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ماهنامه فرهنگی- معلومات عمومی
گستره توزیع: بین المللی

  نشریه ای است غیر انتفاعی،
 ثمره 59 سال 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 اِدیِشن آنالین آن به نشانی:
www.rooznamak-magazine.com مشاهده و مطالعه 
کرد. ماهنامه روزنامک به صورت ضمیمِه وبســایت خبری و 
فیچرِی 12 ساله روزنامک که آنالینی جداگانه است به نشانی:
www.rooznamak.com نیــز قرارداده شــده اســت و 
همچنین در سیستم magiran.com که 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.

مهر و آبان ماه1401

آلودگی هوای تهران که در دامنه رشته کوههای بلند البرز واقع 

شده است، مسئله امروز و دیروز نیست، ِمهرماه 1339 وزیر بهداری 

وقت هوای تهران برای زندگی کردن را، ناسالم اعالم داشت و 

خواست که جمعیت شهر و شمار اتومبیل ها کنترل شودـ  سناتور متین 

دفتری ناسیونالیست بنام جمعیت مبارزه با آن آلودگی تشکیل داد، 

محدوده برقرار شد، ولی ...
شرح در صفحه46

کتاب سوزی نتیجه گسترش 
دیجیتال خوانی:

شرح در صفحه16

شرح در صفحه24

شرح در صفحه17

شرح در صفحه اول

بیستم مهرماه 1401 دولت 
واحِد سراسری ایران 2561 

ساله شد و در همان روز 
کوروش بزرگ حقوق انسان 
را اعالم کرد تا جنگ، فقر و 

تفاوت ها از میان بروند

26 آبان 1401 جمعیت جهان از مرز 8 میلیارد َتن گذشتـ 
 آمار چند کشوربه لحاظ جمعیت

شرح در صفحه12

شرح در صفحه19

شرح در صفحه33

شرح در صفحه36

شرح در صفحه37

شرح در صفحه34

شرح در صفحه42

شرح در صفحه41

شرح در صفحه45

شرح در صفحه29

شرح در صفحه17

شرح در صفحه20

آخرین آمار
 سالح های اتمِی دارندگان آن    

شرح در صفحه12

شرح در صفحه16

رسانه ها خبر از پیش بینی احتمال خشکسالی 
در سال آینده داده اندـ 

 تداعی این دعای 2500 ساله

ریگان با چنین رفتاری و 
بدون هزینه کردن، مسیر 
تاریخ جهان را تغییر دادـ  
تصویری که درس احتیاط 

کردن می دهد

راه تازه روزنامه ها برای جلب مخاطب در جریان رقابت با 
آنالین ها و شهروند ژورنالیست ها؛

اختصاص دادن یک صفحه در هر شماره به درج ُکپی صفحات 

اول شماره های سال های پیش در همان روز 

با هدف آگاهی از گذشته )تاریخ( و قیاس

چند خاطره خواندنی
 از دوران خبرنگاری

خبرنگاري در بیمارستانها، 
این بانوِی آفریقاییـ  

آمریکایی را یک
 داستان نگار نامدار کرد

ماجرای زندگی وآوارگی مِهران کریمی 
ناصری که 18 سال در فرودگاه شارل 

دوگِل پاریس زندگی و سوژه فیلم 
سینمایی و چند کتاب شد و در آبان 1401 
در 77 سالگی در همین ترمینال درگذشت

نخستین ناو هواپیمابر جهان که 100 سال 
پیش در ژاپن ساخته شد

پیش بیني شکست کاپیتالیسم و دالیل آنـ  
وسعت اطالعات و توان تفّکر نسل نوینـ  توجه 

به ناسیوال سوسیالیسم

سفرنامه اي که به استعمار شرق کمک بسیار 
کردـ  در این سفرنامه آمده است که فارسی زبان 

دولتی هند است و امپراتور هند
 شیرازی ها، کرمانی ها و یزدی ها را برای انجام 

کارها استخدام می کند
لو هسون: لزوم انقالب 

فرهنگي براي ملل مغول زده       

تکنولوژی نوین، فرهنگ افراد بویژه نوجوانان و 
جوانان را تغییر می دهد 

ایجاد دوره راهنمایی تحصیلی در ایران، حّساس ترین 
دوره تشخیص استعداد و راهنمایی به ادامه تحصیل

 برحسب استعداد،  با معلم فوق دیپلم!  

تاریخچه شنیدني نامگذاري »ویتنام« 

قانون از کجا آورده اي؟ و قانون منع مداخله در معامالت دولتی که راه حل مسائل بودند، چه شدند؟
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان )مهر وآبان(/34-30
 هربرت جورج ولِز: بيشتر مسائل انسانی ناشی از ُعقدِه روانِی دیدن ثروتمندشدگاِن از زرنگی و ساخت و پاخت و وجود »کالس« در جوامع است/ سوسياليسم اخالقي توماس هيوز وایجاد احزاب سوسيال مسيحي 
برپایه این اندیشــه/ فرهنگ عدل و انصاف و رعایت احوال انسان باید در جهان فراگير شود/ آموزش و پرورش و دمكراسي واقعي از دیدگاه پروفسور »جان دیویي«/ پيش بيني شكست کاپيتاليسم  و دالیل آنـ  

وسعت اطالعات و توان تفّكر نسل نوینـ  توجه به ناسيوال سوسياليسم/ لو هسون: انقالب فرهنگي براي ملل مغول زده/ McPherson : دولت ها باید مراقب بهانه و جرقه اختالفات داخلی باشند

مهر و آبان در دنیای رسانه ها/ 38-35
مصّوبه منع کارمندان دولت و مقامات از ســردبيري روزنامه ها/ ابتكار سردبير  روزنامه اطالعات  چهارماه پيش از زده شــدن جرقّه انقالب در سال 1356/ سفرنامه اي که به استعمار شرق کمك بسيار کردـ  
در این ســفرنامه آمده است که فارسی زبان دولتی هند است و امپراتور هند شــيرازی ها، کرمانی ها و یزدی ها را برای انجام کارها استخدام می کند/ سالروز درگذشت مؤلف کتاب مرگ طوالنی )درباره بوميان 
آمریكا(ـ  اشــاره ای به تأليفات دیگر این ژورناليسِت تاریخ نگار/ داستان نگاری که 60 ميليون مخاطب داشت  و 94 سال ُعمر کرد/ خبرنگاري در بيمارستانها این بانوِی آفریقاییـ  آمریكایی را  یك داستان نگار 
نامدار کرد/ ایجاد رشــته روزنامه نگاري در دانشــگاه تهران  و به این مناســبت نگاهي به آموزش روزنامه نگاري در ایران/ گزارش جهانی تيراژ روزنامه ها در اکتبر 1959 )مهرماه 1338(ـ  آساهی در جهان و 

روزنامه اطالعات در ایران؛ در ردیف اول

ابتكار تازِه برخی از روزنامه ها؛  اختصاص دادن یك صفحه در هر شــماره به درج ُکپی صفحات اول شــماره های  ســال های 
پيش در همان روز با هدف آگاهی از گذشته )تاریخ( و قياسـ   راه تازه ای برای جلب مخاطب در جریان رقابت با آنالین ها 

و شهروند ژورناليست ها

سرمقاله /7-1

آخرین آمار ســالح های اتمِی دارندگان آن/ 26 آبان 1401 جمعيت جهان از مرز 8 ميليارد تَن گذشتـ   آمار چند کشوربه لحاظ جمعيت/ واکسن ماالریا در دست ساخت/ تحوالت بی سابقه در انگلستان در 
ماههای مهر و آبان 1401/ ماجرای زندگی وآوارگی ِمهران کریمی ناصری که 18 ســال  در فرودگاه شــارل دوگِل پاریس زندگی و سوژه فيلم سينمایی و چند کتاب شد  و در آبان 1401 در 77 سالگی در همين 

ترمينال درگذشت

گشتی در رویدادهای مهر و آبان 1401 / 14-12

پاسخ به دو پرسش که چرا زمان را به ميالدی می نویسيم  و اسامی را به حروف التينـ  چند واقعيت دانستنی/ ساخت 
واژه های ناوشكن، رزمناو، نبردناو و تفنگدار دریایی/ ِمهتران جهان، همه ُمردندـ  مرگ را َسر فرو همي کردند

از هزاران هزار نعمت و نازـ  نَه به آخر، به جز َکَفن بُردند/ ایجاد یك خبرگزاري جهانی حرفه اي غير متعهد و یك 
و یا چند ســرچ انجين غيرانتفاعي حرفه اي متعلق به همه ملل و دست کم یك دائرةالمعارف غير آزاد برای ادیت 

کردن و مطلب گذاری اختياری نياز مبرِم انسان قرن 21 است

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها/ 11-8

مهرگان/ بيستم مهرماه 1401 دولت واحِد سراسری ایران 2561 ساله شد و در همين روز کوروش بزرگ حقوق انسان را اعالم کرد تا جنگ، فقر و تفاوت ها از ميان بروند/ سالروز شاه شدن داریوش بزرگ پدر 
ناسيوناليســم ایراني/ اتحاد خشایارشا با کارتاژ )تونس امروز(/ زادروز نادرشاه، ناپلئون مشــرق زمين/ روزی که ایروانـ  شهری که هزاران سال در کنار ایران بود به دست پاسِكویچ ـ   ژنرال روس افتاد/ مصّوبه 
دولت درباره کتابي کردن ظلم هاي انگلستان به ایران و ایرانيان/ قطع مناسبات ایران با انگلستان و نطق دکتر مصدق در مجلس در این زمينه/ قتل ُرکسانا بانوی ایرانی اسكندر مقدونی و پسرش اسكندر چهارم/ 
روزي که نيروي دریایي آمریكا سكوهاي نفتي ایران را گلوله باران کرد/ قانون از کجا آورده اي؟ و قانون منع مداخله در معامالت دولتی که راه حل مسائل بودند/ »20 اکتبر« روز گسترش قلمرو دولت واشنگتن 

ـ این گسترش در یك نگاه

مهر و آبان در گذر تاریخ )یادگیری و پندگیری( /29-24

ابوشكور بلخي/ رابطه تمدن و تكنولوژيـ  واژه تكنولوژيـ  پيشرفت در تكنولوژي نباید به بهاي تضعيف اخالقيات باشد/ دليل مائو برای اتمی کردن چين/ 89 سال پيش ایران دارای قانون ضد فساد اداریـ  مالی 
شــده بود ولی ... / زادروز گوگل/ نگاهی به تاریخچه پارک الله/ ساختن »بَردسير« کرمان به تصميم اردشير ساساني/ منافع روغن  ماهی دریاهای ناآلوده/ تكنولوژی نوین، فرهنگ افراد بویژه نوجوانان و جوانان 
را تغيير می دهد/ »اَمنِســتي اینترنشنال«  60 ساله شد/ از نفت دار شدن عراق 95 سال گذشت/ تاریخچه شنيدني نامگذاري »ویتنام« / سالمرگ بتی دیویس که نقش مقابل رونالد ریگن را فيلمها بازی می کرد/ 
... و با این اندیشه بود که »روزولت« درخواست هيتلر براي جلوگيري از گسترش جنگ را نپذیرفت!/ کودتا برضد پدر و آغاز روال ازدواج درباریان  و مقامات ارشد ایران در طول چند قرن  با دختران ُگرجستانی 
و عواقب آن!/ هنوز جنگ دوم جهانی ادامه داشــت که آمریكا و انگليس برسر نفت خاورميانه ســازش کردند!/ ایجاد دوره راهنمایی تحصيلی در ایران، حّساس ترین دوره تشخيص استعداد و راهنمایی به ادامه 
تحصيل برحسب استعداد،  با معلم فوق دیپلم!/آلودگی هوای تهران که در دامنه رشته کوههای بلند البرز واقع شده است،  مسئله امروز و دیروز نيست، ِمهرماه 1339 وزیر بهداری وقت هوای تهران برای زندگی 

کردن را، ناسالم اعالم داشت و خواست که جمعيت شهر و  شمار اتومبيل ها کنترل شودـ  سناتور متين دفتری ناسيوناليست بنام جمعيت مبارزه با آن آلودگی تشكيل داد، محدوده برقرار شد، ولی ...

دانستنی ها  / 64-52

دوربین هم می نویسد و واقعیت ها را می گوید /19-15
چند عكس تاریخ ساز با زیرنویس های آن

خاطرات ژورنالیستی و مشاهدات ناشر مجله /23-20
ماجرای شنيدنی و بی سابقه دختری که چون نقص جسمانی داشت، با استفاده از شناسنامه برادر سالها به صورت َمرد در رستوران آشپز بود و .../ زمانی که ده شاهی )نيم قران( گران شدن دالر آمریكا باعث حذف 
خبر از روزنامه شد! / برکناری شتابزده مارشال ژوکف در شوروی و آماده باش در اطاق خبر روزنامه اطالعاتـ  نگرانی غرب از کودتا نظامی در مسكوـ  چرا ژوکف برکنار شد؟/ درباره  »شيشكلی«  ناسيوناليست 

سوری که برضد دولت لندن بود  و ...
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سرمقاله

ابتکار تازِه برخی از روزنامه ها؛

 اختصاص دادن یک صفحه در هر شماره به درج ُکپی صفحات اول شماره های  

سال های پیش در همان روز با هدف آگاهی از گذشته )تاریخ( و قیاسـ 

 راه تازه ای برای جلب مخاطب در جریان رقابت با آنالین ها 

و شهروند ژورنالیست ها  

در پی انتشار توصیه های پی در پِی  فدراسیوِن اتحادیه های مطبوعاتی کشورهای صنعتی )اصطالحا؛ پیشرفته( به رسانه های 
همگانی )َمس میدیا( از ماه پایانی سال 2004 تا دسامبر 2020 و هر چهار سال یک بار با اشارات تازه که خودرا با وضعیت نشر، خبر 
و نظر رسانِی قرن 21 و عصر گسترِش آنالین ها و  شبکه هاِی سوِشل میدیا و عادِت روزافزون آنالین خوانی  و کوتاه خوانی و اصطالحا 
 و عمدتا روزنامه هایی   دو دقیقه صدا )بیان( تطبیق دهند، برخی از روزنامه های این کشورهاـ  با یک نگاه برتصویر و شنیدن یکیـ 
که بیش از 25 سال از انتشارشان می گذرد، در هر شماره، ُکپی صفحات اول خود در همان روز در سال های پیش از 25 سال پیش 
را زیر عناوین مشابه و عمدتا این عنوان: »تاریخ در این روز با نگاهی بر تیترها و عکس های رویدادهای ... در صفحات اول شماره 

های سال هاِی ... این روزنامه با هدف یادآوری و قیاس« و روزنامه های جوانتر با درج ُکپی صفحات اول یک روزنامه قدیمی تر.

 با هدِف  درِک بیشتر از این اقدام بسیاری از روزنامه های کشورهای صنعتی که مردم این کشورها به رغم باسوادتر شدن کم 
 شماره های یکم آبان از سال 1355 تا سال 1360 را درج  حوصله شده اند، در زیر ُکپی صفحات شش  شماره روزنامه اطالعاتـ 
می کنیم. روز یکم آبان 1355 و در آن زمان سال 2535 جمعه و تعطیل بود و لذا شماره دوم آبان آن سال را درج کرده ایم. انتخاب 
یک روز معّین و آن هم با قرعه کشی برای این بود که بی طرفی و بی نظری که از اصول ژورنالیسم است حفظ شود. به عالوه، مطالب 
این شماره مجله مربوط به ماههای مهر و آبان است. انتخاب روزنامه 97 ساله اطالعات به این جهت است که ناشر این مجله )مجله 
روزنامک( ربع قرن در آن روزنامه قلم زده بود و پیشه روزنامه نگاری را از شهریور 1335 از این روزنامه آغاز کرده است و عالقه مندی 

به این روزنامه دارد.
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 و برای اطالع بیشتر، خالصِه گزارش های چهارگانه فدراسیون اتحادیه های مطبوعاتی را به نقل از تاریخ آنالین ایرانیان 
www.iranianshistoryonthisday.com در اینجا آورده ایم:

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

 بیش از پیش خود را با شرایط مخاطبان قرن 21 تطبیق دهید و وقت کم، سلیقه و خواست این مخاطبان را که در نظر سنجي هاي       1ـ 
»فوکس گروپ« و مصاحبه هاي خانه به خانه و میزگردها به دست آمده است به اجرا بگذارید؛ ازجمله به کوتاه نویسي مطالب، ساده نگاري، 
کاهش مطالب کم خواننده و قرن نوزدهمي، افزایش ستون هاي ثابت، تحلیل رویدادهای مهم روز توسط کارشناسان بنام و مورد اعتماد، 
توجه به »نظر« به همان اندازه »خبر«، افزودن بر مطالب معروف به »آموزش عمومی« و مورد توجه و خواست مخاطبان، تماس الینقطع با 
مخاطبان و کسب نظر آنان نسبت به محتوا از طریق »دبیر عمومی = پابلیک اِدیتور« هر روزنامه، توجه بیش از پیش به عکس و کاریکاتور و ....

 از میزان نقل خبر از خبرگزاري ها بکاهید و از اخبار آنها سرنخ بگیرید و خودتان دنبال کنید، بر میزان تولید اطاق خبر خود بیافزایید تا      2ـ 
مشابهت روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی با یکدیگر به حد اقل برسد و بر موارد اعزام خبرنگار خود به محل وقوع رویدادهاي مهم )حتی نقاط 
دور دست و کشورهاي دیگر( اضافه کنید، نظر مردم را درباره تصمیمات دولتی )قوای سه گانه( و حوادت و تحوالت روز بپرسید و منعکس 

کنید، میز اینوستیگیتیو اطاق خبر خودرا رونق بخشید، هر روز شمار بیشتری خبر اختصاصی داشته باشید و ....

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

 برای وصول به هدف های بند 3 این توصیه نامه، شرایط ارتقاء از خبرگیري به خبرنگاري و از خبرنگاري به دبیري را سخت تر و میزان       4ـ 
توقف در هر رده را افزایش داده و اطاق خبر را اصطالحا تجربه گراتر کنید.

 
   گزارش هاي مربوط به ادامه زیاندهي روزنامه ها و کاهش مخاطبان آنها و همچنین شبکه هاي تلویزیوني در بررسِی های فدراسیون 
و منتشره در دسامبر 2008، نشان داد که درصد کمی از توصیه های عمومی دسامبر سال 2004 به اجرا گذارده شده بود و رسانه هاي 
چاپي و صوت و تصویري هنوز نتوانسته بودند که خودرا کامال با خواست هاي مخاطبان قرن 21 مطابقت دهند که به آنالین ها روی آورده 
اند و دارد یک اعتیاد آنان می شود. بررسی های دسامبر 2020 فدراسیون نشان داد که فّعاالن در شبکه های سوشل میدیا و اصطالحا؛ 
»شهروند ژورنالیست ها« داشتند صحنه را از رسانه های همگانی و ژورنالیست های حرفه ای می گرفتند، زیراکه حدودا نیمی از رسانه 
های عمومی ]تا آن سال[ هنوز کامال خودرا با شرایط تازه )عصر اینترنت( تطبیق نداده بودند و طبق توصیه های اعالم شده سراغ مطالبی 
 از هر سه نفر دارنده ِسلفوِن )موبایل( نوع پیشرفته  دیگر عالوه بر اخباِر روز نرفته بودند و شمار »شهروند ژورنالیست ها« به صدها میلیونـ 
 البته ناقص و یکجانبه مبادله می کنند، بدون شرح بیشتر و نیز مبادله صدا و تصویر  یک نفرشان و خبر کوتاه )شنیده ها و دیده های خود(ـ 

به صورت ساده و گاهی مبهم.

این فدراسیون خواسته است که گردانندگان رسانه های همگانی )َمس میدیا( همه تالش خودرا بکار برند که ژورنالیسم، اصول آن و این 
 رسانه همگانی، هم  پیشه که ستون دمکراسی و آموزش عمومی و توده ها بوده به بایگانی فرستاده نشود که جهان دیگری خواهیم داشتـ 

خبر و نظر می رساند و هم همانند مدارس، آموزش عمومی می دهد که این وظیفه دوم برای همه جوامع مهمتر است.
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شماره دوم آبان 1355
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شماره یکم آبان 1356
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شماره یکم آبان 1357
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شماره یکم آبان 1358
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شماره یکم آبان 1359

شماره یکم آبان 1360
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ به دو پرسش که چرا زمان را به میالدی می نویسیم
 و اسامی را به حروف التینـ  چند واقعیت دانستنی

یک مخاطب ضمن ارسال پیام پرسیده بود:

 چرا زمان وقوع رویدادها را به »میالدی« می نویسیم و همچنین نام های افراد، اماکن و اتفاقات را به التین و بعضا؛ 

فارسی و التین؟.
    

پاسخ:

 سال 1789 که در تقسیم بندی دوره های تاریخ، آغاز دوره معاصر    بیش از یک قرن و در مواردی مشاهده شده است که از زمان انقالب فرانسهـ  1ـ 
است، »تاریخ نگاران« رویدادهای هر کشور را به تاریخ میالدی جدید )اصطالحا؛ تقویم بین المللی( نوشته اند و در پرانتز نیز تاریخ ملّی آن کشور را و این، 
در تاریخ نگاری روال شده است و ما نیز دنبال می کنیم. به عالوه، در دو دهه اخیر مطالِب قرار گرفته در آنالین ها را می شود با استفاده از دستگاه ترجمِه 
گوگل به هر زبان و آنأ ترجمه کرد و اگر تاریخ میالدی ذکر نشود، برای مخاطب دشوار خواهد بود که زمان وقوع رویداد را )که ابراز نظرات و طرح قواعد نیز 

در ردیف رویدادهای تاریخی است( محاسبه کند.
 التین نویسی اسامی به دو منظور است: 2ـ 

 حروف صدا« ندارد و در نوشته ها هم بکار بردن َکسره،      ـ تلفظ درست، زیرا که الفبای عربی که ما ایرانیان از حدود 14 قرن پیش بکار می بریم »واِولـ 
َفتحه و َضّمه چندان مرسوم نیست و لذا ذکر نام به حروف التین الزم می آید.

    ـ کسانی که بخواهند درباره موضوع درج شده، اطالعات بیشتر و همه جانبه بدست آورند، التین اسم را که در کنار فارسی آن آورده ایم ُکپی کرده 
و در سرچ انجین و یا دائرةالمعارف های آنالینی پِیست می کنند و اطالعات مورد نظر را می خوانند و یا پرینت می گیرند و همچنین التین اسم را برای 
بکارگیری بعدی و نیز هنگام استفاده از دائرة المعارف های چاپی یادداشت می کنند. همچنین گفته شده است، در اخبار آنالینی روزانه اگر التین اسِم 
نامأنوس و یا »تازه و کم بکار رفته« ذکر نشود تعبیر بر این می شود که آنالین مربوط احتماال نخواسته که با درج التین نام، »مخاطب« خبر را از منابع 
آنالینی دیگر بدست آورد تا درستی و کامل بودنش بر او روشن شود. اخبار را نباید از یک منبع خواند، بویژه در قرن 21 که اصحاب منافع به تملّک رسانه 

های همگانی دست زده اند تا ابزار نفوذشان باشند.

ساخت واژه های ناوشکن، رزمناو، نبردناو و تفنگدار دریایی

 یک مخاطب با ارسال سئوال پرسیده است: واژه های ناوشکن، تفنگدار دریایی و زرمناو از چه زمان وارد اخبار 

رسانه های ایران شده اند، بعضی کلمات آنها با اصل فرنگِی شان فرق دارد؟
    

پاسخ:
    

تا آنجا که اطالع داریم، این واژه ها را یک مترجم قدیمی اَرمنی اخبار خبرگزاری پارس و روزنامه های تهران به نام تاتُِوس هاکوپیان و به گفته خود او 
از دهه 1320 ساخته و رایج کرده است.

