» مي خواندند.
تاجيكستانِ امروز ،داراي بيش از  99درصد باسواد است و همه آيين هاي ايراني بويژه نوروز را گرامي مي دارد و برگزار می کند و
نام ادیبان ،اندیشمندان و دانشمندان ایرانزمین را بر خیابان ها و اماکن عمومی گذارده است .اين سرزمين كه تا پايان دوران سامانيان
سراسر شمال آمودريا (جيحون) را شامل مي شد به تدريج براثر هجوم اقوام آلتائيك كوچك شد و آخرين ضربه را از رهبران شوروي
(بلشویک هایِ جهان وطن) خورد كه به رغم مقاومت سُ غدي ها (خُ جَ ندي ها) و مخالفت بخارایی ها و سمرقندی ها ،قسمت هاي
ساخت» خود دادند .تالش تاجيكان بود
ِ
ديگري از این مناطق پارسی زبان و هزاران سال ایرانی را به جمهوري هاي مجاور و «دست
كه جمهوري شوروي تاجيكستان در  1929تاسيس شد و در نهم سپتامبر  1991اعالم استقالل كرد و در ششم نوامبر  1994داراي
قانون اساسي شد و اصحاب نظر آن را كم دشمن ترين كشور جهان قلمداد كرده اند .همين بي دشمن بودن سبب شده است كه همه
بخواهند در آنجا سرمايه گذاري كنند و مناسبات داشته باشند؛ چين ،روسيه ،هند و آمريكا همه با تاجيكستان دوستي نزديك دارند.
اين سرزمين ،مورد عالقه ويژه پارسيان هند و زرتشتيان جهان است.
تاجيکستان در دل خود داراي انواع معادن از جمله نفت است .تاجيكستان شامل سه ايالت و چند منطقه ديگر است و ايالت سُ غ ِد
(خُ جَ ند) آن كه پايگاه مهاجرت آرين ها به غرب (اروپا) و جنوب (ایران بزرگتر و شمال غربی هند) بشمار مي رود و كوروش در آنجا جان
باخت تا مانع ورود مردمی با تمدن پايين شود معروف تر از اياالت ديگر است .تاجيكان (تاجیکیان) با گذاردن نام اسماعيل ساماني
(احياءگر زبان فارسي و فرهنگ ايراني) بر بلندترين قله آن كشور ،قدرشناسي خود را نسبت به او نشان داده اند ،همچنين گذاردن نام
سامانيان بر واحد پولشان (ساماني) و بزرگداشت شعراء و دانشمندان ايرانزمين و گذاردن نام آنان بر خیابان ها و قراردادن مجسمه
هایشان در پارک ها و اماکن عمومی.
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رودكي از پدران شعر پارسي نوين ،زاده و برخاسته از تاجيكستان است .سران شوروي همواره از آن نگران بودند كه تاجيكان
آسياي ميانه و افغانستان با ايران متحد شوند و امپراتوري پارسيان (ایرانزمین) زنده شود.
امامعلي رحمان متولد پنجم اکتبر  1952و پدر  7دختر و دو پسر ،از  1992رئيس جمهوری تاجيکستان است .وی که در دانشگاه
در رشته اقتصاد تحصیل کرده است در ایالت خَ تالن به دنیا آمده است .رحمان پیش از ریاست کشور ،عضو انتخابی شورای عالی
تاجیکستان بود .تاجيکستان که در دهه  1990يک دوره بحران و نوعی جنگ داخلی پُرتلفات را تجربه کرد در دوران حکومت رحمان
از ثبات و آرامش و نيز پيشرفت برخوردار بوده است.

نقشهجغرافیاییوپرچمواسکناستاجیکستانکهپارسیرابهحروفسیریلیکمینویسند«.سامانی»کهپولرسمیتاجیکستاناستازسیاماکتبر 2000برجای
روبلنشستهاست.درعکس،همچنینسفرههفتسینومراسمبدستداشتنسبزهبهمناسبتنوروزایرانیدیدهمیشودوعکسیازامامعلیرحمانرئیسجمهوری
تاجیکستاندهمیلیونیدریکمراسمنوروزی.بیشاز 97درصدِ مردمتاجیکستانمسلمانهستندw
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