 خبرگزاری دولت(، مترجم حق التحریری کیهان و بعضی      هاکوپیان که دهها سال مترجم اخبار بین الملل خبرگزاری پارس )تنها خبرگزاری وقتـ 

)مهر-آبانماه1401( مجلهروزنامکشماره96



اوقات روزنامه اطالعات و مجالت مختلف بود و همزمان، از سال 1350 مترجم دو زبانه )انگلیسی و فرانسه( خبرگزاری رادیو تلویزیون دولتی ایران، در مصاحبه ای 
گفته بود:

   »قبال )پیش از اشغال نظامی ایران در جریان جنگ جهانی دوم(، مترجمان اخبار از زبان فرانسه، انواع کشتی های نظامی را به سبک قرن ها پیش؛ کشتی توپدار 
می نوشتند و مترجمین زبانهای دیگر؛ کشتی جنگی )بدون اشاره به ردیف و بزرگی آن( و ُمرین ها را هم »نظامیاِن دریایی« ذکر می کردند. من که دوران نظام وظیفه 
 خلیل سپهری« معاون سازمان انتشارات و رادیو در دهه 1320، »دیسترویِر« را ناوشکن، »فریِگیت« را  ام را در نیروی دریایی گذرانده بودم به خواسِت »ابراهیمـ 
 نوشتم و به دست او دادم   ترجمه همان واژه متداول از 400 سال پیشـ  ناوشکن سبک، »کروِزر« را رزمناو و »بَِتل شیپ« را نبردناو و ُمرین ها را »تفنگداران دریایی«ـ 
که چون در بولتن خبرگزاری پارس قرار می گرفت و در روزنامه ها نقل و از رادیو پخش می شد عمومّیت یافته و در فرهنگ لغات فارسی قرار گرفته اند. واژه »مین 
جمع کن« و ساخت واژه های متعدد دیگر هم از من است.  من ادمیرال را هم »ناوساالر« نوشتم که چون از قبل برایش واژِه »دریاساالر« بکار می رفت، پذیرفته نشد. 
توصیه کردم که به جای کاپیتان »ناوسروان« بکار برده شود. می دانیم که واژه ناو از ایران است که به یونان و از آنجا به روم و سراسر دنیای غرب رفته و مرسوم شده 
 ابزاِر در ارتباط  با باران، آب جوی و  است. »ناودان« ترکیبی از همان واژه ناو است که از هزاران سال پیش در ایران بکار می رود. ناو در فارسی باستان یعنی ابزار آبیـ 
 در آن زمان یونانی  دریا. ایران زمان خشایارشا یک ناوساالر زن به نام آرتمیس داشت که بر ناوهای ایران در دریای اژه فرماندهی می کرد. او متولد آناتولیای غربیـ 

زبان و یک استراپی وقت ایران در ساحل دریای اژه )شعبه ای از مدیترانه( است و اینک بخشی از ترکیه.«.

قلمرو شمال غربی ایراِن دوران هخامنشیان با تصویر بانو آرتمیس دریاساالر ایران وقتـ  سازمان فضانوردی آمریکا نام آرتمیس را بر یک ماهواره خود گذارده که قرار است 
بانو یاسمین ُمقبلی افسرخلبان ایرانی آمریکا با آن به کره ماه برود. پدر و مادر یاسمین از ایران به آلمان رفته بودند و وی در این کشور به دنیا آمده و سپس به آمریکا مهاجرت 

کردند و یاسمین در اینجا خلبان جنگنده شده و آنگاه به سازمان فضانوردی آمریکا انتقال یافته است.

9

)1
40

ه1
نما

آبا
ر-

مه
(9

ه6
مار

ش
ک

نام
وز
هر
جل
م



ِمهتران جهان، همه ُمردندـ  مرگ را َسر فرو همي کردند
از هزاران هزار نعمت و نازـ  نَه به آخر، به جز َکَفن بُردند

 
یک مخاطب این مجله که  خودرا دبیر دبیرستان معرفی کرده نوشته است: از آنجا که مجله روزنامک فرهنگی و آموزشی 
)آموزش عمومی( است الزم است که در هر شماره دستچینی از نصایح اندیشمندان قرون وسطای ایران را حاوی نصایح 
ازرشمند است درج کنیم و افزوده است که چنین اندیشمندانی را ملت دیگری در جهان نداشته است. این دبیر دبیرستان 
نوشته است که شعراء قرون وسطای ایران ازجمله حافظ، سعدی، رودکی و ... اندیشمند بودند که حرف و نظر خود را در 

قالب شعر بیان می کردند.
وی برای نمونه این چهار اندارز رودکی نوشته و فرستاده است تا درج شود:

اندر بالي سخت پدید آید؛ فضل و بزرگمردي و ساالري
    

ِمهتران جهان، همه ُمردندـ  مرگ را َسر فرو همي کردند

   زیر ِ خاك اندرون شدند آنانـ  که، همه کوشک ها بر آوردند

از هزاران هزار نعمت و نازـ  نَه به آخر، به جز َکَفن بُردند

 
رودکي پدر شعر پارسي نوین )پارسي معاصر( 25 دسامبر سال 858 میالدي به دنیا آمده بود. رودکی شاعر مشترک همه پارسی زبانان جهان و از عوامل وحدت 

فرهنگی مردمی است که در قطعات منفصله ایرانزمین زندگی می کنند و نیاکان و درنتیجه خصلت ها و منش مشترک دارند.
  ابوعبداهلل جعفر ابن محمد )رودکي( در یک روستاي ناحیه روَدک منطقه ُسغد خراسان )اینک واقع در ناحیه پنجکنت ایالت ُسغد جمهوري تاجیکستان(     اوـ 

به دنیا آمد و در ناحیه اي نه چندان دور از زادگاهش مدفون شده است.

ایجاد یک خبرگزاري جهانی حرفه اي غیر متعهد و یک و یا چند سرچ انجین 
غیرانتفاعي حرفه اي متعلق به همه ملل و دست کم یک دائرةالمعارف غیر آزاد برای 

ادیت کردن و مطلب گذاری اختیاری نیاز مبرِم انسان قرن 21 است

 مخاطب: یک بازنشسته هستم با تحصیالت عالی و مسلط بر زبانهای انگلیسی و فرانسه و قبال مدتی در کار دیپلماتیک. پس 

از خانه نشین شدن، کاری جز فرورفتن در البالی خبرهای روز در آنالین ها ندارم و هر خبِر مربوط به یک رویداد و یا اظهار 

یک مقام را در آنالین چند خبرگزاری انگلیسی زبان و روزنامه های معروف در این زبان و زبان فرانسه می خوانم، گاهی ُکپی 

می گیرم و باهم مقایسه می کنم و می بینم که متفاوت هستند و هرکدام آنهارا برپایه منافع خود و یا سیاست صاحبانشان 

تنظیم کرده اند و هرکدام بخشی از خبر و بیان را حذف و بخشی را تغییر داده و کوچک و بزرگ کرده اند و سرچ انجین هم 

فقط از منابع معّین نقل می کنند که بعضی از این منابع ناآشنا هستند. دائرةالمعارف های آنالینی هم، آزاد برای اضافه و کم 

کردن مطالب به اراده و خواست و منافع افراد. اینها یک ضعف بزرگ قرن 21 است. سازمان ملل و سازمان های جهانی دیگر 

تمبر پستي رودکي در ایران - سال 1343
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فقط چسبیده اند به کار سیاسی، نه فرهنگی و اجتماعیـ  البته هدف قدرت ها از ساخت سازمان ملل و سایر سازمان های 

بین المللی هم همین بوده است. چه باید بکنیم؟، ما در قرن 21 نیستیم، در قرن 21 پیش از میالد هستیم.

پاسخ:

بارها و از 60 و اندی سال پیش توضیح داده ایم، ولی گوش سازمان های جهانی شنوا نیست زیراکه گوِش شان متصل به زبان قدرت ها و قدرت ها 
هم تنها در فکر منافع خود هستند. همه آنچه را که گفته اید، می دانیم و بارها تذکر داده ایم که:

تداوم انعکاس ناقص و گزینشي اخبار ونظرات و حتی مصاحبه ها و سخنرانی ها ، لزوم یادآوری مجدد ضعف دهها ساله جهان از نداشتن دست کم یک خبرگزاري 
واقعا بي طرف، غیرانتفاعی و حرفه اي را بمیان می آورد و نیز اخیرا دست کم یک سرچ انجین بی طرف و وابسته به یونسکو و هر سازمان جهانی غیر انتفاعی دیگر. تداوم 
همین وضعیت باعث شده است که هر سازمان و مقام، وبسایت رسمی برای خود بسازد و برخی از این وبسایت ها با افزودن اخبار دیگر، به تدریج شکل خبرگزاری 
بخود گرفته اند و مطالب را با انواع تمجید و تعریف منعکس می کنند و با ادبیات اداری و کلمات مربوط و کاربران سوشل نت ورک ها که با هدف تماس داخلی افراد 
با یکدیگر ایجاد شده اند هرکدام یک خبرگزاری کوچک و محدود شده اند و اصول ژورنالیسم به بایگانی رفته است و ژورنالیسم اصیل می رود که از صورت یک حرفه 
خارج شود و جهان پُر از »شهروند ژورنالیست« شده است و چون این شهروند ژورنالیست ها با اصول ژورنالیسم آشنا نیستند و لزومی هم به دانستن و رعایت آن نمی 
بینند با به اشتراک گذاری مشاهدات و دریافتی های خود از طریق نوشته، تصویر و صدا، در مواردی هم دردسرساز می شوند. آموزش کار و دادن اندرز به آنان که 
چگونه کار خبررسانی کنند امکان پذیر نیست و اگر هم بپذیرند که یاد بگیرند رعایت اصول از جانب آنان تضمین ندارد، ولی اگر یک و یا چند خبرگزاری صد درصد 
بی طرف و غیر انتفاعی باشد، این شهروند ژورنالیست های میلیونی اطالعات خود را به آنها خواهند داد تا بررسی ژورنالیستی کنند و مطابق اصول مربوط، تنظیم و 
عرضه دارند. همچنین از آنجا که تقریبا همه نشریات چاپی و همچنین رسانه های صوتی و تصویری دارای اِدیشن آنالین هم شده اند که از این طریق می توانند لحظه 
به لحظه خبر تازه اضافه و یا اخبار سابق را تکمیل و اصالح کنند، بنا براین یک سرچ انجین بی طرف و غیرانتفاعی برای انتقال این مطالب بر حسب جستجوی مخاطب 
الزم و ضروری است.   نبود یک خبرگزاری نامتعهد جهانی معّماي قرن بیستم بود که چرا جمع دولت ها، سازمان های جهانی ازجمله سازمان ملل و یا اصحاب حرفِه 
خبر به طور جّدي در صدد ایجاد یک خبرگزاري بی طرِف غیرانتفاعی برنمی آیند که در قرن 21 نبود سرچ انجین بی طرف هم بر آن اضافه شده و عالوه بر آن، یک و یا 
چند ویکی پدیای غیر آزاد که هر کس نتواند به اراده خود مطلبی را ادیت و یا اضافه و کم کند و فرضا بنویسد که نادرشاه پسر داریوش بزرگ بود! و یا وسعت دانمارک 
بزرگتر از روسیه است. جهان قرن 21 نیاز به دائرة المعارف آنالینی دارد که بمانند فرهنگ های چاپی، خودش دارای تحریریه باشد و تحقیق کند و منتشر سازد. در 
دنیای اعتیاد به دیجیتال خوانی نیاز به یک و یا چند دائرةالمعارف مستقلـ  بدون ادیت آزاد توسط هرکس، یک  و یا چند سرچ انجین بی طرف و 
غیر انتفاعی و دست کم یک خبرگزاری نامتعهد دارد. البته افراد بتوانند مطالب خود و یا تکمیلی را به چنان دائرة المعارف های بفرستند که پس از 
درست یابی )راستی آزمایی( درج شود و خبرگزاری بی طرف مطالب جالب و اختصاصی »شهروند ژورنالیت« ها را بررسی و تکمیل و در وبسایت 

خود جهت استفاده رسانه ها قرار دهد و سرچ انجین ها با تکمیل تکنولوژی خود، راه جستجو در همه آنالین ها را داشته باشند.

در قرن 21 و تا کنون، سرچ انجین هاي فعال در اینترنت که اخبار رسانه ها را از طریق جستجو کردن در دسترس قرار می دهند و رابطه مخاطب با رسانه را برقرار 
مي سازند کارشان صورت تجاري و ... یافته و عمدتا اخبار و مطالب »انگلیسي زبان« و رسانه هاي معّیني را نقل مي کنند که ....           

ناگفته نماند که ناشرمجله روزنامک که با بیش از شش دهه کار ژورنالیستی، فعالیت خبرگزاري هاي اصطالحا بین المللی را زیر ذّره بین داشته 
)زیرا که حدود ربع قرن در سمت دبیر و سردبیر اخبار بین الملل خبرگزاری پارس، رادیوتلویزیون ملی و روزنامه اطالعات، در طول شب و روز 
مجبور به مرور و استفاده از محصول ناقص آنها بود( این ضعف اطالع رساني را دو بار در دهه 1960 به کنفرانس سران کشورهاي غیر متعهد گزارش 
کرد و اوائل دهه 1980 رساله اي به زبان انگلیسي که حاوي طرح یک خبرگزاري غیر متعهد بود نوشت که مأخذ تِز بسیاری از دانشجویان شده است 
زیراکه حاوی تاریخچه خبرنویسی، ژورنالیسم و خبرگزاری ها است، ولي مسئله همچنان باقي مانده است برای اینکه حل مسئله به »یونسکو« 

احاله شده که مي دانیم همه اش تشریفات است تا عمل.
     اینک که بیش از هر وقت دیگر جهان داراي نفوس با سواد )سواد استفاده از اینترنت و مهارت در مبادله عکس و اطالع در سوِشل نِت ُورک ها( شده و توجه جهانیان 
به رویدادهاي روز افزایش بي سابقه یافته، استفاده قدرت ها و توانمندان از رسانه ها هم به عنوان »وسیله اي دیگر براي اجراي سیاست« بیشتر شده است؛ راهي براي 
نجات ذهن مردم که تشنه دانستن واقعیات هستند جز ایجاد یک خبرگزاري جهانی حرفه اي غیر متعهد و یک و یا چند سرچ انجین غیرانتفاعي 
حرفه اي متعلق به همه ملل و دست کم یک دائرةالمعارف غیر آزاد برای ادیت کردن و مطلب گذاری اختیاری وجود ندارد. حواله دادن مردم به 
»وب سایت« رسمي دولت ها و مقامات راه حل نیست زیرا که یک فرد عادي وقت مشاهده آن همه وبسایت را ندارد و مي خواهد با انتخاب موضوع، 
آن را در رسانه های متفاوت ببیند، از همه واقعیات آگاه شود، قضاوت کند و تکلیف خود را بداند. وبسایت هاي رسمي به سبک خبرنویسي ژورنالیستی 
)حاوی عناصر ششگانه و تنظیم به صورت هرم معکوس( نوشته نمي شوند که خالصه و مطالب آنها به آساني قابل درک باشد. مطالب آنها خام است و بدون توضیح و 

اشاره به سابقه موضوع و ... و مطالب مندرج در سوشل میدیا نیز کوتاه، ناقص و بعضا تحت الفظی هستند و تردید آور.
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گشتی در رویدادهای مهر و آبان 1041

آخرین آمار سالح های اتمِی دارندگان آن
 25سپتامبر 2022 )سوم مهرماه 1401( آمار سالح های اتمی جهان به این شرح گزارش شد:

    ـ روسیه: 5977
    ـ آمریکا: 5428

    ـ چین: 350
    ـ فرانسه: 290

    ـ انگلستان: 225
    ـ پاکستان: 165

    ـ هند: 160
    ـ اسرائیل: 90 )این رقم برآورد شده است، ولی اعالم نکرده است(

    ـ کره شمالی: )جمهوری خلق کره( بیش از 20 )آمار دقیق آن روشن نیست(
    ممکن است برخی کشورهای دیگر دارای چنین سالحی باشند و یا قادر به تولید آن در مدتی کوتاه )بویژه آلمان، ژاپن و برزیل(. فدراسیون آفریقای 
جنوبی یک کشور دارای سالح اتمی بود که چند سال پیش، داوطلبانه آنها را از میان بُرد و دلیل آن را نداشتن دشمن خارجی اعالم داشت و اضافه کرد 

که مورد تهدید نیست.

 

26 آبان 1401 جمعیت جهان از مرز 8 میلیارد تَن گذشتـ 
 آمار چند کشوربه لحاظ جمعیت

به گزارش سازمان ملل، بیست و دوم نوامبر 2022 )26 آبان 1401( نفوس جهان مرز هشت میلیارد نفر را شکست و از آن عبور کرد. طبق این گزارش، 
جمعیت جهان در 2010 )12 سال پیش از آن( هفت میلیارد تَن بود و به گفته مقام مربوط، سبب این افزایش بی سابقه؛ باالرفتن متوسط طول ُعمر انسان  
در نتیجِه  پیشرفت های بهداشت عمومی، آگاهی مردم از اهمیت مواد غذایی و خاصیت آنها و انتخاب درست خوردن )تغذیه( و آشامیدن آب سالم، لزوم 

ورزش بدنی روزانه و میزان خواب کافی و نیز تکامل دانش پزشکی و اجتناب از الکل و دخانیات است.

به پیش بینی کارشناسان سازمان ملل، بار دیگر 15 سال طول خواهد کشید تا جمعیت جهان از مرز 9 میلیارد عبور کند، زیراکه در برخی کشورها، 
خانوارها مایل به داشتن بیش از دو فرزند نیستند.

طبق این آمار؛ چین با یک میلیارد و 412 میلیون و هند با یک میلیارد و 376 میلیارد جمعیت در ردیف های یکم و دوم و فدراسیون آمریکا با 334 
میلیون و اندونزی با 268 میلیون در ردیف های سوم و چهارم قرار دارند. سایر کشورهای جهان به لحاظ جمعیِت باالی 125 میلیون  به ترتیب عبارتند 
از: پاکستان با 231 میلیون، برزیل با 211 میلیون، فدراسیون نیجریه با 196 میلیون، بنگالدش با 162 میلیون، روسیه فدراتیو با 147 میلیون، مکزیک 

 90 میلیون قرار دارند. با 128 میلیون و ژاپن با 127 میلیون. ایران، ترکیه، آلمان و جمهوری کنگو تقریبا همردیف و در کانال 80ـ 

 به لحاظ جمعیت، به ردیف اول ارتقاء خواهد یافت زیراکه به رغم آزادشدن  به پیش بینی کارشناسان سازمان ملل؛ هند در آینده ای نه چندان دورـ 
فرزندآوری در چین که قبال محدود به یک فرزند برای یک زن و شوهر بود، چینیان عالقه چندان به فرزندآوری بیش از دو فرزند نشان نداده اند، زیرا که 

به فرزندآوری محدود عادت کرده اند.

 

)مهر-آبانماه1401( مجلهروزنامکشماره96



واکسن ماالریا در دست ساخت
در آبان 1401 )اواخر ماه سپتامبر2022(  پژوهشگران دانشگاه آکسفورد اعالم کردند: که واکسنی برضد ماالریا تولید کرده اند که می تواند جهان را از خطر تلفات 
این بیماری که عامل آن نوعی پشه است رها سازد. این واکسن که انتظار می رود سال آینده )سال 2023 که از نیمه دوم دیماه 1401 آغاز می شود( عرضه شود در 

آزمایش های انجام شده تا بیش از هشتاد درصد مؤثر بوده است.

طبق آمارهای منتشره، این بیماری ساالنه به طور متوسط 400 هزار نفر را می کشد. دانشمندان دانشگاه آکسفورد گفته اند که روش تولید این واکسن را بگونه 
ای طرح خواهند کرد که ارزان تمام شود. تلفات کودکان از بیماری ماالریا بیش از بزرگساالن است. این بیماری وقتی که وارد بدن شود، دائما تغییر شکل می دهد 

و مشکل است که آن را خنثی ساخت و از میان بُرد.

 

تحوالت بی سابقه در انگلستان در ماههای مهر و آبان 1401
در ماههای سپتامبر و اکتبر 2022 )ِمهر و آبان 1401( دو تحّول بی سابقه در انگلستان روی داد؛ یکی نخست وزیری 50 روزه یک بانوی 47 ساله به نام لیز تراس بر 
این کشور بود که دولت لندن زمانی مدعی بود خورشید بر پرچمش غرب نمی کند و در چهارگوشه جهان مستعمره داشت و شبه قاره هند از متعلقات آن بود و برخی از 
هندیان انگلیسی ها را »صاحب« صدا می کردند. ملکه انگلیس یک روز پیش از درگذشت در 96 سالگی و 70 سال پادشاهی، نخست وزیرشدن بانو لیز را تأیید کرده بود.

دومین تحّول، نخست وزیرشدن یک مرد 45 ساله هندی تبار به نام ریشی سوناک )پدر و مادرش هر دو پَنجابِی مهاجرت کرده به آفریقا و از آنجا به انگلیس( بود.

نخست وزیری بانو لیز تراس Mary Elizabeth Truss  کوتاه ترین دورهٔ نخست وزیری در تاریخ انگلستان بود. وی در آغاز ورود به سیاست، یک لیبرال بود که بعدا 
بنا به مصالحی!، محافظه کار شد و تا ریاست این حزب باالرفت و نماینده مجلس و سپس وزیر در وزارتخانه های با وظایف مختلف ازجمله وزیر آموزش و پرورش و 

وزیر امور خارجه شد.

تحّول بی سابقه دیگر رئیس حزب محافظه کار انگلیس شدن یک هندی تبار 45 ساله به نام »ریشی سوناک« و نخست وزیر شدن او )برجای بانو لیز تراس نشستش( 
بود. پدر و مادر ریشی سوناک از پَنجاب به آفریقا و سپس از آنجا به انگلیس مهاجرت کردند.

ریشی سوناک نیز چند خارجی تبار را وارد کابینه خود کرده است ازجمله ناظم الزهاوی )یک ُکرد عراقی( که خانواده اش از دست صدام حسین به انگلیس فرار 
کردند. ناظم متولّد بغداد است. دیگری وزیر تجارت کابینه ریشی سوناک است که یک نیجریه ای تبار است. مادر وزیر امورخارجه ریشی سوناک نیز یک آفریقایِی 
سیِیرالِئونی است. رئیس حزب دارای اکثریت در مجلس انگلیس، نخست وزیر این کشور می شود. نظام حکومتی انگلیس؛ پارلمانی است و رئیس دولت برگزیده 

پارلمان است. ریاست کشور قدرت اجرایی ندارد وریاستش تشریفاتی است.

لیز تراس ریشی سوناك

13

)1
40

ه1
نما

آبا
ر-

مه
(9

ه6
مار

ش
ک

نام
وز
هر
جل
م



ماجرای زندگی وآوارگی ِمهران کریمی ناصری که 18 سال
 در فرودگاه شارل دوگِل پاریس زندگی و سوژه فیلم سینمایی و چند کتاب شد

 و در آبان 1401 در 77 سالگی در همین ترمینال درگذشت
مهران کریمی  ناصری که به خاطر مشکل مدارک شناسایی و مسافرت داشتن، مجبور شده بود حدود 18 سال در 
ترمیناِل 1 فرودگاِه  شارل دوگل در حومه پاریس زندگی کند، 12 نوامبر 2022 )21 آبان 1401( در همین ترمینال بر 
اثر حمله قلبی و در 77 سالگی درگذشت و درگذشت او از اخبار روز شد، زیراکه قبال درباره او دو فیلم سینمایی تهیه شده 
بود و نیز تألیف چند کتاب و دهها گزارش مشروح )فیچر( و شهرت یافته بود. وی که از مرداد 1367 )آگوست 1988( تا 
مرداد 1385 )آگوست 2006( در این ترمینال زندگی می کرد و کارکنان فرودگاه خورد و خوراک او را که فقط یک جامه 
دان داشت تأمین می کردند در این ماه )آگوست 2006( به علت بیماری به بیمارستانی در پاریس انتقال یافت و شش 
سال بعد به رغم دریافت پناهندگی از فرانسه، در اوایل پاییز 2022 به ترمینال بازگشت که چند هفته بعد درگذشت. 
وی در طول اقامت در پاریس به رغم پولی که از فیلم سازان دریافت کرده بود )گویا 250 هزار دالر( به صورت یک آواره 

زندگی می کرد. او هنگام درگذشت هنوز مبلغی از این پول را در جامه دانش داشت.

رسانه های فرانسه نوشته بودند که او در سال 1977 )1356 و پیش از انقالب ایران( چون بر ضد سلطنت تظاهرات 
کرده و شعار داده بود از ایران فرار کرد و از طریق دفتر پناهندگان سازمان ملل به بلژیک منتقل و پناهنده دولت بلزیک 
شد و تا سال 1988 در این کشور بود که برای دیدن مادرش از بلژیک خارج شد تا به انگلستان برود که چون او را در 
فرودگاه لندن اجازه ورود به انگلستان ندادند طبق مقررات هواپیمایی، اورا که از طریق فرودگاه پاریس آمده بود با همان 

شرکت هواپیمایی به پاریس بازگرداندند تا به بلژیک فرستاده شود. در بازگشت ازفرودگاه شارل دوگل به بلژیک چون گذرنامه و کارت اقامت و هرگونه ورقه شناسایی 
در دست نداشت! اورا به هواپیما برای رفتن به بلژیک راه ندادند و در فرودگاه شارل دوگل ماندنی شد و 18 سال در آنجا زندگی کرد زیرا که مدرک شناسایی مسافرت 

نداشت و نتوانست تهیه کند.

نقل گزارشی درباره مهران کریمی ناصری که چند سال پیش انتشار یافته بود:

"در پاییز 2004 فیلم »ترمینال« شرح زندگی مهران کریمی ناصری در سینماها به نمایش درآمد و یک فیلم پربیننده خوانده شده بود. قبال و در سال 1994 نیز 
درباره این ایرانی متولد سال 1945 در مسجد سلیمان، یک فیلم سینمایی در فرانسه با عنوان »ازدست رفته در ترانزیت ترمینال« ساخته شده بود و همچنین تالیف 
کتاب های متعدد ازجمله کتاب هایی با عناوین »از اینجا به کجا؟«، »انتظار برای Godot ، »مرِد ترمینال«، فیلمنامه »ِسرآلفِرد: حکایت یک سرگشتگی«، »لی اُور 

Tom Hanks توقف در مسیر« و .... گویا به مهران به خاطر فیلِم ترمینال که توسط تام هانکس = Layover
  و برپایه کتاب خاطرات او و بیوگرافی اش تولید شده است 250 هزار دالر پرداخت شده بود. کتاب »مرِد ترمینال« از زبان فرانسه به زبان انگلیسی به چند زبان 
دیگر ترجمه شده است. خاطرات مهران کریمی ناصری زمینه یک اُپرا هم شده است. مهران گفته بود که پدرش دکتر و مادرش یک نِرس )پرستار( بود و هر دو از 

کارکنان شرکت نفت انگلیس در خوزستان.
  

  کمیسیون آوارگان سازمان ملل مهران را پس از خروج از ایران و مدتی آوارگی، دربلژیک اِسکان و این دولت به او پناهندگی و مدارک الزم را داده بود که در سال 
 در دانشگاه بردفورد Bradford تحصیل کرده بود( از طریق فرودگاه شارل دوگل را کرد ولی  1988 قصد سفر به انگلستان )که قبال و در نیمه اول دهه 1970 در اینجاـ 
اورا از فرودگاه لندن به فرودگاه مبدأ )شارل دوگل( باز گردانیدند. وی مدارک مسافرت )چیزی شبیه گذرنامه( را که در بلژیک دریافت کرده بود گم کرده بود و یا از 
میان برده بود و پلیس فرودگاه شارل دوگل به ناچار اورا مقیم ترمینال کرد و یک نیمکت در بخش ترانزیت فرودگاه، خوابگاه و جایگاه او شد تا دادگاه تکلیف اورا روشن 
سازد. دادگاه ُحکم داد که کسی را که به صورت قانونی وارد فرودگاه شده است نمی توان برخالف اراده اش از آنجا اخراج کرد. مهران پیش از رفتن به انگلیس از طریق 
فرودگاه شارل دوگل، مدرک مسافرت از بلژیک گرفته بود و در دست داشت که آن را در جریان سفر هوایی گم کرده بود. ولی ُحکم دادگاه اشاره ای به مجاز بودن ورود 
او به پاریس )شهر( نداشت. بلژیک بعدا و براثر تالش انجمن های حامی حقوق بشر حاضر به پذیرفتن مجدد او شد به این شرط که در آن کشور تحت نظر باشد که 
قبول نکرد. بنابراین، اقامت او در ترمینال شماره یک فرودگاه شارل دوگل که از 26 آگوست 1988 آغاز شده بود تا جوالی 2006 که بیمار شد و به بیمارستان انتقال 

یافت ادامه یافت و خبر مکّرر رسانه ها شد. وی پس از انتقال به بیمارستان تحت حمایت یک موسسه خیریه فرانسه قرارگرفت.

     انتشار خبرها و کتاب های مربوط به مهران کریمی ناصری و نمایش فیلم های مربوط باعث پیدایش ادبیات تازه ای در جهان شده است و آوارگان از وطن خود و 
افراد سرگردان شروع به داستان نگاری درباره وضعیِت شان کرده اند.".

مهران کریمی ناصری
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دوربین هم می نویسد و واقعیت ها را می گوید

وقتی که سلطان تسلیم رای مجلس ملی شود

محمد ششم )محمد ساِدس وحید الدین( آخرین سلطان عثمانی رای یکم نوامبر 1922 )دهم آبان 1301( مجلس ملّی به حذف سلطنت را به 
آرامی پذیرفت و چنین )عکس باال(  با رعایت احترام و تشریفات مرسوم، بدون اینکه به جواهرات سلطنتی موجود در کاِخ »ییلدیز سرای« دست 
بزند و یا از صندوق کاخ پولی بردارد، کاخ سلطنتی استانبول را تَرک کرد، شب را میهمان دخترش بود و سپس با یک کشتی انگلیسی خاک وطن را 
ترک گفت و به جزیره مالت رفت و از آنجا به ایتالیا و  چهار سال بعد )16 ماه می 1926( در 65 سالگی در »سان رمو« ایتالیا درگذشت بدون اینکه 

 سی و ششمین سلطان )خلیفه(. پولی داشته باشد و دختر دیگرش هزینه َکفن و َدفن او را پرداخت کرد. وی 4 سال و 4 ماه سلطان عثمانی بودـ 

با رفتن صلح آمیز محمد ششم از کاخ سلطنتی، مجلس ملّی به تنظیم قانون اساسی پرداخت و 29 اکتبر 1923 اعالم جمهوریّت کرد، نام کشور؛ 
»جمهوری ترکیه« شد و پایتخت از استانبول )اسالمبول( به آنکارا منتقل و ژنرال مصطفی کمال به ریاست جمهوری انتخاب گردید که لقب »اتاتُرک 
ـ اتاتورک« گرفت. سالطین عثمانی از 1451 میالدی و پس از برانداختن دولت روم شرقی بر سرزمین وسیعی از بالکان تا شمال آفریقا و همه مناطق 
عرب نشین غرب مدیترانه حکومت داشتند و خودرا خلیفه مسلمین می خواندند و بیشتِر این سال ها با ایراِن شیعه مذهب در جنگ و جدال بودند. 
سلطان وقت عثمانی و معاضد روسیه، بدون اینکه نیازی باشد متحد آلمان و اتریش در جنگ جهانی اول شد و با شکست این ائتالف در آن جنگ، 
فروپاشید و اگر ژنرال مصطفی کمال و همدستانش اقدام نکرده بودند مناطق شمال غربی ترکیِه امروز )بخش اروپایی ترکیه( نیز هم از دست رفته بود.

)مهر-آبانماه1401( مجلهروزنامکشماره96



رسانه ها خبر از پیش بینی احتمال خشکسالی در سال آینده داده اند،
 بنابراین این دعای 2500 ساله داریوش بزرگ فراموش نشود:

نتیجه گسترش دیجیتال خوانی:

آنالین، دیجیتال و  E-BookS  خوانِی روز افزون مردم و عادت آنان به این کار سبب شده است 
که در آمریکا و برخی کشورهای دیگر، فروش کتاب های چاپ شده کاهش یابد و کتابخانه های 
 بوک« و کتاب های سی. دی  و نوار شده وارد کنند و کتاب های کاغذی جز ِرفِرنس  عمومی »ایـ 
ها، کتاب های تماما تصویری، طنز، داستان و کتاب های بسیار قدیمی را ماهانه و در یک روز 
 بوک خوانی« را به کسانی که  معّین به حّراج بگذارند. کتابخانه های عمومی همچنین »ایـ 
درخواست کنند تدریس می کنند تا یادبگیرند. کتابفروشی ها هم کتاب ها را جز کتاب های 
داستانی که مشتری سالخورده دارند با تخفیف می فروشند و برخی که مشتری ندارند همان 
طور که در عکس باال مشاهده می شود، کتاب های اضافی را آتش می زنند تا قفسه های آنها 

جای کافی برای اشیاء دیگر )غیر از کتاب و عمدتا اشیاء دست ساخت و هنری( داشته باشد.
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 روزنامه آمریکایی با چاپ این عکس از یک کشتار ویتنامی ها به اَمر یک افسر 
آمریکایی پرده برداشت:

روزنامه آمریکایی پلین دیلر The Plain Dealer نوامبر 1969 )هفته آخر آبان 1348( عکس های کشتار در روستای مای الی My Lai ویتنام را که به دستور 
ستوان ویلیام کالی W. Calley فرمانده یک ستون پیاده نظام در 16 مارس 1968 صورت گرفته بود منتشر ساخت که در جهان سر و صدای بسیار و انتقاد از 
دولت آمریکا بلند کرد و سبب شد که این افسر آمریکایی محاکمه شود. در این کشتار 400  تا 500 مرد، زن و کودِک غیر مسلح ویتنامی جان داده بودند. این 
کشتار بعدا وارد کتاب ها شد و مشروح آن در کتاِب » تاریخ، از زبان شاهدان عینی Eye - Witness History, Edited by J. E. Lewis از صفحه 541 به بعد آمده 
است. محاکمه ستوان کالی از نوامبر 1970 )آبان 1349( آغاز و به حبس ابد محکوم شد که پس از گذشت چند سال مشمول آزادي مشروط قرار گرفت، ولی 

»تاریخ« عمل او را فراموش نخواهد کرد.

ریگان با چنین رفتاری و بدون هزینه کردن
 مسیر تاریخ جهان را تغییر دادـ  تصویری که درس احتیاط 

کردن می دهد

ریگن که دهها سال بازیگر فیلم های سینمایی بود با چنین رفتاری امتیازهای متعدد از گورباچف گرفت. مذاکرات 
این دو همیشه با لبخندها و ژست های دوستانه ریِِگن همراه بود. ریگان با همین رفتار دوستانه و اصطالحا خودمانی 
موفق به گرفتن امتیازهای متعدد از گورباچف ازجمله محدود شدن تسلیحات شد که نتیجه اش انحالل پیمان 
ورشو و فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی شد، سوسیالیسم کمرنگ شد و همان متحدین )اصطالحا؛ 

اقمار دولت مسکو( اینک متحد بلوک غرب و بر ضد روسیه شده اند که کرملین برای جلوگیری از محاصره مجدد خود دست به عملیان نظامی در اوکراین زده 
است. عکس باال که  11 اکتبر 1986 )19 مهرماه 1965( گرفته شده در کتاب های درس حکومت در برخی از کشورها درج شده تا در ذهن دانشجویان این 

رشته که بعدا صاحِب مقام خواهند شد باقی بماند تا »احتیاط کردن« را فراموش نکنند.
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یادآور 13 آبان 1358 که تاریخ شده است:

سام هرمز جمشید منِکشا فیلد مارشال پارسی هند که جنگ را ادامه سیاست 
می دانست و ایران را »خاِک پاک« می خواند
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نخستین ناو هواپیمابر جهان که 100 
سال پیش در ژاپن ساخته شد:

 Hosho   )عکس باال( نخستین ناو هواپیمابری است که در جهان ساخته شد. 
این ناو در ژاپن ساخته شده بود و از سال 1922 )صد سال پیش( وارد کار در نیروی 
 سه سال اول و تجربه حاصل از نشستن  دریایی امپراتوری ژاپن شد. در جریان دوـ 
و بلند شدن هواپیما از عرشه این ناو، سطح بلندشدن و نشستن هواپیماها در 

عرشه کشتی )ِدک( و چگونگی عملیات و ترکیبات دیگر ناو اصالح شد و نخستین مأموریت جنگی »هوشو« در 1932 علیه چین و در آبهای شانگهای بود. در 
جریان جنگ ژاپن با چین، دو بار در سال 1937 بمب افکن های ژاپنی از عرشه این ناو بپرواز درآمده بودند و مواضع چینی ها را بمباران کرده بودند. این ناو در 
آغاز کار و با ِدک اولیه تنها قادر به حمل 15 هواپیما بود. با مشاهده عملیات این ناو و گزارش های رسانه ای مربوط، چند کشور دیگر ازجمله آمریکا و انگلیس 
تصمیم به ساخت ناو هواپیمابر گرفتند، ولی آلمان و شوروی اعالم کردند که چون دریا جای استقرار نیست و جای »بزن و در رو« است ناو هواپیمابر الزم ندارند 

ـ هواپیمای دور پرواز و زیردریایی کافی است که شوروی )کرملین( در دهه 1980 تغییر نظر داد.
 از سال 1939 تغییرات دیگری در ناو هواپیمابر هوشو به عمل آمد و در جریان جنگ جهانی دوم، در عملیات »میدِوی« شرکت کرد. »هوشو« پس از تسلیم 

شدن ژاپن در آگوست 1945، در اختیار فاتحان جنگ قرار گرفت و در سال 1946 اوراق شد.

یادآوری راه حل مسئله بازگرداندن ارزهای بدست آمده از صادراتـ  دستور العمل 
صادره در آبان 1358
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2020

ماجرای شنیدنی و بی سابقه دختری که چون نقص جسمانی داشت، با استفاده از شناسنامه 
برادر سالها به صورت َمرد در رستوران آشپز بود و ...

زمستان سال 1336 بود و از حادثه نویس شدن من ]ناشر این مجله[ و انتقال از میز اخبار اقتصادی روزنامه اطالعات به میز پوشش حوادث شهری این 
 آنچنانکه باید، پی  روزنامه کهنسال چهار ماه می گذشت. میز حوادث روزنامه های تهران ُعمری نداشت و ما هنوز به اهمیت کسب سوژه از بیمارستانهاـ 

نبرده بودیم. بیمارستانها برای سرنخ به دست دادن جهت تعقیب موضوع بهترین منبع هستند.
    یک روز یک بانو که گفت پرستار بیمارستان است ولی نامش را نمی گوید به میز حوادث روزنامه اطالعات تلفن کرد و گفت یک فرد به نام ... در اطاق 
 5 ساعته بود و ماجرای  شماره ... بخش دکتر نصیرپور ]جّراح بنام و استاد وقت دانشکده پزشکی[ در بیمارستان سینا بستری است، زیر یک عمل جّراحی 4ـ 

بی سابقه ای دارد. خواستم به شما خبر دهم.
    دبیر وقت میز ]احمد سروش، داستان نگار بنام[ پوشش آن ماجرا را به من ]نوشیروان کیهانی زاده[ سپرد. من پیش از انتقال به میز حوادث، یک سال 

خبرنگار میز اقتصادی و دو ماه دستیار سوم سردبیر روزنامه بودم و تجربه حادثه نویسی ام کمتر از دیگران بود.
    وقتی به بیمارستان سینا رسیدم و به دفتر بخش سوانح که دکتر نصیرپور هم در آنجا مسئولیت داشت رفتم، محمد بلوری حادثه نویس کیهان هم 
 ظاهرا همان بانو که به ما تلفن کرده بود به کیهان هم تلفن کرده بود.  آنجا بود. پرسیدم که از کجا اطالع یافته، گفت که خانمی ناشناس تلفن کرد و خبر دادـ 
بیمارستان سینا )قبال به نام مریضخانه دولتی تهران و قدیمی ترین بیمارستان پایتخت( پس از تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به یک بیمارستان 

آموزشی دانشگاهی تبدیل شده است که یک بخش سوانح )بخش ویژه درمان مجروحان حوادث تهران( هم داشت.
 زنی زیبا بود. گفت      پس از انتظار زیاد و کسب موافقت پروفسور یحیی عدل رئیس واحدهای جراحی آن بیمارستان، به دیدار آن فرد )بیمار( رفتیمـ 
که به شرط ننوشتن نام و نگرفتن عکس، حاضر است ماجرا را بگوید. قول دادیم. یک دستیار جّراح )دانشجوی دوره تخّصص جّراحی( قبال به ما گفته بود 
که عمل جّراحی روی قسمت پایینی استخوان پلویک )لگن خاصره( این فرد صورت گرفت که مادرزادی بود و بسیار بزرگ و حجیم و مجاری زنانگی را 

پوشانده و عمدتا مسدود کرده بود.
    فرِد جّراحی شده که زنی 25 ساله بود گفت: من متولّد یک روستا در غرب کشور هستم. دوقلو به دنیا آمدم. برادر دوقلوی من در پنج ماهگی درگذشت. 
ما بعدا از دهکده به شهر نقل مکان کردیم و من به مدرسه رفتم تا کالس هشتم. یک مزاحمت خیابانی سبب شد که پدرم مانع ادامه تحصیل من شود. 17 
ساله بودم که خواستگار برایم آمد و به عقد او درآمدم. من نمی دانستم که نقص جسمانی دارم. تصور می کردم که همه دخترها همین طور هستند ولی در 

شب حجله، شوهرم متوجه نقص جسمانی من شد که با آن وضعیت نمی تواند با من عروسی کند.
    او به من عالقه داشت. سالها همسایه ما بود. مرا به پزشک نشان داد. دکتر گفت که عمل جراحی الزم است و چنین عملی فقط در تهران امکان پذیر 
 4 هزار تومان هزینه دارد ]به پول آن روز که دریافتی ماهانه یک معلم جدید االستخدام 150 تومان بود[ که شوهرم و  است. به تهران آمدیم گفتند که 3ـ 
خانواده ما نمی توانستند آن را تأمین کنند. ما به شهر خود بازگشتیم. شوهرم حاضر به طالق دادن من نبود. ما 4 سال به همان صورت باهم زندگی کردیم. 
در این میان، پدر و مادر من فوت شدند. یک روز َعّمه ام به من گفت که شناسنامه برادر دوقلویم ابطال نشده و نزد اوست، از شوهرم طالق بگیرم، موهای 

سرم را کوتاه کنم. لباس مردانه بپوشم و در تهران به اسم برادرم کار کنم و فکر ازدواج را هم از سرم خارج سازم.
    با کشمکش بسیار و تهدید به خودکشی از شوهرم طالق گرفتم و به تهران آمدم، لباس مردانه پوشیدم، موهای سرم را کوتاه کردم و در یک رستوران 

آشپز شدم و هیچکس تردید نمی کرد که َمرد نیستم، حتی صاحبخانه ابراز تمایل کرد که دخترش را به من بدهد.
      سه سال و چند ماه به این صورت گذشت و من از وضعیت راضی بودم و شناسنامه برادرم را هم دادم با عکس خودم عکسدار کردند. مشکالت من 8ـ 
9 ماه پیش آغاز شد. نمی دانم که چه کسی به دژبان کالنتری محل خبر داده بود که در رستوران ما، یک سرباز فراری کار می کند. یک شب چند دژبان به 
رستوران آمدند و شناسنامه و اوراق معافیت و خاتمه خدمت کارکنان را خواستند تا ببینند که همگی مرد بودند. من معافیت و خاتمه خدمت نداشتم. لذا، 
مرا با خود بردند و روز بعد به اداره نظام وظیفه تحویل دادند. در اینجا حقیقت را گفتم، ولی باور نکردند و مرا به بهداری ارتش واقع در خیابان حافظ فرستادند. 
تایید شد که زن هستم. باوجود این مرا رها نکردند و با پرونده و به اتهام استفاده از شناسنامه فرد دیگر به دادسرای تهران فرستادند. بازپرس وقتی حقیقت 

را شنید مرا به قید ضمانِت خودم آزاد کرد تا بعدا ببیند که چه می تواند بکند.
    من که شناسنامه دخترانه ام را به امید روزی که بتوانم پول الزم جهت عمل جراحی را فراهم کنم و بار دیگر زن شوم حفظ کرده بودم، دوباره لباس 
 از کار در یک قنادی تا پرستاری از یک پیرمرِد زن مرده. این پیرمرد که 71 ساله است  زنانه پوشیدم و در چندماه گذشته هر چند هفته یک کار داشتمـ 
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وقتی داستان زندگی مرا شنید حاضر شد که هزینه جّراحی را از جیب خود بدهد، به این شرط که با او ازدواج کنم. پاسخ به پیشنهاد اورا به امروز و فردا کردن 
برگزار کردم که بازپرس با ارسال ورقه مرا احضار کرد. نسبت به من دلسوزی کرد و من پیشنهاد پیرمرد را برایش گفتم، گفت که الزم به پول دادن نیست، 
بیمارستان های دولتی به رایگان عمل می کنند و چون مورد نادری است بیمارستان های دانشگاهی برای تجربه کارآموزان حاضر اند حتی پولی هم بدهند و 
مرا به بیمارستان سینا معرفی کرد و از دادستان خواست که چون سوء نّیت و قصد جرم نداشتم و ... موافقت کند که برایم قرار منع تعقیب صادر شود. در همین 
رفت و آمد به دادسرا تا صدور قرار منع تعقیب، با مردی آشنا شدم که قول داده است پس از عمل جراحی با من ازدواج کند و در طول عمل جراحی هم پشِت دِر 

اطاق عمل نشسته بود و هر روز دوبار به دیدن من می آید. می گویند که شغل مهمی دارد، من نمی دانم.
    پرسیدم که با آن مرد 71 ساله چه کرده است، گفت که قضیه دادگستری را در آخرین روز برایش گفتم و بامداد روز بعد نزد همین خواستگار رفتم، 
جامه دانم را به او سپردم و به بیمارستان آمدم که او به بیمارستان تلفن کرده بود و ساعت عمل جراحی مرا پرسیده بود و به اینجا آمده بود و من خبر نداشتم 

و وقتی که مرا از اطاق عمل به این اطاق آوردند و به هوش آمدم اورا در کنار تختخواب خود دیدم که به پرستار گفته بود نامزد من است و من هم تأیید کردم.
    به تحریریه روزنامه بازگشتم و خبر ماجرا را به همین صورت نوشتم و انتظار داشتم که به صفحه اول برود که روز بعد دیدم در 12 سطر و به صورت خبر 
یک عمل جراحی درج شده است. علت را پرسیدم و متوجه شدم که همان خواستگار دختر که از موضوع مصاحبه آگاه شده بود با التماس از مدیران دو روزنامه 
]کیهان و اطالعات[ خواسته بود که به خاطر رعایت حال او و فامیل اش، خبر را در چارچوب عمل جراحی خالصه کنند و آن را به صورت یک گزارش کوتاه 

ِعلمی درآورند. او که در جامعه، فردی شناخته شده است می خواهد ُعمری را با این زن که دوستش دارد زندگی کند.
      اّما، رفتن به بیمارستان سینا و پی بردن به اهمیت چنان منبعی سبب شد که دست به فعالیت زنم و کاری کنم و تدابیری بکار بندم که خبرنگار کیهانـ 
روزنامه رقیب را سالهای سال به بیمارستان سینا راه ندهند و آن بیمارستان پُرخبر حوزه اختصاصی من باشد. همین رقابت های خبری، روزنامه های وقت را 

ارتقاء و اعتالء می داد. در آن سالها مردی به نام »سپاه منصور« رئیس اداری بیمارستان سینا بود که با هم دوست شده بودیم. او یک ورامینی بود.

زمانی که ده شاهی )نیم قران( گران شدن دالر آمریکا باعث حذف خبر از روزنامه شد!
دیماه 1335 )66 سال پیش( بود و من خبرنگار میز اقتصادی روزنامه اطالعات. مجید دوامی سردبیر روزنامه، طبق دعوتی از آمریکا به این کشور رفته بود 
و دکتر مهدی بهره مند دبیر میز اخبار اقتصادی برجایش نشسته بود و ما بدون دبیر بودیم. رسم بود که هر هفته و گاهی هر روز، بهای طال و ارزها را در ستونی 
 اول وقت، »سردبیر« نمونه آن )نه، چاپ شده اش( را می دید تا عیب و نقصی نداشته  درج می کردیم. صفحه اخبار اقتصادی شب ها بسته می شد و روز بعدـ 

باشد. یک نمونه هم به دفتر سناتور مسعودی ناشر روزنامه فرستاده می شد.

ساعت هنوز 8 بامداد نشده بود که مسعودی تلفن کرد و گفت بروید 
و مطلب ارز را بردارید، نمی خواهم چاپ شود زیراکه دالر آمریکا ده 
شاهی )نیم قران( گران شده است و این، یعنی ضعف شدن ریال و از 
فردا به همین نسبت، اجناس گران می شوند. به خواست مسعودی، 

مطلب را از صفحه برداشتیم.

 ارزش برابری دالر آمریکا با ریال ایران، جز در  شش ماه دوم دوره 
دولت دکتر علی امینی که درآمد ارزی کشور کاهش یافته بود و دولت 
آمریکا هم به دلیل درگیری امینی با شاه بر سر بودجه ارتش، کمک 
دالری خودرا متوقف ساخته بود تغییری نکرد. پس از انقالب هم، 
بهای رسمی آن همان 7 تومان بود، ولی تا آغاز جنگ عراق با ایران 
)آخر شهریورماه 1359( بهای آزاد آن در بازار؛ دو تا 4 تومان بیشتر 
نرخ رسمی. ارزش برابری دالر با ریال پس از این جنگ و عمدتا از سال 
1368 باال رفت و در سال 1371 به 145 تومان رسید و در هفته یکم 

آذرماه 1395 کمی بیش از 3600 تومان.

ستون ارزها در شماره یکم آذرماه 1340 روزنامه اطالعات )دوران حکومت دکتر امینی( که 

نشان می دهد دالر استثنائا تا 82 ریال و ده شاهی باال رفته بودـ  سکه طال )پهلوی( در آن زمان 

71 تومان بود
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 برکناری شتابزده مارشال ژوکف در شوروی و آماده باش در اطاق 
خبر روزنامه اطالعاتـ  نگرانی غرب از کودتا نظامی در مسکوـ  چرا 

ژوکف برکنار شد؟
 در آن روز از ساعت 4 بعد از   خبرنگار وقت روزنامه اطالعاتـ  24 اکتبر 1357 )سوم آبان 1336 و پنجشنبه( بود و منـ 
 به اصطالح، کشیک اطاق خبر نوبت من بود. ساعت حدود 8 شب بود که اُپراتور تلِکس های خبرگزاری  ظهر تا نیمه شبـ 
های بزرگ اطالع داد که خبرهایی از مسکو با عالمت »فلَش«، »آرِجنت« و نظایر اینها دارد پی در پی می آید و الزم است 
که آنها را ببینم، شاید که الزم باشد روز بعد )جمعه( فوق العاده بدهیم )شماره اِکسترا(. به اطاق تلکس ها )تله پرینترها( 
 فاتح برلین، ناپلئون سرخ و ... از وزارت دفاع شوروی داده بودند.  رفتم. خبر از برکناری مارشال ژوکف Georgy K. Zhukovـ 

تعجب خبرگزاری ها و مفسران رویدادهای بزرگ از این بود که چگونه می شود مردی را که در 1938 ژاپن را شکست داد، در زمستان 1941 آلمانی هارا از 
دروازه مسکو عقب راند و تا شهر برلین دنبال و پایتخت رایش سوم را تسخیر کرد و سه بار نشان »قهرمان وطن« به دست آورده و سالها از اعضای کمیته مرکزی 
حزب کمونیست بوده و از زمان انقالب 1917 کارت عضویت این حزب را داشته به این آسانی و شتابزده برکنار کرد، بویژه که این برکناری در جریان تشدید 
اختالفات ترکیه و سوریه )همانند سال های اخیر( صورت گرفته و ارتش سرخ با هدف تهدید ترکیه، در مرزهای این کشور )ارمنستان و نخجوان( دست به مانور 
دهها هزارنفری زده و غرب نیز می کوشد تا حلقه های زنجیر اتحادیه های ناتو، ِسنتو و سیتو بر ِگرد شوروی را به هم متصل و »طرح کانتینِمنت« آن را تکمیل 

کند. شوروی )دولت مسکو( همان زمان هم از دوستان سوریه بود.

به خانه تورج فرازمند )سردبیر وقت روزنامه اطالعات( تلفن کردم و قضیه را گفتم که 30 دقیقه بعد به تحریریه آمد و متعاقب او، داریوش همایون مفّسر 
رویدادهای خارجی، دو مترجم )انگلیسی و فرانسه(، متصدی آرشیو، شماری حروفچین و صفحه بند. پس از بحث بسیار و ماندن این شمار به مدت شش 
ساعت در اطاق خبر، تصمیم گرفته شد که فوق العاده )اِکسترا( منتشر نشود زیرا که از احتمال کودتای نظامیان روس به هواداری از ژوکف خبری نبود، ولی 
در هفته بعد و تا چند روز تیتر اخبار مربوط به برکناری ژوکف، در صفحه اول روزنامه باشد، شرح احوال ژوکف تهیه و انتشار یابد و تفسیر بین الملل روزنامه به  
آن اختصاص یابد با لحنی منفی و انتقادی که سران مسکو به کسانی که برای وطن جان بر کف نهاده بودند و آن چنان فداکاری کرده بودند، وطن را نجات داده 
بودند رحم نکرده اند، چه رسد به دیگران و به خاطر منافع شخصی و یا احساس دیگر چنین رفتاری با ژوکف کرده اند و چنین واقعینی اگر خوب و کامل منعکس 

شود، مردم ما که برخی از آنان هنوز نسبت به کمونیست ها )حزب توده( احساس دوستانه دارند تغییر عقیده خواهند داد.

فرازمند در آن شب از دو مترجم حاضر خواست که در آنجا بمانند و اخبار و تفسرهای مربوط را ترجمه و آماده کنند و به من و کشیک روز بعِد )جمعه( اطاق 
خبر گفت که ترجمه ها را بخوانیم و مراقب باشیم اگر ارتش سرخ به پشتیبانی ژوکف کودتا کند به او اطالع دهیم که بیاید و فوق العاده منتشر کند که چنین 
نشد و یک مارشال دیگر برجای ژوکف منصوب شد و خروشچف با زرنگی خاصی، با یک سخنرانی به اتباع شوروی و کمونیست ها در سراسر جهان اطمینان داد 
که ژوکف به سمت عالی تری گمارده خواهد شد و گفت که تصمیم را شورای عالی شوروی گرفته نَه او، و او در این شورا تنها یک »رای« دارد. خبرهای واصله در 
آن شب همچنین نشان می داد که رفت و آمد ژنرال ها و سیاسیون به کاخ سفید واشینگتن و  جلسات تبادل نظر چند برابر شده و همه اش بیم از کودتا در مسکو 
و نظامی شدن کرملین بوده است. رفتار خروشچف با غرب نرم تر از سران پیشین کرملین بود و نمی خواستند که یک مارشال بر جای او بنشیند و شمشیر را از 

غالف بیرون کشیده باشد. در لندن و پاریس نیز چنین نگرانی ها و رفت و آمدهایی گزارش شده بود.

گزارش های منابع غربی در آن شبانه روز و عمدتا به نقل از اطالعات محرمانه درباره برکناری ژوکف این بود که وی مخالف مداخله حزب 
کمونیست در ارتش بود و اصرار داشت که ارتش سرخـ  همانگونه که تروتسکی در اوایل انقالب 1917 اصرار به آن داشتـ  در قانون اساسی، 
پاسدار انقالب سوسیالیستی اعالم شود و عالوه بر دفاع از تمامّیت جماهیریه بتواند در جایی که شعارها و هدف های انقالب )انقالب اکتبر 
1917( و قانون اساسی را در مخاطره ببیند مداخله کند و این مداخله، »کودتا« عنوان نشود. سران کرملین گمان کرده بودند که اگر ژوکف 
به این هدف برسد، قدرت اول خواهد شد و همین واهمه رانده شدنشان به قدرت های پایین تر سبب شده بود که توافق کنند که تا دیر نشود 
اورا از سمت وزارت دفاع بردارند و سمت غیر اجرایی به او بدهند و سمتی که رابطه او با ارتش قطع شود. در برخی اظهارنظرهای غربی ها 
آمده بود که ژوکف همچنین با سوسلوف و شماری دیگر از فرضیه پردازان نظر بر ایجاد یک کنفدراسیون از اقمار شوروی با مسکو داشتند 
که کرملینی های وقت بیم داشتند که اگر چنین شود نه تنها هزینه مالی آن بر دوش روسیه می افتد بلکه آمریکا بر شدت معارضه خواهد 

افزود که به مصلحت نیست.

Kh-3 Zhukov
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درباره  »شیشکلی«  ناسیونالیست سوری که برضد دولت لندن بود  و ...
در مهرماه 1343  به مناسبت قتل ادیب شیشکلي Adib Al-Shishakli رئیس پیشین جمهوری سوریه، مدیرعامل وقت خبرگزاری پارس از من خواست 
که مطلب تاریخ گونه ای درباره او تهیه کنم تا در بولتن خبرگزاری قرار داده شود و برای مشترکان ارسال. در آن زمان تلکس و ... وجود نداشت و مطالب، تایِپ 

استنسیلی و تکثیر و به صورت بولتن ارسال می شد. مطلبی را که تهیه کردم از این قرار بود.: 

 " شیَشکلی مرد نیرومند وقت سوریه  دهم ژوئن 1952 در واکنش به ادعاي وارده به ملک طالل پادشاه اردن که به بیماري رواني دچار شده است! اعالم 
کرد که این ادعا ساخته و پرداخته دولت انگلستان است که مي خواهد اورا که مخالف وحدت عراق و اردن است از سلطنت معزول کند. ]شیشکلي این مطلب 
را زماني بیان داشت که هنوز ملک طالل به بهانه بیماري رواني برکنار نشده بود.[. طالل چند روز پیش از آن به سفارت انگلستان در پاریس رفته بود و به سران 

دولت لندن دشنام داده و آنان را استعمارگر خوانده بود.
     شیشکلي که در 1909 )زماني که سوریه بخشي از امپراتوري عثماني بود( به دنیا آمده و در دوران قیمومت فرانسه افسر ارتش شده بود در اظهارات دهم 
ژوئن 1952 افزوده بود: دولت لندن از بیم تکرار کودتاي مصر در کشورهاي عربي تحت نفوذ خود، نقشه وحدت عراق و اردن و ایجاد یک فدراسیون عربي را در 
 استقالل و تمامیت سوریه به مخاطره خواهد افتاد، وي دست روي دست نخواهد گذارد، و به هر  منطقه کشیده است و چون با اجراي این نقشه لندن، امنیتـ 

اقدام ضد انگلیسي از جمله بکار بردن نیروي مسلح متوسل خواهد شد.
 ناسیونالیسمي که یک و یا چند       شیشکلي راه نجات اعراب از سلطه بیگانه و هرگونه استثمار را در پیش گرفتن یک ناسیونالیسم واقعي عربي پیشنهاد کردـ 

فرد نتوانند آن را بربایند، صاحبش شوند و احیانا وجه المصالحه قرار دهند.
    شیشکلي به رغم کودتا و شرکت در کودتاهاي متعدد، تا جوالي 1953 خودرا رئیس جمهوری نخوانده بود که در این ماه رئیس جمهوری شد و این مقام 
را تا فوریه 1954 حفظ کرد و پس از برکنارشدن از این مقام به لبنان و از آنجا به برزیل گریخت و بیست و هفتم سپتامبر 1964 در برزیل به دست یک دروز 

Druze  که پدرش در دوران اقتدار شیشکلي کشته شده بود ترور شد.

    سوریه از سال 1949 به مدت دو دهه گرفتار کودتاهاي نظامي بود که نتیجه تشدید اختالفهاي سه گروه چپ، راست و ناسیونالیست این کشور بودند 
و در بیشتر این کودتاها، شیَشکلي )و گفته شده است داراي والدین و نیاکان تُرک، ُکرد و عرب( دست داشت. وي سالها از اعضاي حزب ناسیونال سوسیالست 
 قبال از مستملکات عثماني )ترکیه( پس از شکست عثماني در  سوریه و مدعي احیاء سوریه بزرگتر بود که بعدا خودش یک حزب لیبرال تاسیس کرد. سوریهـ 
جنگ جهاني اول تحت قیمومت فرانسه قرار گرفته بود که چندي پس از پایان جنگ جهاني دوم استقالل یافت و بالفاصله در اختالفات داخلي فرو رفت و ...".

 شیشکلی
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مهرگان
شانزدهم مهرماه )هشتم اکتبر( روز »مهر« از ماه مهر و »روز مهرگان« است که ایرانیان آن را از هزاره دوم پیش از میالد گرامي داشته اند و دومین 
روز مهم سال پس از »نوروز« به شمار آورده و مفصل ترین مراسم از جشن هاي شش روزه مهرگان را در این روز برگزار کرده اند. از اوایل سده گذشته 
به دلیل نامعلوم، روز مهرگان از شانزدهم مهر به چهاردهم این ماه منتقل شده است!. ِمهر )میترا( در پارسي مفهوم »فروغ، روشنایي، دوستي، 
پیوستگي، پیوند و محبت« داشته و ضد دروغ، دروغ گویي، پیمان شکني و نامهرباني کردن بوده است. در زبان پارسي، واژه »دروغ« از سه هزار سال 
 یاد خدا –  سپاسگزاري از خدا مي   بگ یاديـ  پیش تغییر نیافته که تلفظ اولیه آن »دروگ« بود. پیش از هخامنشیان، جشن مهرگان را بغ یاديـ 
گفتند. مورخان، با توجه به این جشن ها، تداوم بکار بردن واژه مهربان و رعایت خصلت مهربان بودن و مهرباني کردن در میان ایرانیان که طبیعت 

ثانوي آنان شده و به اصطالح؛ در خونشان قرار گرفته است، ایرانیان را مهربان ترین، باگذشت ترین و میهمان نواز ترین مردم جهان نوشته اند.
  مهرماه گویند که       ُعَمر خیام نیشابوري که تقویم خورشیدي را تنظیم کرده درباره مهرماه و جشن مهرگان گفته است: "این ماه را از آنـ 

مهرباني بَود مردمان را بر یکدیگر، از هر چه رسیده باشد، از غله و میوه نصیب باشد، بدهند و بخورند با هم".
         ایرانیان از دیر زمان کوشیده اند که کارهاي مهم را از ِمهرماه آغاز کنند، از جمله ازدواج و تشکیل زندگاني خانوادگي. به نوشته مورخان 
یوناني، به دستور داریوش بزرگ بود که دبستان هاي ایران از مهرماه آغاز به کار کرده اند و انتشار همین نوشته ها سبب شد که در سراسر جهان 
آغاز سال تحصیلي از سپتامبر )10 شهریور تا 10 مهر ( قرار داده شود. داریوش بزرگ حکومت خود را از مهرماه آغازکرده بود. ِمهستان )سناي 
ایران در دوران اشکانیان( که ازسال 137 پیش از میالد آغاز به کار کرده بود فعالیت ساالنه اش را روِز پس از جشن های مهرگان )17 مهر ماه( از 

سر مي گرفت. در قرن گذشته نیز آغاز سال پارلماني ایران از مهرماه مقرر شد.

 

بیستم مهرماه 1401 دولت واحِد سراسری ایران 2561 ساله شد
 و در همین روز کوروش بزرگ حقوق انسان را اعالم کرد

 تا جنگ، فقر و تفاوت ها از میان بروند
بیستم مهرماه )12 اکتبر( سالروز اعالم تشکیل دولت سراسری )واحد( ایران در سال 539 پیش از میالد و نیز سالروز اعالم ایجاد جامعه جهانی 
ملل مشترک المنافع ایران و حقوق انسان است. به این ترتیب، امسال و در این روز، کشور ایران دو هزار و 561 ساله شده و زادروز ایران واحد است.
     کوروش بزرگ )سیروس = سایرس Cyrus the Great ( در اکتبر سال 539 پیش از میالد مسیح و پس از تصرف شهر بابِل که طبق محاسبات 
 پارس ها در جنوب و شرق، مادها در غرب  تقویمی 12 و یا 13 اکتبر صورت گرفت تاسیس ایران واحد )َمسَکن سه طایفه ایرانِی پارس، ماد و پارتـ 
 ایجاد یک جامعه جهانی  از محوِر ری و پارت ها = خراسانیان که تاجیک هم خوانده می شوند در شمال شرقی تا غرب مازندران( و نیز فرضیه خودـ 
مرکب از ملل مشترک المنافِع دارای یک دولت انتخابی واحد را اعالم داشت تا جنگ، فقر و تفاوت ها از میان برود. وی سرزمین هاي متصرفي 

هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

این صفحات را با بيت رودکی، متولّد 858 و متوفی 
در 940 ميالدیـ  پدر شــعر فارسی نوین که در باال 
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار)کرونيکل(  
بــه روش تاریخ نویســی ژورناليســتی اســت که 
در ایــن روش، َســبک، اصــول و قواعــد خبــر و 
نظرنویســی )کوتاه، روشــن و آموزندهـ  فرهنگی( 

بکار برده می شــود و درباره کارهــا و نظرات افراد 
و رویداد های پندآموز گذشــته اســت و هدف از 
آن آمــوزش عمومی، ارتقاء ســطح دانــش و آگاهی 
ها، سرمشــق گرفتن و نيز پيشــگيری از اشــتباه 
بــا درس گرفتن از اشــتباه دیگران و گذشــتگان 
اســت. در تاریخ نگاری ژورناليستی باید یک مبدأـ  
روز، هفته و ماهـ  در دســت داشت و نوشتن مطلب 
را از آن آغــاز کــرد بنابرایــن، مطالبــی کــه در زیر 
آمده اســت ارتباط با مهر و آبان ماه داشــته است.
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را ملل مشترک المنافع ایران اعالم داشت که می توانند دین، زبان و رسوم خودرا که این رسوم ناقض اخالقیات 
و رفتار نیک نباشند حفظ کنند و قول داد که مقامات این ملل نیز محلی باشند )نه اعزامی از نقاط دیگر(. به این 
ترتیب، کوروش از امپراتوری ایران به نام یک جامعه مشترک المنافع یاد کرده و خواهان »جهاِن تک دولتی« 
 سه قرن اخیر آن را راه حل مسائل  مرکب از ملل دارای استقالل در امور داخلی شده بود که اندیشمندان در دوـ 
 اقتصادی و نقض حقوق  جاری بشریت بدست داده اند که همچنان دچار جنگ، فساد، مشکالت اجتماعیـ 

طبیعی بشر و آزادی هاست.
 و به باور مورخان؛ ظالم نسبت به بیشتر اتباع       شهر بابِل )بابیلون = بابیلو( پایتخت یک دولت به همین نامـ 
که قلمرو آن تا ساحل شرقی مدیترانه امتداد داشت و در 90 کیلومتري جنوب غربی بغداد امروز و در کنار فرات 
و مجاورت شهر حلّه واقع شده، دوازدهم و یا سیزدهم اکتبر سال 539 پیش از میالد به دست ارتش ایرانیان 
افتاد و کوروش بزرگ وارد آن شهر شد و تحقق آرزوي خودرا که ایجاد یک جامعه جهانی مشترک المنافع بود 
اعالم داشت و تالشهاي 20 ساله اش را براي تحّقق امپراتوری پارسیان به عنوان پایه جامعه جهانی مشترک 
المنافع برشمرد. در همین شهر بود که کوروش حقوق انسان را اعالم کرد که لوح استوانه شکل حاوي متن آن، 
از آن زمان تاکنون باقي مانده و نخستین اعالمیه حقوق بشر بشمار می آید. وی بر همین اساس، یهودیان زنداني 

دولت بابِل را آزاد و روانه زادگاه شان ساخت و به هزینه ایران شهرهای آنان ازجمله اورشلیم را بازسازی کرد. در کتب دینی از کوروش به نیکی یاد شده است.
     بیستم مهرماه سال 1350 )در آن سال مصادف با 12 اکتبر 1971( به مناسبت بیست و پنجمین سده تاسیس امپراتوري پهناور ایران و سالروز اعالم 
ایجاد دولت واحد جامعه جهانی ملل مشترک المنافع، بزرگترین کنگره ایران شناسي با شرکت تقریبا همه شرق شناسان جهان و بسیاری از موّرخان مربوط در 
 در دو هزار و پانصد و دهمین سالروز تاسیس دولت ایران واحد  تخت جمشید گشایش یافت و به همین مناسبت در همین ماه )اکتبر 1971 = مهرماه 1350(ـ 
و اعالم آرزوی کوروش به تحّقق یک جامعه جهانی مشترک المنافع و نیز حقوق انسان، سران کشورهایي که به مناسبت این سالروز به ایران دعوت شده بودند 
از آرامگاه کوروش بزرگ )بنیادگذار ایرانزمین( در پاسارگاد دیدن کردند و کوروش را به عنوان مردي آزاده که همه انسان هارا داراي حقوق و حیثیت برابر اعالم 
کرده بود ستودند. و در همین روز، شاه وقت )پهلوي دوم( در برابر گور کوروش به احترام ایستاد و نطقي ایراد کرد که پاراگراف هاي اول و آخر آن از این قرارند:

 شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ایرانزمین بر تو درود باد.".      "کوروشـ 
 شاه بزرگ، شاه شاهان، آزادمرد آزادمردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب؛ زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم ماند!.".      "کوروشـ 

     سه روز بعد از انجام مراسم در محل آرامگاه کوروش، 24 مهرماه )همان سال( در تخت جمشید و با حضور سران دعوت شده، مراسم رژه تاریخ ایران برگزار 
شد. در این رژه، سربازان با لباس و تجهیزات هر دوره از تاریخ ایران از برابر مدعوین گذشتند و مراسم، با شرح کامل توسط ایرج گرگین )متوفی( مستقیما از 

تلویزیون ملي پخش شد.
 7 سال پس از آن، این نگرانی را در قدرت های وقت پدید       نظر برخی از موّرخان براین است که همین مراسم و نیز افزایش درآمد ایران از صدور نفت در 6ـ 
آورد که نکند ایرانیان در صدد احیاء امپراتوری خود باشند و دست کم کنفدراسیون ایرانزمین مرکب از قطعات جداشده، ولی دارای فرهنگ مشترک و تبار 

ایرانی و اینک مستقل و ....
     اخیرا بر قطعات جداشده ایرانزمین نام »منطقه نوروز« گذارده شده است زیراکه مردمشان فرهنگ و نیاکان )تاریخ( مشترک دارند.

نقشه امپراتوری ایران

کوروش بزرگ )حجاری برجسته(
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سالروز شاه شدن داریوش بزرگ 
پدر ناسیونالیسم ایراني

داریوش هخامنشي پسر ویشتاسپ از بزرگان پارس در نخستین روز از جشنهاي مهرگان 
)پس از تطبیق با تقویم میالدي؛ دوم اکتبر( در سال 522 پیش از میالد، شاه ایران شد.

     در دوران حکومت 36 ساله داریوش بزرگ، قلمرو ایران از دره سند ) Indus ( تا سواحل 
لیبي در افریقا، و از شمال دریاي مرمره ) Thrace تا اوکراین در اروپا و مناطق غرب دریای سیاه( 
تا کوههاي پامیر در آسیا شامل همه خاورمیانه امروز، آسیاي میانه، قسمتي از آسیاي جنوبي، 
قفقاز، مصر و قسمتي از سودان بود که به اُستانهاي متعدد )ساتراپي( تقسیم شده و مستقیما زیر 
نظر حکومت مرکزي و بر پایه قوانین واحد اداره مي شدند و به آن قسمت که سه طایفه ایراني در 
آن سکونت داشته، داراي نیاکان و فرهنگ مشترک بوده و آیین هاي نوروز و مهرگان را گرامي 
داشته و یکسان برگزار کرده اند و مناطقی از این دست »ایران زمین« گفته اند )مادها از »ري« 
به سمت غرب و شمال غربي از جمله ُکردها و آذري ها، پارس ها از منطقه ري به جنوب تا جزایر 
خلیج فارس و از شرق تا آن سوي رشته کوههای ِهندوُکش و انتهاي بدخشان، مکران تا دره 

 خراسان بزرگتر، تبرستان و ...(. سند و پارت ها درمناطقی از شمال شرقيـ 
    مصر ساتراپي ششم ایران بود.

     کوروش بنیادگذار کشور ایران بوده است، ولي ناسیونالیسم ایراني با داریوش بزرگ به دنیا 
آمده است. کوروش، جهاني فکر مي کرد و یک جامعه مشترک المنافع متساوي الحقوق به 
مرکزیت »ایران زمین« به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلي اعضاي اتحادیه را روا نمي 

داشت.

اتحاد خشایارشا با کارتاژ )تونس امروز(
نوزدهم اکتبر سال 480 پیش از میالد را روزي نوشته اند که خشایارشا رهبر وقت ایرانیان 
با دولت کارتاژ Carthage )تونس امروز و تا مسافت زیاد، مناطق اطراف آن( پیمان اتحاد بست. 
هدف خشاریاشا از این پیمان، ایجاد سد در برابر گسترش اتحادیه یوناني ها در جهت جنوب و 
غرب و درگیر نگهداشتن این اتحادیه در جنگهاي دور دست بود تا به فکر تعرض به ایوني ایران 
نیافتد. ]شهرهاي یوناني زباِن واقع در غرب آناتولي و جزایر شرقي دریاي اژه و دریاي مدیترانه از 
جمله قبرس، ایوني خوانده مي شدند. واژه یونان که در خاور میانه بکار مي رود برپایه کلمه ایوني 
ساخته شده است(. در آن زمان، یونان در جنوب ایتالیا و از جمله در جزیره سیسیل )سیچیلیا( 
مهاجرنشین داشت که معروف ترینشان سیراکیوز )سیراکوز( است. در پي همین اتحاد و کمک 

مالي ایران بود که دهها سال بعد »هامیلکار« کارتاژي به سیسیل حمله نظامي برد.
     اتحاد ایران و کارتاژ تا 70 سال بعد )سال 410 پیش از میالد( ادامه داشت و کارتاژ از کمک 

مالي ایران برخوردار بود.
 سوري( هستند که نام شهر خود واقع در تونس امروز      کارتاژي ها مهاجران فنیقي )لبنانيـ 
و ساحل دریاچه تونیشیا را »کارت هاداشت« به معناي شهر تازه گذارده بودند که رومي ها آن 
را کارتاژ تلفظ کردند که چون کتب تاریخ قرون قدیم عمدتا توسط رومي ها نوشته شده است به 
همین صورت باقي مانده است. معروف ترین سردار کارتاژي، هانیبال بود که به اسپانیا و ایتالیا 

لشکر کشید و در این لشکرکشي از فیل هم استفاده کرده بود.

داریوش بزرگ

خشایارشا
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زادروز نادرشاه، ناپلئون مشرق زمین
22 اکتبر )سي ام مهرماه( زادروز نادر شاه افشار سردار بزرگ ایران است که در سال 1688 میالدی 
در دستگرد خراسان به دنیا آمد و 59 سال ُعمر کرد و مرزهای ایران را در شمال و شمال غربي، جنوب 
و شرق به حد زمان ساسانیان رسانید و در شمال غربی و غرب عثمانی را از قفقاز و همه سرزمین های 
اَرمنی نشین بیرون راند و شهرهاي کربال و نجف را متصرف شد. وی همچنین به تصرف دهلی موفق 
شد و با فراری دادن روس ها، مرزهای ایران در داغستان را تثبیت کرد. مورخان نظامی »نادر« را آخرین 
سردار بزرگ مشرق زمین )ناپلئون شرق( خوانده اند. وی در نوجوانی با مادرش به اسارت ازبک ها که به 
خراسان دستبرد زده بودند درآمد، ولی پس از رسیدن به سن بلوغ و نیز درگذشت مادرش، از این اسارت 
فرار کرد و به ایل افشار پناهنده شد و به همین سبب وی را ناد شاه افشار نوشته اند، حال آن که در اصل، 
از تبار افشارها نبود. نادر دهم ژوئن 1747 در جریان کودتای افسران ناراضی خود در اردوگاه نظامي فتح 

آباد واقع در 12 کیلومتري قوچان )خبوشان( خراسان کشته شد.

روزی که ایروانـ  شهری که هزاران سال در کنار ایران بود به دست 
پاسِکویچ ـ   ژنرال روس افتاد

 Gregorian ( شهر ایروان به دست نظامیان روسیه افتاد.   نوزدهم اکتبر 1827 )طبق تقویم میالدي جدیدـ 
 ژنرال روس شهر ایروان )یروان( را که بیش از 2 هزار سال متحد و یا وابسته به ایران      یکم اکتبر 1827 ایوان پاسِکویچـ 
بود مورد تعّرض قرار داد و به رغم دفاع سخت نظامیان ایران، آن را تصرف کرد و سال بعد )22 فوریه 1928( طبق سازشنامه 
ترکمن چای به روسیه واگذار شد که اینک پایتخت جمهوری مستقل ارمنستان است. پاسکویچ پس از تسخیر ایروان، از تزار 
وقت لقب ُکنِت ایروان( گرفت با یک پاداش نقدي و نشان و ارتقاء درجه نظامي. وی همچنین شورش ضد روسیه در لهستان 

و مجارستان را سرکوب کرد. او قبال در جنگ با ناپلئون شرکت کرده بود.
     ارمنستان از زمان هخامنشیان همواره متحد و یا وابسته به ایران بود و ایران بارها برسر آن با رومیان جنگید. از دست 

رفتن ایروان شکست بزرگی برای ایران بود و همچنین برای ایروانی ها که هزاران تَن از آنان به داخله ایران مهاجرت کردند. از دوران صفویه تا امضای سازشنامه 
 سه دهه   حتی از دست دادن بغداد می شد. در دوـ  ترکمن چای، در هر جنگی با عثمانی، ایران برای حفظ ارمنستان در کنار خود، حاضر به هرگونه گذشتـ 
اخیر دولت ایران مناسبات بسیار نزدیک با جمهوری ارمنستان برقرار کرده است که اینک به مراتب کوچکتر از ارمنستان پیشین است که تا دریاچه وان امتداد 

داشت. دشمنی و فشار عثمانی به ارمنیان باعث پراکنده شدن آنان در سراسر جهان شده است و کالیفرنیا اینک یک اقلیت پُرجمعیت ارمنی دارد.

مصّوبه دولت درباره کتابي کردن ظلم هاي انگلستان به ایران و ایرانیان
23 مهرماه 1331 )15 اکتبر 1952( شوراي وزیران دولت وقت ایران به ریاست محمد مصدق تصویب کرد که براي آگاهي ایرانیان از مظالم انگلستان در 
میهِن شان، عملیات و اقدامات دیپلمات ها، عوامل و کنسولگري هاي آن دولت در ایران و به ویژه از آغاز قرن بیستم تا ملّي شدن صنعت نفت به صورت یک 
کتاب منتشر شود و همه اسناد و تصاویر موجود در اختیار مؤلفان کتاب قرار گیرد و نسخه هایی از این کتاب به کتابخانه های عمومی و کتابخانه های مدارس، 

معلمان کشور، روزنامه نگاران و کارکنان دولت داده شود.
     شوراي وزیران ایران در مصّوبه خود تاکید کرده بود که این کتاب باید به گونه اي نوشته و تنظیم شود که مورد استناد پژوهشگران خارجي قرار گیرد تا 

جهانیان را از مداخالت انگلستان در ایران و به قهقرا فرستادن این ملت بزرگوار و دانشمندپَرور و در عقب ماندگي نگهداشتن آن آگاه گردانند.
     در پي انتشار خبر تصمیم شوراي وزیران، چندین زبان دان اعالم آمادگي کردند که کتاب را به رایگان )بدون دریافت دستمزد( به زبانهاي انگلیسي، فرانسه، 

تصویری از نادرشاه

ژنرال پاسِکویچ
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آلمانی، عربي و اسپانیایي ترجمه کنند. این مصّوبه دولت ایران از آن پس برای ملل دیگر بویژه ملل استعمارزده الگو قرارگرفته است.
    سه روز بعد )18 اکتبر 1952( چند ساعت پس از پخش بیانات دکتر مصدق نخست وزیر وقت از رادیو تهران که در آن تصمیم به قطع روابط با انگلستان 

را براي مردم توجیه کرده بود، مصّوبه مجلس در این زمینه)قطع روابط( به سفارت انگلستان در تهران ابالغ شد.
     مردم که این خبر را از رادیو تهران شنیده بودند از هر گوشه شهر به سوي خیابان فردوسي که ساختمان سفارت دولت لندن در آن واقع است روانه شدند 
و ضمن برگزاري یک تظاهرات ضد انگلیسي گسترده و دادن شعار، تابلوي سفارت را که عالمت رسمي دولت انگلستان بر آن وجود داشت، به عنوان مظهر 
استعمار از جاي برکندند و از سردر سفارت پایین آوردند. این کار 59 سال بعد عینا تکرار و مناسبات لندن و تهران قطع شد ولی قوه مجریه جمهوری اسالمی 
به ریاست حسن روحانی که گفته شده است نزدیک به سیاست های هاشمی رفسنجانی است در اکتبر 2013 تصمیم به تجدید روابط لندن و تهران گرفت و 
این روابط برقرار شده است. اگر نظرسنجی شود گمان نمی رود حتی پنج درصد ایرانیان راضی به داشتن رابطه با دولت لندن باشند زیرا می دانند که این دولت 

در طول دو قرن گذشته چه بالها بر سر ایران و ایرانی آورده است.

قطع مناسبات ایران با انگلستان و نطق دکتر مصدق در مجلس در این زمینه
دکتر مصدق 24 مهر ماه 1331 در مجلس شوراي ملّي حضور یافت و قطع روابط با انگلستان را اعالم داشت. وي گفت که قطع رابطه 
با این دولت مداخله گر تأثیر در روابط و عالئق مردم دو کشور نخواهد داشت. ما در 19 ماه گذشته کوس رسوائي دولت استعمارگر 
انگلستان را زدیم و آبرویش را در دنیا بردیم و اقتدار آن را تا توانستیم تضعیف کردیم. این دولت در این مدت از تحریم اقتصادي 
ما، توسل به دولت هاي دیگر برضد ما، رشوه دادن به دست نشاندگان داخلي و تحریک اَیادي خود در ایران و تهدید و ارعاب نتیجه 
نگرفت. قبال تهدیدهاي نظامي آن هم اثري نکرده بود. ما خواستیم که با قطع روابط، به این تحریکات و تشّبثات پایان دهیم. ما روابط 
گرگ با میش را نمي خواهیم. در طول تاریخ، از این روابط رنجهاي فراوان برده ایم. انگلستان بمانند هر امپریالیست دیگر نمي خواهد 
ملل ضعیف رشد و ابراز وجود کنند و بنابراین داشتن رابطه با چنین دولتي درست و منطقي نبوده است. ما مي خواهیم رشد کنیم 
و روي پاي خود بایستیم و خودمان باشیم که با داشتن رابطه با انگلستان، تحقق این آرزو امکان پذیر نخواهد بود. دکتر مصدق در 

این نطق، یک بار دیگر گفت که شرکت نفت انگلستان، دیگر روي ایران را هم نخواهد دید. مجلس اقدام نخست وزیر را با کف زدن و ابراز شادماني تایید کرد.

قتل ُرکسانا بانوی ایرانی اسکندر مقدونی و پسرش اسکندر چهارم
از نوشته هاي پلوتارک، دیودورس سیکلوس و اسناد دیگر چنین بر مي آید که ُرکسانا )روکسانا( زن ایراني اسکندر مقدوني و پسر 13 ساله او اسکندر چهارم 
 شهر یونان( مسموم و مقتول شدند. کاساندروس یکي از جانشینان  در پاییز سال 310 پیش از میالد به دست کاساندروس )حکمران مقدونیه و چند کشورـ 
محلي اسکندر که تاریخ از او به نام مردي بسیار جاه طلب و خشن نام برده است آرزوي سلطه بر سراسر سرزمین هایي را داشت که اسکندر مقدوني تصرف 
کرده بود. وي پیش از مسموم کردن رکسانا، با از میان برداشتن بسیاري از رقیبان، عمال فرمانرواي کل یونان و مقدونیه شده بود که اسکندر چهارم به عنوان 

جانشین پدرش اسما پادشاه آن مناطق بود.
کاساندروس قبال المپیاس مادر اسکندر و حامي نوه اش اسکندر چهارم را از میان برداشته بود. کاساندروس به این جهت چشم دیدن اسکندر چهارم را 
نداشت که مورد حمایت حکام محلي ایران زمین بود. کاساندروس به بهانه حراست از اسکندر چهارم، او و مادرش را 
از درباریان جدا کرده و منزوي ساخته بود و در همین انزوا آنان را مسموم کرده بود. روکسانا دختر ساتراپ )استاندار( 
تخارستان و سغدیانا بود )که داریوش در کتیبه بیستون از این مناطق به عنوان ساتراپي هجدهم ایران نام برده است(. 
این ساتراپي شامل شهرهاي بلخ، سمرقند، خجند، بخارا و ... آخرین ساتراپی )استان( ایران بود که به تصرف اسکندر 
درآمد و بیش از هر ساتراپی دیگر در برابر او ایستادگي کرد. اسکندر پس از تصرف دژ مستحکم این ساتراپی به نام 
قلعه »آریا مازس« ُرکسانا را اسیر و سپس با او ازدواج کرده بود تا خویشاوند ایرانیان شود. یونانیان این ساتراپی ایران 
را بَکتریا = باختریا مي نویسند و دژ کوهستاني آریامازس را سغدیانا نام مي برند. سغدیان امروز به فارسي قدیم سغدا = 
سوغودا تلفظ مي شد. رکسانا تلفظ یوناني روشنک است که ایرانیان آن زمان، ستاره را که نسبت به ماه روشني کمتري 
داشت »روشنک« مي خواندند. رکسانا در سال 323 پیش از میالد و زماني که اسکندر در بابِل )جنوب عراق امروز( 
درگذشت 18 ساله و اسکندر چهارم را حامله بود که به خواست المپیاس مادر اسکندر از بابل به مقدونیه منتقل شد.

دکتر مصدق

تصویری از مجسمه قدیمی

 و آسیب دیده ُرکسانا
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روزي که نیروي دریایي آمریکا سکوهاي نفتي ایران را گلوله باران کرد
19 اکتبر 1987 میالدي )27 مهرماه 1366( نیروي دریایي آمریکا سه سکوي نفتي ایران در خلیج فارس را به گلوله بست که دو سکوي آن ویران شد.

     یک روز پیش از این حمله، رونالد ریگن رئیس جمهوري وقت امریکا سران مقننه )کنگره( این کشور را به دفتر خود فراخوانده و به آنان گفته بود که جمهوري 
اسالمي در خلیج فارس براي منافع امریکا و کشتي هایي که با پرچم آمریکا )کشتي هاي کویتي( رفت و آمد مي کنند یک تهدید دائمي است و او تصمیم گرفته 

است که آمریکا هراقدامي را برضد آن دولت که بتواند، انجام دهد.

 

قانون از کجا آورده اي؟ و قانون منع مداخله در معامالت دولتی که راه حل مسائل بودند
 19 اکتبر1958  )27 مهرماه 1337(دولت وقت الیحه منع مداخله وزیران، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و موسسات عمومي )عرفا وابسته به دولت( 

را در هرگونه معامالت دولتي به مجلس داد که بعدا به تصویب رسید و هنوز گزارشي از لغو این قانون به دست نیامده است.
     دولت وقت متعاقب این الیحه، دو روز بعد الیحه »از کجا آورده اي؟« را به مجلس داد که آن هم به تصویب رسید، اما جز یک سال و اندي به اجرا درنیامد. 
 از آغاز مشروطیت به شمار آمده اند. طبق قانون از کجا آورده ای، تمامی کارمندان و مقامات دولتی و دستگاههای  این دو قانون معلق از مهمترین قوانین ایرانـ 
عمومی باید هرسال ُفرم هایی را پُر می کردند که حاوی دارایی های آنان و زن و یا شوهرشان بود و پس از تسلیم ُفرم، یک سازمان رسیدگی باید ُفرم های دریافتی 
هر سال را با سال پیش مقایسه می کرد و درباره کم و زیاد آن تحقیق می کرد و نیز درباره افراد مورد سوء ظن تحقیقات پلیسی انجام می شد و چنانچه فرد دروغ 

نوشته بود طبق قانون دروغ گفتن به دولت مجازات می شد.

 

»20 اکتبر« روز گسترش قلمرو دولت واشنگتنـ  این گسترش در یک نگاه
»20اکتبر« را در تاریخ فدراسیون آمریکا مي توان روز گسترش خاک این اتحادیه خواند. در این روز در سال 1803 سناي امریکا بر معامله خرید لوییزیانا از 
فرانسه به مبلغ 15 میلیون دالر صحه گذارد و معامله درست دو ماه بعد انجام شد و با این معامله، وسعت آن فدراسیون یکشبه تقریبا دوبرابر شد. در آن زمان سراسر 
دره »مي سي سي پي« را لوییزیانا مي خواندند که متعلق به فرانسه و وسعت آن 828 هزار مایل مربع )نزدیک به وسعت ایران( بود. این معامله در پي مذاکرات 
طوالني نمایندگان توماس جفرسون رئیس جمهوري وقت آمریکا با ناپلئون بناپارت انجام گرفت. جفرسون به دلیل اقامت طوالني در فرانسه مي دانست که ناپلئون 
سیاست »تایلران« را که مي خواست یک امپراتوري فرانسوي در قاره امریکا به وجود آورد رها ساخته و عالقه مند به توسعه فرانسه در اروپاست. لذا مذاکرات خرید 
را آغاز کرد. چون در این میان ناپلئون براي تامین نیاز مالي جنگهاي خود بیش از پیش به پول نیازمند شد، مخالفت اسپانیا را که نگران همسایه شدن قلمرو 

دولت واشینگتن با مکزیک خود بود نادیده گرفت و معامله انجام یافت. با این حساب، اگر این معامله انجام نشده بود، امروز قدرتي به نام آمریکا وجود نداشت.
در پي تعرضات نیروهاي ژنرال جکسون به اراضي فلوریداي اسپانیا مذاکراتي میان دولت واشینگتن و اسپانیا آغاز شده بود که پس از چهار ماه، دولت اسپانیا 
20 اکتبر 1818 موافقت کرد که متصرفات خود در شرق رود »مي سي سي پي« از جمله فلوریدا را به مبلغ 5 میلیون دالر به آمریکا بفروشد و دولت واشنگتن 

بعدا به جاي پرداخت این پول به اسپانیا، آن را به اتباع خود که در دادگاههاي مختلف برضد اسپانیا اقامه دعوا کرده بودند داد تا پرونده ها بسته شود!.
همچنین 20 اکتبر 1818 میان انگلستان که مالک کانادا بود و دولت واشینگتن قراردادي به امضا رسید که به موجب آن مرز فدراسیون آمریکا و کانادا، 
مدار 49 درجه عرض جغرافیایي تعیین شد که از لحاظ ارضي به سود آمریکا بود. دولت واشنگتن سپس انگلستان را راضي کرد که مشترکا برکشور اورگون 
)استیت فعلي آمریکا واقع در شمال غربي این کشور( که تا آن زمان در دست انگلستان بود حکومت کنند که قرارداد مربوط نیز 20 اکتبر 1820 امضاء شد و 
بعدا انگلستان آن منطقه را کال به دولت واشینگتن واگذار کرد. خرید االسکا در 30 مارس سال 1867 از روسیه به مبلغ هفت میلیون دالر انجام شد که پس 
از تصویب قرارداد معامله در سناي آمریکا و تامین پول، این سرزمین وسیع و حساس 19 اکتبر همین سال )20 اکتبر به وقت مسکو( از جانب روسیه پس از 
دریافت پول به دولت آمریکا تحویل داده شد. در همین روز )20 اکتبر( در سال 1903 مرز کانادا با آالسکا به رغم اعتراض کانادایي ها به سود آمریکا تعیین شد 
)کانادا میان آالسکا و آمریکا قرار گفته است(. دولت واشنگتن تکزاس جنوبي و ایاالت جنوب غربي و غربي دیگر را از طریق جنگ با دولت مکزیک و پورتوریکو 
و گوام را نیز با جنگهاي دیگر از اسپانیا متصرف شد و سالها بعد مجمع الجزایر هاوایي با هزاران کیلومتر فاصله ضمیمه آمریکا گردید. ضمیمه شدن پورتوریکو 

هم در ماه اکتبر صورت گرفت.
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 هربرت جورج ولِز: بیشتر مسائل انسانی ناشی 

از ُعقدهِ روانِی دیدن ثروتمندشدگاِن از زرنگی و 
ساخت و پاخت و وجود »کالس« در جوامع است

Herbert George Wells اندیشمند، جامعه شناس و نویسنده انگلیسی در کتاب هایش از 

»دنیای تک دولتی و کنفدراسیون ملت ها« جانبداری کرده و آن را از عوامل خوشبختی و 
حذف نگرانی ها از زندگانی، کاهش هزینه های دولتی و عاری شدن جهان از دشمنی ها و 

جنگ خوانده است. ]کوروش بزرگ 25 قرن پیش همین را گفته بود[.
ولز به زبانی ساده تر از کارل مارکس، بیشتر مسائل انسانی را ناشی از ُعقدِه روانِی دیدن 
ثروتمندشدگان از زرنگی و ساخت و پاخت و وجود »کالس« در جوامع بیان داشته و گفته 
است که این سئوال در ذهن هر انسان است که از خود می پرسد: چرا آن یکی ثروت بیشتر 
دارد و در رفاه، خوشی و توانایی است؟. چرا من نیستم؟، من چه چیزی کمتر از او دارم؟، او چه 

کرده است؟ و دهها چرای دیگر و همین ُعقده ها مسئله ساز هستند.
     ولز مسائل ناشی از وجود »کالس« در جوامع را در کتاب »ماشین زمان« آورده و تشریح کرده است. او می گوید که ُعقده ناشی از وجود »طبقه« 
در جامعه است که اکثریت را هنگام وقوع جنگ، انقالب، شورش و حتی توفان، زلزله و سیل بر می انگیزاند تا به ثروتمندان تعّرض، و تخریب ایجاد 
کنند. این قانونگزاران هستند که با وضع قوانیِن حاّلل مسئله، نباید اجازه دهند در جامعه آنان طبقه ایجاد شود؛ مثال با وضع مالیات تصاعدی بر 
درآمدها و تعدیل درآمدهای باال و ثروت های انبوه و ... بنابراین ضروری است که نمایندگان پارلمان ها اهل تفکر، دورنگر و آگاه از مسائل جامعه 

خود باشند و دائما در اندیشه یافتن راه حل.
 نیمه قرن بیستم( ثروتمندان بسیار دارد، ولی مردم احساس وجود طبقه نمی کنند زیراکه   ولز نوشته است: جامعه آمریکا )جامعه وقتـ 
ثروتمند و بی ثروت در یک رستواران در کنار هم غذا می خورند، به یک تاالر ورزشی و رقص می روند و دختر و پسر بدون توجه به تفاوت ثروت 

با هم ازدواج می کنند.

گفته اند که اندرز وضِع »قانون از کجا آورده ای؟« به پارلمان های کشورها برای کنترل فساد مالی و سوء استفاده ها، از جورج ولز است که آن 
را به صورتی در کتابهایش آورده است.

 بشری که راه خودرا به سوی معنویات      ولز در آخرین کتاب غیر داستاني خود تحت عنوان »انسان در پایان خود« آینده اي منفي براي بشرـ 
 پیش بیني کرده است. و اخالقیات اصالح نکندـ 

ولز که 80 سال ُعمر کرد گفته است که مسائل، حقایق و نظرات باید بیان شوند و نویسندگان چه بهتر در قالب داستان نظرات خودرا به استناد 
مشاهدات و احساس مسائل ریشه دار و ریشه مسائل بیان کنند  و با ذکر پیش بینی ها راه حل ارائه دهند و در قالب داستان زیرا که توده ها باید 
متوجه شوند. مطالعه داستان و مشاهده فیلم سینمایی و تماشای صحنه در تئاتر برای توده ها جالب تر و درک مسئله و نظر آسان تر است و در 
ذهن آنها باقی خواهد ماند. برای به نتیجه درست رسیدن هرگونه اصالحاتی همکاری توده ها الزم است که بدون همکاری و متابعت توده ها هیچ 
اصالحی به هدف نخواهد رسید. همچنین اگر در یک جامعه، اخالق و انسانیت رعایت نشود بازهم برنامه های اصالحی به هدف نخواهد رسید. 
باید در مدارس، بیش از فیزیک و شیمی، اخالقیات تدریس شود و برای این کار نیاز به آموزگار واجد شرایط است. هرکس نمی تواند اخالقیات را 
 امروز نوجوان هستند و فردا مدیر جامعه و دست کم مدیر جامعه  وارد وجود یک نوجوان و جوان کند. آینده هر جامعه در دست جوانان امروز استـ 
خانواده خود. همه باید خواهان جامعه ای خوب باشند زیراکه زندگی در یک جامعه ایده آل سعادت آور است و تنها پول و ثروت عامل سعادت 
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نیست. هرکس باید بداند که ثروت اضافی اش را می گذارد و می رود و وارثان ثروت بیشتر تنبل تر و تجاوزگر تر می شوند.

ولز در مورد جامعه جهانی بارها از اندیشه کوروش بزرگ به ایجاد »دنیای تک دولتی و کنفدراسیون ملت ها = جامعه مشترک المنافع جهانی« جانبداری و 
در دو تالیف از کتابهای غیر داستانی خود؛ سرفصل های تاریخ جهان )اوت الین ها( و »سرگذشت جهان« آن را به نوعی تبلیغ کرده است.

ولز 29سپتامبر 1945 به مناسبت سالگرد پیشنهاد »مارکوس اورلیوس پروبوس« از امپراتوران سده سوم روم به بهرام دوم امپراتور ساسانی ایرانزمین مبنی 
بر تقسیم مشرق زمین میان دو امپراتوری و به این ترتیب پایان جنگها ]که پیشنهاد پروبوس به بهرام دوم، 28 سپتامبر 280 میالدی با ذکر دلیل از جانب شاه 
ایران رد شد[ در نشستی گفت: جنگ جهانی دوم در اروپا در ماه می و در خاور دور در آگوست امسال )سال 1945( پایان یافت که نتیجه اش تقسیم دنیا میان 
دو قدرت خواهد بود و این تقسیم بندی، آن نیست که پروبوس در سال 280 میالدی در ذهن می پروراند مبنی بر پایان هرگونه معارضه. این تقسیم بندی، دو 
 یکی آز آنها برود و جهان، یک قدرتی بشود و بلوک و قدرتی خواهد رفت   زود و یا دیرـ  بلوک متخاصم و معارض به وجود مي آورد که طبق »قانون تاریخ« بایدـ 
که اندیشمند دلسوز، برنامه ریز و میدیای ماهر و آزاد نداشته باشد و نبود این عوامل، دیکتاتوری پدید می آورد و ظلم و فساد، که واکنش آشگار و پنهان مردم 

را به دنبال خواهد داشت.

»ولز« در جریان نشست های ورسای ]پایان جنگ جهاني اول[ گفته بود: "ای آقایان لباس اتو کشیده و سبیل از بناگوش در رفته کاری نکنید که با عمل شما 
جنگ جهانی دومی پدید آید. شما که میدان جنگ و باران گلوله و انفجار و گاز سمی ندیده و گرسنگی نخورده اید، حال که تعیین سرنوشت ها به دست شما 
افتاده قراردادهارا بگونه ای بنویسید که دلیل و بهانه برای جنگی دیگر نشوند، تنها »امروز« را که از باده پیروزی سرمست هستید نبینید، به »فردا « بیندیشید 

و از تحمیل و ظلم به مغلوب بپرهیزید".
    همین »ولز« در سال 1919 و پس از اطالع از متون قراردادهای ورسای گفت که باید در انتظار جنگ دوم بود که تحمل ملل مغلوب )بشر( بی پایان 

نیست و ....
    دیدیم که پیش بینی ولز تحقق یافت و ملت آلمان هیتلررا که بر ضد تحمیالت اِعمال شده بود رهبر خود کرد و جنگ جهانی دوم به خاطر رّد تحمیالت 

ِورسای و پس گرفتن اراضی از دست داده آلمان بود.

سوسیالیسم اخالقي توماس هیوز 
وایجاد احزاب سوسیال مسیحي برپایه این اندیشه

 توماس هیوز اندیشمند و داستان نگار انگلیسي که 20 اکتبر 1822 )28 مهرماه( به دنیا آمد و 74 سال ُعمر کرد آرزو داشت که یک سوسیالیسم اخالقي 
)مذهبي( نظام ملل جهان قرار گیرد تا عدالت برقرار و رقابت و منازعه مردم بر سر پول و قدرت پایان یابد.

 وي در سال 1880 فکر خود را با ایجاد منطقه »راگبي« در استیِت تنسي آمریکا پیاده کرد و نامش را مدینه فاضله راگبي گذارد، ولي طولي نکشید که این 
برنامه او بر اثر تحریک و توطئه اصحاب سرمایه و استثمار شکست خورد )زیرا که این برنامه، بدون خونریزي و عصیان، ساختمان کاپیتالیسم به لرزه درآورده 

بود( و به داستان نگاري بازگشت.
 داستان هاي او بیوگرافي هاي تخیلي هستند که اندیشه هایش را منعکس مي کنند و او در این داستانها، با ذکر مشکالت بشر که ناشي از کاپیتالیسم و 

حرص مال و مبارزه دائمي برسر آن است ثابت مي کند که راه چاره، برقراري یک نظام سوسیالیستي اخالقي است.
 هیوز با معروفیتي که در جامعه کسب کرده بود به نمایندگي مجلس انتخاب شد ولي بیشتر اوقات هنگام راي گیري براي تصویب قوانین غایب مي شد. 
هیوز مي ترسید که راي او، وي را مسئول نتایِج بَِد حاصل از اجراي قانوِن مصّوب کند و گرفتار عذاب وجدان شود. او معتقد بود که قوانین آن طور که مورد نظر 
مصّوبان آنها است اجرا نمي شوند و هر مجري براي خود، آنها را به نوعي که منافعش ایجاب کند تفسیر و تعبیر مي کند و مورد سوء استفاده قرار مي دهد. پیروان 
اندیشه هیوز در اروپا، بعدا احزاب سوسیال مسیحي را به وجود آوردند که این احزاب پس از جنگ جهاني دوم، با انگیزه جلب حمایت آمریکا و نیز به دست آوردن 

اکثریت پارلمان، در عقاید خود تجدید نظر کردند و عمال راستگرا و ضد سوسیالیسم شدند!.
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فرهنگ عدل و انصاف و رعایت احوال انسان باید در جهان فراگیر شود
»همفري مک کوین« در تابستان 2005 با استفاده از فرصتی که یک نشسِت  پرسش و پاسخ )فوروم( در »بریس بین Brisbane « به او داده بود جمع بندی 
نظرات خود را درباره »خواست هاي عمومي و مشترک بشر« اعالم داشت و گفت که بشر خواهان توزیع عادالنه درآمد و ثروت است. بشر نمي خواهد که یک 

همنوع گرسنه سر بر بالین بگذارد، بدون درمان رها شده باشد و یا بدون داشتن خطر براي جامعه در بند مانده باشد.
 نویسنده و اندیشمند بنام قبال به صورت مقاله و یا در سخنرانی ها مطرح می شد، ولی جمع بندی نداشت و گفته بود که پس از یک نظر   نظرات مک کوینـ 

سنجی و بررسی مسائل روز نظرات خود را اعالم خواهد کرد. وی همچنین یک دانشمنِد »تاریخ عقاید« است.

 وی در آن نشست گفت: هر مصلح و مبارز راه سعادت بشر برضد سرمایه داري مطلق )پیور کاپیتالیسم( است که کاپیتالیسم استثمار را رد نمي کند و معتقد 
به رعایت عدالت در اقتصاد و امور »کار و کارگر« و احوال مصرف کننده نیست. در قرن 21، دیگر ساختن اتحادیه و سندیکا به تنهایي حاّلل این مسئله نیست، 
باید فرهنگ عمومي در جهتي قرار گیرد که همگان، از ثروتمند تا بي ثروت، زشتي و غیر انساني بودن استثمار فرد از فرد، ظلم کردن به خاطر کسب ثروت و 
قدرت، و آزمندي ها را درک و خواستار طرد و یا تعدیل آن باشند. تالش فرد براي رسیدن به زندگاني بهتر و ثروتمند شدن نسبي با توجه به ظرفیت کره زمین 
و سهم هر انسان از آن، رّد نمي شود. فرهنگ عدل و انصاف و رعایت احوال انسانها باید در جهان فراگیر شود و ترویج این فرهنگ تنها از دست کتاب نویس، 
روزنامه نگار و خطیب بر مي آید که در درجه اول باید خود آنان معتقد به عدل و انصاف باشند. برای مثال: مدیران شوروي از دهه 1950 به بعد به آنچه را که مي 
گفتند معتقد نبودند و لذا عمل آنان چیزي دیگر بود. ضابطه گزینش آنان براي ریاست کردن و مدیریت درست نبود، آموزش الزم براي پیروز ساختن اجرای 
ایدئولوژي مربوط را ندیده بودند و به همین لحاظ کشور فروپاشید و مردم آنجا به استثناي جمعي زرنگ، گوش بزنگ و یا مرتبط با بیگانِه متخاصم بدبخت 
شدند. این فروپاشي که نتیجه فقر شخصیت گردانندگان کشور، ضعف آموزش و پرورش و تبدیل میهندوستي به مادیگري بود کساني را هم که در کشورهاي 
دیگر امید و آرزو به سوسیالیسم بسته بودند ناامید و زده کرد. مردم قرن 21  آگاهتر از بشر قرون 19 و 20 هستند و در برابر بي عدالتي ها واکنش سریع و سخت 

نشان مي دهند که اگر با یافتن راه حل، از بروز این واکنش ها پیشگیري نشود گاهي آرامش جامعه و جهان را از میان مي رود و ....
 مک کوین در این فوروم گفته بود: سوسیالیسم و هر نظام ایدئولوژیک باید دمکراتیک و معتدل باشد تا رشد فرد صاحب استعداد را مانع نشود.

 

آموزش و پرورش و دمکراسي واقعي از دیدگاه پروفسور »جان دیویي«
20 اکتبر زادروز »جان دوي )دیویي(« بزرگترین فیلسوف قرن 20 آمریکاست که در سال 1859 به دنیا آمده بود و اول 
ژوئن 1952 بدرود حیات گفت. پروفسور »دوي« یک سال پیش از وفات، از تالش مردم ایران به ملي کردن صنعت نفت 
خود حمایت کرده و گفته بود که دکتر مصدق »ایران« را در راهي درست به سوي دمکراسي و حق خواهي قرار داده است.

     از نظر پروفسور »دوي« که بیش از هر فیلسوف دیگر در طول تاریخ، کتاب نوشت، »آموزش و پرورش« ستون پیشبرد 
یک ملت به سوي کمال و تمدن و در نتیجه دمکراسي و تضمین حقوق است و گفته بود: زماني که حقوق افراد رعایت شود 
 ثینکینگ« ها اکثریت هرجامعه بشري را تشکیل  »آزادي« که آرزوي بشر است تأمین خواهد شد. وي گفته است: »نانـ 
مي دهند و تا عادت تفکر )تفکر درباره سرنوشت سیاسي جامعه( در این اکثریت پدید نیاید، نمي توان گفت که یک جامعه 
به دمکراسي واقعي دست یافته است. بدون اندیشیدن کافي، به پاي صندوق راي رفتن و انتخاب کردن، دمکراسي واقعي 
نیست. دمکراسي واقعي، انتخاب افراد واجد شرایط )صالح( براي حل مسائل روز است که مي دانیم مسائل در هر برهه تغییر 

مي کنند و هرکس براي حل هر مسئله مناسب نیست ]هرکس نمي تواند همه مسائل را حل کند[.

 به نظر »دوي«، تنها در پرتو آموزش عمومي است که افراد جامعه »متفکر« مي شوند و وراي زندگي روزمره )در اندیشِه خوردن و خوابیدن بودن( به سرنوشت 
و مسائل نزدیک و دور جامعه و بشریت اندیشه مي کنند که عمل کردن، دنباله هر اندیشیدن است.

 تلویزیون( را ابزار هاي آموزش عمومي معرفي کرده است. با وجود این، گفته   پروفسوري دوي مدارس و رسانه ها )از نشریه و کتاب تا عکس و فیلم و رادیوـ 
است که انسان عمدتا از تجربه و عمل یاد مي گیرد. او تاکید داشت که اصالحات یک جامعه باید از آموزش و پرورش )نوجوان و بزرگسال( آغاز شود که بدون 
آن حصول پیشرفت عمیق میسر نخواهد بود. »دوي« سرمایه گذاري در آموزش و پرورش را مهمترین سرمایه گذاري یک کشور و همچنین هر خانواده مي 
دانست و تاکید داشت که نخست باید آموزگار خوب به دست آورد و سپس مدرسه تاسیس کرد و بر همین اصل، نخست روزنامه نگار ماهر داشت و آنگاه روزنامه 

منتشر ساخت و رادیوتلویزیون تاسیس کرد که در غیر این صورت، نتیجه عکس حاصل می شود.

جان دوی
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پیش بیني شکست کاپیتالیسم 
و دالیل آنـ  وسعت اطالعات و توان تفّکر نسل نوینـ  توجه به ناسیوال سوسیالیسم

پروفسور آلبرت بلومبرگ Albert E. Blumberg فیلسوف چپگراي آمریکایي که 91 سال ُعمر کرد و از 
خود دهها کتاب و مقاله و یک روش تفکر فلسفي )اصطالحا: سکول( باقي گذارده است هشتم اکتبر 1997 
)16 مهرماه 1376( درگذشت. تالش او که در دانشگاههای ییل، سوربن و وین تحصیل و در دانشگاه 
 اجتماعي جوامع بشري بود.  جانز هاپکینز تدریس کرده بود عمدتا در جهت اصالح نظام هاي اقتصاديـ 
وي پیش بیني کرده است که به همان دالیلي که نظام مارکسیستي شوروي به خاموشي گرایید؛ نظام 
 سیاسی  کاپیتالیستي هم اگر در چنبره یک بوروکراسي بَد بیافتد ازمیان خواهد رفت. نظرات فلسفیـ 

دکتر بلومبرگ عمدتا در نشریه خود او »جرنال آو فیالزوفی« انتشار یافته است.
     به گفته وي، نظام شوروي غرق در مفاسد ناشي از نارسایي هاي یک بوروکراسي ناهنجار، انتصابات 
نابجا، جاه طلبي و خودخواهي مقام هاي دولتي شده بود که فسادساز هستند. به پیش بیني پروفسور 

بلومبرگ، نظامهاي کاپیتالیستي هم اگربه همان مسائل گرفتار آیند به همان روز خواهند افتاد.
    پروفسور بلومبرگ گفته بود: رقابت و دشمني این دو نظام )سوسیالیستي و کاپیتالیستي( از پایان 
جنگ جهاني دوم تا اواخر دهه 1980، کمک به بقاء کاپیتالیسم کرد که این رقابت دیگر وجود ندارد و 

کاپیتالیسم یکه تاز میدان شده و ضریب آسیب پذیري اش باال رفته است.

بلومبرگ افزوده بود: دمکراسي به روش غرب که از آن به صورت حربه بر ضد مارکسیسم شوروي استفاده 
مي شد دیرزماني است که از مسیر واقعي و اصول مربوط خارج شده و به بیراهه افتاده، دیگر واقعیت ندارد و تنها یک لباس زیبا است برتن مانکن. مشارکت 
به صورت واقعي )آنطور که باید( در این دمکراسي دارد ضعیف و ضعیف تر و دّقت در انتخاب نماینده کم مي شود و ... به این دالیل )نظر دکتر بلومبرگ(؛ این 
  دمکراسي ورشکست شده نخواهد توانست از سقوط کاپیتالیسم موجود در غرب جلوگیري کند. دلیل دیگر، تمایل روزافزون طبقه روشنفکر، متفّکر و »کمترـ 
 نظامي میان مارکسیسم و کاپیتالیسم(  مادیگر« جوامع بشري )مدّرس، معلم، مولف، روزنامه نگار، شاعر، هنرمند، دانشجو و ...( به راه میانه )اصطالحا؛ راه سومـ 

 نوعي سوسیال دمکراسي که ُمبلّغ معنویات هم باشد. استـ 
    به نظر دکتر بلومبرگ، طبقه روشنفکر )نه صرفا ورکینگ کالس = کارگر( که قاعدتا باید به دور )عاری( از آزمندی، خودخواهی و قدرت طلبی باشد باید 
کار هدایت افکار عمومي را به دست گیرد. تجربه تاریخی نشان داده است که وعده های بازاریان، مقامداران، بوروکرات ها و مقامجویان )که در جریان هر مبارزه 
و رقابت ازجمله کمپین انتخاباتی اعالم می شود( عملی نشده است زیرا که پس از احراز مقام درخدمت منافع خود و دیگر اصحاب منافع )همپالگی هایشان( 
 بدون اعتناء به زیانهای ملی و مردمی و  قرارگرفته اند. آنان این راه را در سطح بین المللی هم ادامه داده و با قدرتمداران سایر کشورها که از جنس خود باشندـ 

 به سازش و ساخت و پاخت پرداخته اند و .... آینده بشریتـ 
 

 به هر   روشنفکر تمام عیارـ     به گفته پروفسور بلومبرگ، تجربه تاریخ که بسیار گرانبها و به منزله قانون است به ما ثابت کرده که طبقه روشنفکر جامعهـ 
ـ گاهي تند و زماني آهسته و شتاب این حرکت بستگي به قدرت نیروي بازدارنده )ضد آن( دارد که  سوي که متمایل شود، جامعه به همان سوي خواهد رفتـ 

عاملي مصنوعي است و هر عامل مصنوعي شکست پذیر است.
     همچنانکه دکتر بلومبرگ پیش بینی کرده است، در دهه یکم قرن 21 »هوگو چاوس« فرضیه ای را زیر عنوان »سوسیالیسم قرن 21« مطرح ساخت. این 

سوسیالیسم نه تنها ناسیونالیسم نوع بولیواریسم را رّد نمی کند بلکه آن را به صورتی وارد بطن خود کرده است.
 اقتصادی و تفّکرات را دنبال و تحلیل می کنند، ملل به سوی ناسیونال سوسیالیسم پیش می روند.      به باور برخی از تفسیرنگاران که تحوالت سیاسیـ 
تجربه انترناسیونالیسم در قرن بیستم ثابت کرد که زیر این شعار، دولت های بزرگتر قدرت جهانی و دیکته گر می شوند و گردانندگان آنها به خودخواهی، تفکر 

امپراتوری داشتن و انواع فساد ناشی از این احساس و خصلت می گرایند.

 

Albert E. Blumberg
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 لو هسون: انقالب فرهنگي براي ملل مغول زده
»لو هسون Lu Xun  « نویسنده چیني 25 سپتامبر 1881 به دنیا آمد، 55 سال ُعمر کرد و بسال 1936 

 درگذشت. ـ 13 سال پیش از افتادن پکن به دست مائوـ 
     کتاب هاي او به پیروزي انقالب »سون یات سن« و جمهوري شدن چین در دهه دوم قرن 20 و ایجاد 
حزب کومینتانگ )ملي گرا( کمک بسیار کرده است. او کوشید که در کتابها و مقاالتش مردم چین را که در 
پي تعرض مغول و اشغال چین در قرون وسطا و متعاقب آن مداخله گري قدرت هاي جهاني در قرون جدید 
و معاصر، به صورت انسانهایي شکیبا، قانع و آرامش طلب )توسري خور( درآمده بودند تکان دهد، به حرکت 

در آورد و فرهنگ سکوت و تحمل را )که یک عادت ثانوي شده بود( از آنان بزداید.
     لو هسون »خود فریبي«، انفعال و برخي خصلت هاي بد از جمله سخن چیني، دو رویي، چاپلوسي، رشوه 
و ترس را نتیجه تاثیر حکومت مغولها بر چین ]و سایر ملل تحت سلطه چنگیزیان[ مي دانست. بنابراین، 
وي یک انقالب فرهنگي براي چینیان و سایر ملل مغول زده و استعمارزده را مقدم و در اولویت مي دانست.
    »لو« در طول 13 سال 21 کتاب نوشت از جمله: »خاطرات یک دیوانه«، »ارزش جنگ افزار«، »فردا«، 

»توفان در فنجان چاي«،  »تاریخچه ادبیات چین« روشنایي و ....
     پس از فوت، عقاید  لو هسون در یک مجمعه منتشر شده است. وي در نوشته هایش، قدرت هاي جهاني را پس از مغولها از عوامل بدبختي چینیان و سایر 

ملل مشابه یشمار آورده است.

 McPherson : دولت ها باید مراقب بهانه و جرقه اختالفات داخلی باشند

 یازدهم اکتبر زادروز تاریخدان آمریکایی James M. McPherson است که در سال 1936 بدنیا آمده و در سال 2022 هشتاد و شش ساله شده است. وی که 
استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون است کارشناس تاریخ جنگ های داخلی است و در این زمینه چندین کتاب تألیف و صدها مقاله نوشته است. در این کتاب 
ها؛ علل و نتایج جنگ های داخلی تشریح شده است. عناوین برخی از این تألیفات: »نبرد برای اتحاد«، »تجربه تلخ«، »مبارزه و جنگ برای تأمین برابری«، 
»پیش به سوی آزادی«، »آیا خون غلیظ تر از آب است؟«، »چهارراه آزادی«، »فریاد آزادی«، »رسیدن به هدف از طریق راه انداختن جنگ«، »جنگ های 

داخلی که وحدت و پیوستگی ملت را تقویت کردند«، »جنگ داخلی آمریکا؛ انقالب دوم آمریکاییان«، »دوران جنگ داخلی آمریکا؛ شرح کامل آن« و ....
همچنین مؤلف »دائرة المعارف جنگ داخلی« است. اطالعات او در این زمینه ها به قدری زیاد است که در پی آغاز رویدادهایی از این دست و یا احتمال 
آغاز چنین وقایعی در یک کشور، رسانه ها سراغ پروفسور مک فرسون رفته و نظر او و راه جلوگیری و یا علل و پیش بینی نتایج را پرسیده و منعکس کرده اند. 
از دیدگاه او، جنگ داخلی 4 سال و 44 روزه آمریکا با تلفات یک میلیون و 692 هزار نفری آن خونین ترین و گسترده ترین جنگ داخلی در طول تاریخ بوده 
است. وی بارها از دیدگاه خود علل عمومی جنگ ها و منازعات داخلی را بیان، بهانه )جرقه( آغاز آنها را تشریح و گوش بزنگ بودن دولت های دیگر برای مداخله 

را ذکر کرده است.
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مهر و آبان در دنیای رسانه ها

مصّوبه منع کارمندان دولت و مقامات از سردبیري روزنامه ها
29 شهریور سال 1327 مصوبه شوراي وزیران با سه هفته تأخیر براي اجرا به ناشران روزنامه هاي عمومي )حرفه اي( کشور ابالغ شد. طبق 
آیین نامه تازه که هشتم شهریور به تصویب شوراي وزیران کابینه هژیر رسیده بود، حقوق بگیران سازمانهاي دولتي تا زماني که شاغل مي بودند 

 اختصاصی( باشند. نمي توانستند سردبیر و یا عضو تحریریه نشریات عمومي )غیرتخصصي و غیرحزبيـ 

در ابالغیِه دولت آمده بود که مقررات تازه از اول مهر ماه )مهرماه سال 1327 هجري( به اجرا در خواهد آمد. عبدالحسین هژیر نخست وزیر 
وقت در توجیه این مصّوبه در یک نطق رادیویي گفته بود که بسیار دیده شده که خبرنگار و یا دبیر یک حوزه خبري، کارمند همان وزارتخانه و 
دستگاه دولتي است و این، یک روزنامه نگاري سالم و بي طرفانه نیست و این مصوبه براي خدمت به مطبوعات حرفه اي است که باید بي طرف 

باشند، نَه بر ضد آنها.

ابتکار سردبیر
 روزنامه اطالعات 

چهارماه پیش از زده شدن 
جرقّه انقالب در سال 1356

سردبیر اجرایی وقت روزنامه اطالعات چندی 
پس از نخست وزیر شدن جمشید آموزگار و حدود 
چهارماه پیش از زده شده جرقه انقالب با درج 
شدن نامه ساختگی رشیدی مطلق، با قرار دادن 
تیتر »دعوت عام«، از مردم خواست که مشکالت 
را بگویند تا دولت در جریان باشد و راه حل بیابد. 
ُکپی این قسمت از صفحه اول روزنامه در آمده است.
سردبیر اجرایی روزنامه اطالعات در شماره بعدی 
این روزنامه، یک شماره تلفن اعالم کرد و چند 
خبرنگار را مامور کرد که به نوبت در کنار این تلفن 
بنشینند، اظهارات مخاطبان را یادداشت کنند و 
به او بدهند تا تنظیم و منتشر کند. وی قبال و از 11 
مرداد 1356 با فرستادن روزانه خبرنگار به میان 
مردم نظرات آنان را جمع آوری و منتشرمی کرد، 
ولی احساس کرد که خود مردم تماس بگیرند آسان 

تر و مستقیم و بدون مالحظات است.
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سفرنامه اي که به استعمار شرق کمک بسیار کردـ  در این سفرنامه آمده است که 
فارسی زبان دولتی هند است و امپراتور هند شیرازی ها، کرمانی ها و یزدی ها را برای 

انجام کارها استخدام می کند
نخستین چاپ سفرنامه »جمیلي چاره ري« به زبان التین در باره مشرق زمین به ویژه هندوستان، سي ام سپتامبر سال 1697 در ناپِل ایتالیا انتشار یافت. 
»چاره ري« که یک پزشک بود ضمن سفر خود به مشرق زمین، در مارس 1695 در هند با »اورنگ زیب« امپراتور گورکاني )مغول تبار( این سرزمین مالقات 

و تحقیق کرده بود.
    »چاره ري« در باره دربار اورنگ زیب و سازمانهاي اداري او نوشته است: ارتش نیم میلیوني اورنگ زیب، دیگر آن مغول هایي نیستند که خاورمیانه و بخشی 
از اروپا ازجمله روسیه و مناطق اطراف آن را تصرف کردند. آنان عده اي خوشگذران، شیک پوش، راحت طلب و شکم گنده هستند که تنها هنرشاِن سوارشدن بر 
اسبهاي زیبا و رژه رفتن از برابر امپراتور و شاد کردن اوست. این ارتش نیم میلیوني، برابر ده هزار نظامی واقعي هم استعداد جنگیدن ندارد. »پارسي« زباِن دربار 
امپراتور هندوستان است و مکاتبات دولتي با این زبان انجام مي شود. امپراتور که ِعرق هندي ندارد تالش نکرده است تا یکي از چندین زبان هندي را جانشین 
 همه دروغ مي گویند  پارسي کند. دستگاه اداري امپراتوري فاسد است و انجام هر کاري را با دادن رشوه مي توان از کارکنان دولت خواست. مقامات این دولتـ 
و چاپلوس هستند. حسابداران امپراتور دو نوع دفتر محاسبات دارند که یکي از انها خصوصي است و در آن حساب ها را به خطي مي نویسند که خواندنش کار 
هرکس نیست و طبق تحقیق من، آن خطوط همانا عدد نویسي ایرانِی در دوره ساسانیان است که پارسیاِن مهاجر به هندوستان، آن را براي خود محفوظ داشته 
اند. معماران و مباشران امپراتور از مردم اصفهان هستند که به هوشمندي معروفند و کارگاههاي اسلحه سازي امپراتور توسط صنعتگران دعوت شده از شیراز 

و کرمان اداره مي شود و اخیرا عده اي را هم از یزد آورده اند تا کار جمع آوري مالیات ها را به آنان بسپارند، زیرا مردمي دقیق و درستکارند و ....
    به نوشته برخي از مورخان، مفاد همین سفرنامه که بعدا به زبانهاي مختلف انتشار یافته است، اروپاییان را بیش از گذشته تشویق به استعمار مشرق 

زمین ازجمله هندوستان کرد. دکتر»چاره ري« براي یافتن داروهاي گیاهي به شرق رفته بود.

 

سالروز درگذشت مؤلف کتاب مرگ طوالنی )درباره بومیان آمریکا(ـ  اشاره ای به 
تألیفات دیگر این ژورنالیسِت تاریخ نگار
کنت اندریست  RALPH KENNETH ANDRIST « ژورنالیست و تاریخ نگار آمریکایی 19 سپتامبر 2004 در 
90 سالگي در کالیفرنیا درگذشت. وی ضمن کار خبر و نوشتن تفسیر و مقاله، هشت کتاب تاریخ تألیف کرد. کتاب 
 سه قرن اوِل پس از ورود انگلیسی ها به این سرزمین هستند. معروف ترین  های او درباره وضعّیت آمریکا در دوـ 
تألیف او که بارها تجدید شده است درباره سرگذشِت بومیاِن )اصطالحا؛ سرخپوستان( ساکن مناطق مرکزی این 
فدراسیون معروف به »پلینز« است. عنوان این کتاب: The Long Death: The Last Days of the Plains Indians    است 
که برای نخستین بار در 1964 انتشار یافت. کتاب معروف دیگرش California Gold Rush  عنوان دارد که درباره 
یافت شدن طال در کالیفرنیاِی وقِت مکزیک و طرح دولت واشینگتن با استفاده از این فرصت برای تصرف این 
منطقه است. تالیفات دیگر رالف کنت درباره جورج واشینگتن، منطقه و ساکنان دریاچه اریه و ... هستند. در سال 

های اخیر، ناشرین تألیفات رالف کنت این کتاب ها را دارای اِدیِشن E-Book )دیجیتالی( هم کرده اند.

    رالف کنت که در 1937 از دانشگاه مینه سوتا در رشته روزنامه نگاري فارغ التحصیل شده بود پس از چند 
سال تجربه در این کار، به تکمیل تحصیالت خود در رشته تاریخ پرداخت که هر دو، قلمرو واحد دارند. بیشتر مقاالت 

و تفسیرهای رالف کنت اشارات تاریخي دارند. برخی از تفسیرهای او با صدای خودش از رادیو پخش می شد.

    بیشتر شهرت جهاني »رالف کنت« مربوط به تاریخ بومیان آمریکا و تالش آنان براي حفظ بقاء خود در برابر مهاجرت مسلحانه اروپاییان به سرزمین 
هایشان است. مطالب این کتاب به باور نقدنگاران، دقیق و بي طرفانه انشاء شده است.

RALPH K. ANDRIST
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داستان نگاری که 60 میلیون مخاطب داشت 
و 94 سال ُعمر کرد

Rosamunde Pilcher داستان نگار انگلیسی که دهها داستان نوشت و بیش از 60 میلیون فروش 
داشت 22 سپتامبر 1924 بدنیا آمد و 94 سال زنده بود. وی در ششم فوریه 2019 در اسکاتلند 
درگذشت. ُرزا داستان نگاری را از نوجوانی و از نوشتن در دفترچه های مدرسه اش آغاز کرده بود. 
قدرت تخّیل او بسیار باال بود. او از واقعیات زندگی، مشاهدات خود و تجربه دیگران سوژه می گرفت. 
این نویسنده که عقیده داشت هر نظر، انتقاد و تمجید را به زبان داستان، بهتر و آسانتر و بدون دغدغه 
می توان نوشت و مخاطبان بیشتری دارد و ماندگارتر است 51 سال داستان نوشت ازجمله 4 مجموعه 
داستان کوتاه )واقعی و مشابه حوادث مندرج در روزنامه ها(. وی برنده چند جایزه ادبی شد. چند 

داستان ُرزاموند سوژه فیلم سینمایی و نمایش تلویزیونی شده اند.

خبرنگاري در بیمارستانها این بانوِی آفریقاییـ  
آمریکایی را 

یک داستان نگار نامدار کرد
 آمریکایی )سیاهپوست( 12 اکتبر  بانو »ان لین پتريAnn Lane Petry  « نویسنده آفریقاییـ 
1908 در استیت Connecticut به دنیا آمد و 89 سال ُعمر کرد. وي کار نویسندگي را از روزنامه نگاري 
آغاز کرد و براي روزنامه هاي نیویورک گزارش هاي بهداشتي، مصاحبه با بیماران، اخبار اکتشافات 

پزشکي و به بازار آمدن داروهاي تازه را مي نوشت.
    رفت و آمد »ان لِین« به بیمارستان ها و مشاهده مشکالت و ازجمله وضعیت مردمي که پول 
براي درمان خود نداشتند، وي را داستان نگار کرد. در آن زمان هنوز اصالحات اجتماعي روزولت و 

کمکهاي درماني صورت نگرفته بود.

     نخستین داستان او »خیابان The Street « عنوان داشت که در آن زمان بیش از یک میلیون نسخه 
فروش رفت. این کتاب شرح زندگاني یک زن کارگر بود که باید به تنهایي پسرش را بزرگ مي کرد 
و تماما واقعی. »ان لین« ضمن این داستان، انواع بي عدالتي ها و ضعف هاي وقت جامعه آمریکا را 

تشریح کرده بود که کمک بزرگي به اصالح وضعیت شد و اجرای تصمیمات روزولت را آسان تر کرد.
    کتاب هاي مهم دیگر بانو »ان لین« عبارتند از: »هاریِت«، »تي تویا«، »زني از مزرعه«، »فرار در زیر شاسِي قطار راه آهن«، The Narrows  و .... وي که فارغ 
التحصیل دانشگاه کلمبیا در رشته ادبیات و تخّصص در نویسندگي داستان )خالقّیت( و بیوگرافي بود چندین بیوگرافي هم نوشته است و اشخاص محبوبي را 
براي نوشتن بیوگرافي شان انتخاب کرده بود که حرف هاي زیاد براي گفتن، در دل داشتند.  »ان لِین« در جریان تحصیل در رشته ادبیات، چند ُکرس روزنامه 

نگاری به عنوان دروس اختیاری انتخاب کرده بود و در یک دبیرستان حرفه؛ فنون فتوگرافی را.
    وي در یک مصاحبه رادیویي گفته بود که آرزو دارد بتواند مشکالت سالهاي آخر ُعمر را منعکس کند تا یک فرد، از جواني در اندیشه پیري خود باشد و 

خودرا با کمری خمیده، تنها و دردآلود مجسم کند.

Rosamunde Pilcher

Ann Lane Petry

37

)1
40

ه1
نما

آبا
ر-

مه
(9

ه6
مار

ش
ک

نام
وز
هر
جل
م



ایجاد رشته روزنامه نگاري در دانشگاه تهران
 و به این مناسبت نگاهي به آموزش روزنامه نگاري در ایران

21 مهر ماه 1335 شوراي دانشگاه تهران با ایجاد رشته روزنامه نگاري در این دانشگاه موافقت کرد. این نخستین بار بود که چنین تصمیمي گرفته مي 
شد. این رشته چند سال بعد براي دوره چهار ساله خود دانشجو پذیرفت و چند سال بعد از آن هم تعطیل شد، زیرا عذر آورده شده بود که براي استخدام فارغ 
التحصیالن این رشته، به حد کافي نشریه وجود ندارد و دانشگاه نمي خواهد که داوطلبان صرفا به خاطر دریافت مدرک لیسانس وارد آن شوند و پس از فراغت 

از تحصیل به شغل و پیشه دیگري بپردازند و در نتیجه هرچه را که درباره روزنامه نگاري آموخته اند بفراموشي بسپارند و نقض غرض شود.
        بااینکه ایران دهها سال پیش از آن داراي روزنامه شده بود، تا سال 1335 )1955( برنامه آموزش روزنامه نگاري نداشت. نخستین دوره آموزش 
روزنامه نگاري نوین را موسسه اطالعات در خرداد 1335 هجري خورشیدي دایر کرد. سپس دانشگاه تهران به تاسیس دو دوره آموزش روزنامه نگاري کوتاه 
مدت براي روزنامه نگاران شاغل وقت دست زد که در آنها منحصرا دو استاد امریکایي تدریس مي کردند. سپس دانشکده وابسته به موسسه کیهان دوره روزنامه 

نگاري در سطح لیسانس دایر کرد و ....
   از آنجا که روزنامه نگاري، یک رشته تجربي است ) نه کامال آکادمیک( در کشورهاي پیشرفته، مدرسان این رشته از میان کساني انتخاب مي شوند که 
ضمن احراز شرایط تدریس، سالها عمال کار روزنامه نگاري کرده باشند و دانشجویان رشته روزنامه نگاري صرفا از میان داوطلباني انتخاب مي شوند که استعداد 

این کار را داشته و از هوش و روانشناسي خاص برخوردار باشند.

گزارش جهانی تیراژ روزنامه ها در اکتبر 1959 )مهرماه 1338(ـ  آساهی در جهان و 
روزنامه اطالعات در ایران؛ در ردیف اول

نیمه اکتبر 1959 )ِمهرماه 1338( پُرفروش ترین روزنامه ها در کشورهای مختلف اعالم شدند.
    طبق گزارش مربوط، روزنامه آساهِی ژاپن با 8 میلیون و 150 هزار نسخه فروش روزانه پُرتیراژترین روزنامه جهان وقت بود. )تیراژ، در عرف به مفهوم 

نسخه های فروش رفته است، نَه نسخه های چاپ شده که ممکن است برگشت داده شده باشند و یا رایگان توزیع شده باشند(.
    ردیف دوم، روزنامه دیلی میرور انگلستان با 4 میلیون و 720 هزار نسخه فروش روزانه.

    ردیف سوم، روزنامه دیلی اکسپرس انگلستان با 4 میلیون و 150 هزار نسخه فروش روزانه.
    ردیف چهارم، روزنامه دیلی میل انگلستان با 2 میلیون و 107 هزار نسخه فروش روزانه.

    ردیف پنجم، روزنامه »نیویورک دیلی نیوز« آمریکا با 2 میلیون و 79 هزار نسخه فروش روزانه.
    ردیف ششم، روزنامه »فرانس سوار« فرانسه با یک میلیون و 345 هزار نسخه فروش روزانه.

    در این گزارش، آمار روزنامه های ردیف اول سایر کشورها ذکر شده بود، ازجمله ایران. در گزارش آمده بود که روزنامه اطالعات که در سپتامبر 1959 
)شهریور 1338( عبور از ده هزارمین شماره خودرا جشن گرفته بود در اکتبر 1959 )مهرماه 1338( یکصد و دو هزار نسخه، فروش روزانه داشت و با این تیراژ، 
ارزانترین بهای تکفروشی جهان را به نام خود کرده بود. در این گزارش آمده بود که روزنامه اطالعات یک خبرگزاری داخلی به نام سازمان شهرستانها دارد ولی 

فقط خودش اختصاصا از تولیدات خبری این خبرگزاری استفاده می کند.
    در این گزارش به تیراژ روزنامه های اختصاصی )دولتی، حزبی و ...( نیز اشاره شده بود که نشان می داد؛ »پراودا« روزنامه حزب کمونیست جماهیریه 
 روزنامه دولت شوروی هر روز یک میلیون و 400  شوروی )ارگان حزب حاکم( روزنامه 5 میلیون و 500 هزار نسخه چاپ می شد و شمار چاپ شدِه ایزوستیاـ 

هزار نسخه بود. طبق این گزارش، در آن سال 29 دولت روزنامه اختصاصی متعلق به خود داشتند.
    در گزارش به دهها روزنامه تخّصصی بزرگ ازجمله روزنامه های ویژه اخبار و مطالب پزشکی، روزنامه های اخبار و مطالب هنری، روزنامه های اخبار 
ورزشی، روزنامه های ویژه اخبار و مطالب اقتصادی و سه روزنامه ویژه اخبار اتومبیل، یک روزنامه ویژه اخبار شکار و صید و یک روزنامه ویژه اخبار مد لباس و 

آرایش اشاره شده بود.
    این گزارش که نتیجه یک بررسی بین المللی بود به نشریات هفتگی، ماهنامه، فصلنامه و سالنامه اشاره نکرده بود و اختصاص به روزنامه ها )مطبوعات 

 روزنامه ها بزرگتر به لحاظ تیراژ یومیه( داشتـ 
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)مهر-آبانماه1401( مجلهروزنامکشماره96

ابوشکور بلخي
    برخي منابع اروپایي )نه همه منابع(، درگذشت »ابوشکور بلخي« پارسي سراي بنام را یکم اکتبر سال 986 میالدي  )نهم مهرماه( نوشته 

اند. وي از شعراي دوران سامانیان و از مثنوي سازان نخستین بود. این بیت از اوست:

         جهان را به دانش توان یافتن
     به دانش توان ِرشتن و بافتن

    
    و نیز :

    

     تا به آنجا رسید دانِش من
     که بدانم همي که نادانم

رابطه تمدن و تکنولوژيـ  واژه تکنولوژيـ  پیشرفت در تکنولوژي نباید به 
بهاي تضعیف اخالقیات باشد

نوزدهم اکتبر )27 مهرماه( زادروز»لویس مامفورد Lewis Mumford « یکي از مورخان بزرگ قرن بیستم است که در 1895 به دنیا آمد، 95 سال 
عمر کرد و 26 ژانویه 1990 درگذشت. مامفورد کار تاریخ نگاري را با نوشتن تاریخ علوم و تکنولوژي آغاز کرده بود و همین موضوع را هم در دانشگاه 
 »تکنولوژي« را به دست داد و آن را مجموعه تکنیک ها و عصاره و درجه پیشرفت نامتوقف آنها خواند. تدریس مي کرد. وي بود که واژه متداول امروزـ 
     وي همچنین رابطه تکنولوژي و تمدن و پیشرفت جوامع را تعریف کرد که به صورت رساله اي باقي مانده است. مامفورد اعالم داشت که تا 
جامعه اي در تکنولوژي، مستقال پیشرفت نکند به رفاه و نیکبختي و آسایش نخواهد رسید و از همان زمان، کشورها به: پیشرفته و در حال پیشرفت 

و عقب افتاده طبقه بندي شدند.
     به باور مامفورد، براي پیشرفت در تکنولوژي، باید در یک ملت آرزوي نیل به این هدف به وجود آید و به آن اشتغال ورزد، به همان گونه که تا 
عالقه و حمایت نباشد امر تألیف و تصنیف رشد نخواهد کرد. مامفورد در عین حال تاکید داشت که مدیران جامعه به موازات پیشرفت تکنولوژي 
و تشویق به استفاده از آن باید بکوشند که به اخالقیات جامعه صدمه وارد نشود زیرا که تکامل اخالقیات در حقیقت تکامل انسان و مدنّیت است 

و تکنولوژي تنها وسیله آسایش و پیشرفت. 

 

دلیل مائو برای اتمی کردن چین
29 سپتامیبر 1953مائو تسه دونگ رهبر وقت چین تصمیم به اتمي کردن این کشور گرفت و اعالم کرد که سالحي بازدارنده از تعّرض الزم 

است داریم و اندکي بعد سازمان اتمي چین تاسیس و آغاز بکار کرد و طولي نکشید که داراي بمب اتمي شد.
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89 سال پیش ایران دارای قانون ضد فساد اداریـ  مالی شده بود ولی ...
هشتم سپتامبر 1933 )شهریور 1312(، ماده 238 مکّرر با یک تبصره و دو بند بر قوانین کیفري ایران اضافه شد که در آن زمان یک انقالب اداري محدود 
ـ در ادارات و سازمانهاي دولتي  ـ واقعي و یا کاذبـ  بشمار آمده بود. طبق این قانون که دو هفته پس از تصویب به اجرا درآمد هرکس که از نفوذ خود و دیگرانـ 
سوء استفاده کند به مجازات حبس تادیبي از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدي از صد تا هزار تومان )پول آن روز( محکوم خواهد شد. بعدا قوانین متعدد در 
این زمینه تدوین شد از جمله قانون منع مداخله در معامالت دولتی، قانون ضد توصیه و تشبث، قانون نپوتیسم )رعایت قوم و خویش در امور عمومی(، قانون 

از کجا آورده ای؟ و ....
هنوز گزارش از لغو این قانون انتشار نیافته که هدف از تصویب آنها اصالح فرد بود. اندیشمندان گفته اند که هر اصالحات، تحول و انقالب باید از افراد شروع 

شود تا تحقق یابد و پایدار بماند. انقالب فرانسه و انقالب روسیه نتوانستند فرد را اصالح کنند.

زادروز گوگل
زادروز »گوگل« را 27 سپتامبر 1998 )پنجم مهرماه 1377( نوشته اند حال آنکه این کمپانِی خدماِت اینترنتی و سرچ انجین، چهارم سپتامبر این سال 
 Sergey Mikhaylovich آمریکا در 26 مارس 1973 و  در ِمنلوپارِک کالیفرنیا تأسیس شده بود. بنیاد گذاران آن Lawrence Edward Page متولّد میشیگانـ 
 روسیه در 21 آگوست 1973 هستند. هر دو همسال و در سال 1998 دانشجوی دوره دکترای علوم کامپیوتر در دانشگاه سَتنفورد بودند. Brin متولّد مسکوـ 

    گوگل یک کمپانی با فّعالیت جهانی است و دارای درآمد ساالنه میلیاردها دالر.

نگاهی به تاریخچه پارک الله
یکم اکتبر 1937 )نهم مهرماه 1317( کار تبدیل علفزار جاللیه در شمال دانشگاه تهران و نهر کرج و جنوب امیرآباد به میدان اسبدوانی آغاز شد و سال ها 
پس از آن، محل آموزش و تمرین رانندگی اتومبیل و آنگاه محل برگزاری نمایشگاه ها و آغاز آن از نمایشگاه کشاورزی در سال 1355 که کمیل شمعون رئیس 
جمهوری وقت لبنان نیز در گشایش آن شرکت داشت و دهها سال بعد یک پارک عمومی شده است )پارک الله(. میدان جاللیه در سیزدهم شهریور 1339 
محل برگزاری اجتماع هواداران دکتر مصدق بود )که هنوز در قید حیات و در تبعید غیرقانونی در احمدآباِد ساوجبالغ بسر می بُرد(. دومین اجتماع هواداران 
مصدق نهم بهمن 1340 )دوران نخست وزیری دکتر علی امینی که اجتماعات مسالمت آمیِز بدون خشونت را آزاد کرده بود( در همان محل برگزار شد. این 

دو اجتماع که در آنها دهها هزار تَن شرکت کرده بودند بزرگترین اجتماعاِت پس از کودتای 28 اَُمرداد 1332 تا آن زمان بشمار آورده شده اند.

بنیادگذاران گوگل
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ساختن »َبردسیر« کرمان به تصمیم اردشیر ساساني
پس از تطبیق تقویم ها، 18 اکتبر )26 مهرماه( روزي به دست داده شده است که در آن روز در سال 222 میالدي اردشیر ساساني پسر پاپک و حکمران 
 وه ارتخشیر« را بسازند که از زمان افتادن ایران به دست عرب، »بردسیر« تلفظ مي  پارس دستور داده بود که در ساتراپي )استان( کرمان، شهر »وه اردشیرـ 

شود. بردسیر پیش از دستور اردشیر، یک روستا در ده فرسنگي )60 کیلومتري( شهر کرمان بود.
     اردشیر قبال یک دژ نظامي در حاشیه شهر کرمان بر فراز تپه اي ساخته بود که آثار آن باقی است.

 نزدیک شیراز( رسما تاجگذاري کرد. وي   شاه اشکانی وقت، در سال 226 در معبد آناهیِد پارس )در شهر استخرـ       اردشیر پس از پیروزي بر اردوان پنجمـ 
   سلمان پاکـ  قبال در نظر داشت که شهر کرمان را پایتخت ایران کند که پس از ورود به تیسفون از این کار منصرف شد و پایتخت را از همین شهر )مدائنـ 
 اَبَرقدرت دیگر جهان وقت نزدیک باشد. 36 کیلومتری بغداد( تغییر نداد زیراکه این استدالل اندیشمندان ایران را پذیرفته بود که پایتخت باید به قلمرو رومـ 

منافع روغن  ماهی دریاهای ناآلوده
مدیکال نیوز )منبع اخبار بهداشتی( در آبان ماه 14.1 گزارش داد که طبق نتایج بررسی های به عمل آمده، خوردن روغن کریل )جانوران دریایی ازجمله 

میگو( که دارای اُِمگا 3 است برای پیشگیری و نیز کاهش عوارض پارکینسون )لقوه( و ضعف حافظه موثر است.

در این گزارش تاکید بر روغن ماهی های آبهای ناآلوده بمانند ماهی های نزدیک به مناطق قطبی شده بود.

 

تکنولوژی نوین، فرهنگ افراد بویژه نوجوانان و جوانان 
را تغییر می دهد

دوازدهم اکتبر زادروز دکتر رابرت ُکلز R. Coles   استاد روانشناسی و روانپزشکی است که بسال 1929 بدنیا 
آمده و در سال 2022 نود و سه ساله شده است. وی که دهها سال در دانشگاه هاروارد تدریس می کرد این عقیده 
را مطرح کرده است که تکنولوژی نوین، فرهنگ افراد بویژه نوجوانان و جوانان را تغییر می دهد و انسان های 
متولد این دوران و بزرگشده در این دوران، فرهنگ دیگری خواهند داشت. دکتر کلز مؤلف کتاب های متعدد در 
رشته روانشناسی است از جمله؛ »لزوم مبرم پرورش اخالقی کودکان و اهمیت کودکستان و دبستان در ساخت 
جامعه«، »نسبت مستقیم جرم و قانون شکنی با ضعف پرورش در جوانی و نوجوانی«، »روش تدریس در عصر 
جدید و سلطه تکنولوژی«، »چهره خوانی افراد«، »تأثیر خواندن و آگاه شدن از حوادث تلخ و جنایات در افراد و 
شکسته شدن تابوها«، »مهاجران خارجی و تأثیرمنفی در فرهنگ میهن تازه«، »مطالعِه جرأت و ترس«، »اقدام 

و لزوم اندیشیدن و مشورت کردن، پیش از آغاز آن« و ....

 

»َامنِستي اینترنشنال«  60 ساله شد
اَمِنستي اینتر نشنال Amnesty International « که هدفهاي آن در ماه مي 1961 به تصویب هیات مؤسس رسیده بود از 15 اکتبر سال 1962 آغاز بکار کرد. 
هدف عمده این سازمان که مدعي داشتن بیش از یک میلیون و یکصد هزار عضو از 150 کشور است و در 46 کشور هم نماینده و دفتر دارد دفاع از زندانیان 
سیاسي و پاسداري از حقوق بشر اعالم شده است. طبق منشور این سازمان، امنستي اینترنشنال )عفو بین المللي( بنیادي جهاني و مستقل است و عمدتا با 

Robert Coles
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اعدام، شکنجه، ارعاب افراد از هر دست، ربوده شدنهاي سازمان یافته افراد، محاکمه غیر علني، محاکمه بدون وکیل، بازداشت بدون اعالم اتهام، و همچنین 
 صرفا به خاطر داشتن عقیده اي دیگر و یا اعتراض و ابراز مخالفِت مسالمت آمیز و نیز هرگونه  بازداشت بدون حکم قاضي عادل، ایجاد مزاحمت براي افرادـ 

تبعیض به وجود آمده است.
    برخي گفته اند که مروري بر کارهاي این سازمان در ربع قرن اخیر، این تردید را در ذهن به وجود مي آورد که این سازمان هم خالي از نفوذ برخي قدرت 
هاي جهاني در مطرح ساختن مسائل نبوده است و .... این تردید عمدتا به این سبب به وجودآمده است که اعتراض هاي این سازمان و سازمانهاي مشابه؛ گزینشي 
بوده اند. برخي هم گفته اند که این سازمانها داراي »ارباب« هستند و هروقت که منافع این اربابها ایجاب کند به صدا درمي آیند و اعتراض و انتقاد مي کنند و ...

از نفت دار شدن عراق 95 سال گذشت
15 اکتبر سال 1927 نخستین چاه عراق درَکرکوک به نفت رسید و دشواري هاي این کشور ازجمله چند کودتا، جنگ داخلي و ... نتیجه همین نفت بخوانده 

شده است که هنوز ادامه دارد.

تاریخچه شنیدني نامگذاري »ویتنام«
»چائو ته او« ژنرال یاغي چین با واحد مسلح خود براي این که مجبور نشود به روي سربازان چیني مامور دستگیري اش تیغ بکشد راه جنوب را در پیش 
گرفت و در نیمه اکتبر سال 208 پیش از میالد از رود سرخ گذشت و در جنوب آن مستقر شد و نام این سرزمین را »نام ویت« گذارد و در آنجا دولتي به ریاست 

خود تاسیس کرد.
     دولت سلطنتي چین از تعقیب این ژنرال و جانشینان او دست نکشید و این کار به صورت یک برنامه دائمي این دولت در آمد و پس از 328 سال باالخره 

موفق شد تمامي ویتنام را تصرف کند.
     دولت سلطنتي چین، نخست نام »نام ویت« را به »جیائم چي« و سپس »جیائو چان« تغییر داد و این کشور عمال به صورت یک ضمیمه چین در آمد. دولت 
چین سپس هزاران کشاورز و صنعتگر چیني را به این منطقه کوچ داد که پس از گذشت 19 قرن هنوز خودرا چینیان ویتنامي معرفي مي کنند و زبان چیني 

را از یاد نبرده اند و گروهي از آنان اینک در محله چوالِن شهر هوشي مین )سایگون سابق( زندگي مي کنند.
     چینیان ساکن ویتنام بعدا این سرزمین را »آنام« یعني »جنوب آرام« نامیدند. پس از افتادن حکومت به دست غیر چینیان، نام این کشور به همان اسمي 

که ژنرال »چائو ته او« داده بود باز گردانده شد، منتها با توجه به دستور زبان بومي: »ویت نام«.
    مرور زمان نشان داده است که اختالف ارضي )در خشکي و دریا( میان چین و ویتنام از میان نرفته و چند دهه پیش به جنگ دو کشور منجر شد.

 

سالمرگ بتی دیویس که نقش مقابل رونالد ریگن را 
فیلمها بازی می کرد

 »بتي دیویس « بازیگر قدیمي فیلم هاي سینمایي آمریکا ششم اکتبر 1989 در 81 سالگي در فرانسه درگذشت. 
وي چند بار برنده جایزه بهترین بازیگر شده بود. بسیاري از مردان معروف عالم سینما از جمله رونالد ریگن در 
فیلم ها، نقش مقابل بتي را بازي کرده بودند. بتي در سال 1908 به دنیا آمده بود و نام اصلي او »روث الیزابت« بود. 
او از سال 1929 وارد کار نمایش شده بود. ایرادي که به بتي دیویس گرفته اند دودکردن سیگار در جریان بازي 
در فیلم ها بود که بدون توجه به نمایشنامه این کار را مي کرد و براي بانوان جوان بد آموزي داشت. وي در سال 

1936Bette Davis بر ضد »استودیو سیستم« هالیوود بپاخاسته و به انگلستان مهاجرت کرده بود.
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... و با این اندیشه بود که »روزولت« درخواست هیتلر 
براي جلوگیري از گسترش جنگ را نپذیرفت!

دوازدهم اکتبر سال 1939 )مهرماه 1318( روزولت رئیس جمهوري وقت آمریکا پیشنهاد هیتلر را نپذیرفت 
که میان انگلستان و فرانسه از یک سوي و آلمان از سوي دیگر واسطه صلح شود تا خونریزي بیشتري روي ندهد!.
     مورخان بي طرف که پس از جنگ جهاني دوم، روي این پاسِخ تأمل برانگیز تحقیق کرده اند نوشته اند که 
هدف روزولت، اَبَرقدرت کردن آمریکا بود و حساب کرده بود که تنها یک جنگ بین المللي دیگر مي توانست این 
هدف را تحقق بخشد. آمریکا از قاره هاي قدیم فاصله زیاد دارد، میان دو اقیانوس پهناور واقع شده است و با جنگ 
افزارهاي آن زمان، از یک جنگ جهاني آسیب چنداني نمي دید. امروزه، موشک قاره پیما است که فاصله ها را از 
میان برداشته است. اگر پاسخ روزولت مثبت بود، شاید جنگ برسر لهستان به آن صورت گسترش نمي یافت و 
جهاني نمي شد. هیتلر با هدف پس گرفتن اراضي آلماني از دست رفته )طبق قراردادهای پایان جنگ جهانی اول 

ـ معروف به قرارداهای ِورسای( به لهستان لشکر کشیده بود. در پایان جنگ جهاني اول، فاتحان جنگ این اراضي را به به لهستان داده بودند.
    پیش بیني روزولت درست بود و آمریکا از میان ویرانه هاي جنگ جهاني دوم، به صورت یکي از دو اَبَرقدرت جهان قد علَم کرد و با کنار رفتن مسکو از 

میدان بازي در آغاز دهه 1990، قدرت اول جهان شد.
 پیش از آنکه آتش جنگ میان آنها       پیش از روزولت، دولت انگلستان و دولت فرانسه هم که قبال به آلمان اعالن جنگ داده بودند پیشنهاد صلح هیتلر راـ 
روشن شود رد کرده بودند. اعالن جنگ انگلستان و فرانسه به آلمان به خاطر تعرض آلمان به لهستان بود. هیتلر در صدد متحد ساختن همه آلماني تبارهاي 

اروپا در زیر یک پرچم بود. انگلستان و فرانسه تمامّیِت لهستان را طبق قراردادهاي پس از جنگ جهاني اول تضمین کرده بودند.

کودتا برضد پدر و آغاز روال ازدواج درباریان
 و مقامات ارشد ایران در طول چند قرن

 با دختران ُگرجستانی و عواقب آن!
یکم اکتبر 1588 شاه عباس صفوی و یک سال پس از بازگشت به قزوین )پایتخت وقت ایران( از هرات 
)ولیعهدنشین وقت ایران( و کودتا بر ضد پدرش با سپاه خراسان و برکنار کردن او از شاهی، تاجگذاری کرد. شاه 
عباس که در هرات از شهرهای خراسان بزرگتر به دنیا آمده بود در این شهر می زیست. در آن زمان، شهر هرات 
حاکم نشین خراسان و ولیعهدنشین ایران بود. وی و فرمانده سپاه خراسان که نگران ضعف و ناکارآمدی پادشاه 

وقت )پدر شاه عباس( بودند به قزوین لشکر کشیدند و وی را برکنار کردند.
    شاه عباس معروف به شاه عباس یکم که 58 سال ُعمر و 40 سال پادشاهی کرد بعدا پایتخت را از قزوین به 

اصفهان )شهر مرکزی ایران( انتقال داد.
    او هفت بار ازدواج کرد و یکی از زنان وی، »مارتا« یک امیرزاده ُگرجی بود و از آن پس، ازدواج بزرگان وقت ایران )صفویه و قاجاریه( با دختران ُگرجی روال 
شد و بستگان این زنان، مقام درباری و حکومتی یافتند و چون احساس وطندوستی و عالقه مندی کامل به ایران نداشتند پارتی بازی و فساد اداری گسترش یافت.

اف. دی. روزولت

شاه عباس یکم

در این صفحه چند مطلب با عالمت تعجب )!( درج شده است
43 که شاید قبال نخوانده باشید
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 هنوز جنگ دوم جهانی ادامه داشت که آمریکا و انگلیس برسر نفت 

خاورمیانه سازش کردند!

     »دین آچسن Dean G. Acheson « دولتمرد آمریکایي، دستیار روزولت در دوران جنگ دوم، وزیرامور خارجه حکومت ترومن و متوفا در 12 اکتبر 1971 
)در 78 سالگي( که از وي به عنوان معمار سیاست خارجي آمریکا پس از جنگ جهاني دوم نام مي برند در خاطرات خود )نوارهاي4، 5 و 13 از کتاب نوار شده 

آن( چنین متذکر شده است:

 ماهي که ایران اشغال نظامي شد( قرارگذاشتیم که پس از پایان جنگ جهاني دوم )و در صورت پیروزشدن  "اواخر تابستان 1941 )اواخر شهریور 1320ـ 
متفقیِن علیه هیتلر(، نفت ایران کماکان در اختیار انگلستان، نفت سعودي در اختیار آمریکا و نفت عراق و نفت احتمالي کویت در کنترل هر دو دولت آمریکا 
و انگستان باشد که در دهه بعد با ملي شدن نفت ایران به دست دکتر مصدق، این موازنه برهم خورد و آمریکا مجبور شد دست انگلستان را در نفت همه منطقه 
ـ در عراق در سال 1958 که به سلطنت )دست  ـ ژنرال چپگرا و دو رگه؛ ُکرد و عربـ   جز سعودی بازتر بگذارد و ... که کودتاي عبدالکریم قاسمـ  خاورمیانهـ 
ساخت انگلستان( در آن کشور پایان داد یک بار دیگر این موازنه را که پس از ساقط شدن حکومت مصدق به نوعي تازه )ایجاد کنسرسیوم نفت ایران( برقرار 

شده بود برهم زد و ...".
    بسیاري ازاندیشمندان اقتصادسیاسي و جامعه شناسي »نفت« را عامل ثبات و سعادت کشورهاي دارنده  آن ندانسته و دالئل متعدد براي اثبات این 
فرضیه ارائه داده اند. از جمله، چون درآمد دولت هاي صادرکننده نفت عمدتا از این کاالِي تا حدي رایگان )اصطالحا: درآمد باد آورده!( است به گرفتن مالیات 
از مردم توجه زیاد ندارند؛ بنابراین مانند کشورهاي دیگر، خود را پاسخگوي مردم نمي دانند که این بي اعتنایي، عملي مغایر دمکراسي واقعي است. همچنین، 
در این کشورها چون هزینه تسهیالت رفاهي عمدتا از درآمد نفت تامین مي شود، مردم ضعف هاي مقامات دولتي را حس نمي کنند. به عالوه، در این کشورها 
سوء استفاده از معامالت دولتي، اختالس و فساد اداري بیشتر است و به همین جهت هم رقابت و مبارزه براي کسب مقامات دولتي که اصطالحا »رقابت بر سر 

کسب قدرت« خوانده مي شود زیاد است و ...

Dean Acheson
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ایجاد دوره راهنمایی تحصیلی در ایران، 
حّساس ترین دوره تشخیص استعداد و راهنمایی به ادامه تحصیل برحسب 

استعداد،
 با معلم فوق دیپلم!

 
طرح نظام تازه آموزش و پرورش ایران که در طول ماهها تنظیم شده بود سوم مهرماه 1346 به صورت یک کتاب قطور جهت بررسي و اظهار نظر اصحاب 
نظر انتشار یافت که به موجب آن دوره ابتدایي به پنج سال و دوره متوسطه به چهار سال کاهش مي یافت و در عوض یک دوره سه ساله راهنمایي تحصیلي با 
هدف کشف و شکوفا ساختن استعداد نوجوانان و هدایت آنان بر پایه ذوق و استعدادي که از خود نشان دهند به دوره متوسطه مربوط و ادامه آن در دانشگاه 
به وجود مي آمد. این کتاب حاوي جزئیات برنامه هاي نظام تازه و شرح انگیزه و هدف هاي آن بود که براي دست اندرکاران آموزش و پرورش، روزنامه نگاران، 

استادان و کارشناسان مربوط ارسال شده بود.
     در پي انتشار این طرح، برخي به جاي اظهار نظر درباره متن آن، زبان به انتقاد سیاسي گشوده بودند که این طرح زاییده افکار دو کمونیست سابق )دکتر هادي 
 اینک به نام وزارت  هدایتي و دکتر منوچهر تسلیمي وزیر آموزش و پرورش و معاون او( است!. )دکتر منوچهر تسلیمی بعدا معاون وزارت اطالعات و جهانگردیـ 
 ایرنا( افزوده شود.   شد تا برنامه های رادیو دولتی آموزشی تر شود و بر میزان اخبار فرهنگی و بهداشتی خبرگزاری دولت )خبرگزاری پارسـ  فرهنگ و ارشادـ 
     طرح نظام تازه آموزش و پرورش کشور به همان صورت توسط وزیر بعدي آموزش و پرورش به اجرا درآمد. ولی، از همان آغاز کار، مشکل در اجراي طرح 
بود، زیرا بدون این که معلمان ویژه تدریس در دوره  3 ساله راهنمایی تحصیلی و براي تحقق هدفهاي این دوره، آموزش ضمن خدمت دیده باشند با همان 
معلومات و روش سابق تدریس به کالس هاي نظام تازه فرستاده شدند!. کوتاهي دیگر در اجراي این نظام آموزش و پرورش این بود که کار تدریس در دوره 
راهنمایي تحصیلي را که حّساسترین بخش این نظام بود به فوق دیپلمه ها سپردند. حال آن که دوره راهنمایي تحصیلي جاي دوره اول دبیرستان را گرفته 
بود که مدّرسین آن دوره، قبال لیسانسیه ها بودند. افزون بر آن، دبیران دوره راهنمایی تحصیلی باید تخّصص هایی بیش از تدریس دروس علوم و ادبیات می 
داشتند ازجمله روش های تشخیص استعداد هر دانش آموز و تقویت آن پس از تشخیص، تا مشّخص شود که به کدام رشته دبیرستانی هدایت شود و از آنجا 

به تحصیالت عالی در همان رشته و سپس انتخاب شغل برحسب استعداد و تحصیل که جامعه را پیش خواهد بُرد.

به رغم تذکرات اصحاب نظر و رسانه ها، اصالحی صورت نگرفت و همچنان تدریس فوق دیپلمه ها که تحصیالت دوساله داشتند و در این دوره ها دروس 
تشخیص استعداد و تقویت آن دیده نمی شد ادامه یافت و همچنانکه پیش بینی شده بود، برنامه موفقیتی نداشت.

دکتر هادی هدایتی     دکتر منوچهر تسلیمی
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آلودگی هوای تهران که در دامنه رشته کوههای بلند البرز واقع شده است،
 مسئله امروز و دیروز نیست، مِهرماه 1339 وزیر بهداری وقت هوای تهران برای 

زندگی کردن را، ناسالم اعالم داشت و خواست که جمعیت شهر و
 شمار اتومبیل ها کنترل شودـ  سناتور متین دفتری ناسیونالیست بنام جمعیت 

مبارزه با آن آلودگی تشکیل داد، محدوده برقرار شد، ولی ...

آلودگی هوای تهران که در دامنه رشته کوههای بلند 
البرز واقع شده است، مسئله امروز و دیروز نیست و از دهه 
 حدود 70 سال پیش خبر صفحات اول روزنامه ها  1330ـ 
بوده است. از همان زمان پیشنهادهای متعدد برای انتقال 
پایتخت و یا ایجاد محدوده و برقراری سقف جمعیت و شمار 
اتومبیل در آن مطرح بوده است و در نیمه دوم دهه 1340 
»محدوده تهران« مصّوب شد که تا زمستان 1357 به مدت 
تقریبا ده سال رعایت می شد. موضوع انتقال پایتخت به 
شهری دیگر به زمان احمدشاه قاجار باز می گردد که می 
 شهر مرکزی ایران را پایتخت  خواست باردیگر اصفهانـ 
کند. در دهه 1340 دکتر احمد دفتری ناسیونالیست بنام، 
داماد دکتر مصدق، استاد دانشگاه و از نخست وزیران دوران 
سلطنت پهلوی یکم پرچم مبارزه با آلودگی هوای تهران را 
بدست گرفته بود و جمعیتی به این نام تشکیل داده بود که 

در تیرماه 1350 درگذشت.

اینک جهت یادآوری آن اخطارها و مبارزات نگاهی به دو 
خبر رسانه ای از این دست می اندازیم:

آلودگی هوای تهران، صحبت امروز و دیروز نیست. 
 700 هزار   زمانی که تهران شهری 600ـ  مهرماه 1339ـ 
نفری بود، دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری وقت هوای 

آخرین تصاویر از آلودگی هواپیمای تهران که سال به سال بدتر می شود

)مهر-آبانماه1401( مجلهروزنامکشماره96



تهران برای زندگی کردن را، ناسالم اعالم داشت و خواست که جمعیت شهر و شمار اتومبیل 
ها کنترل شود و به دولت و مردم هشدار داد که هوای آلوده تهران باعث بیماری، رنجوری و 

کوتاهی ُعمر می شود.
 تحصیلکرده آمریکا در رشته پزشکی، در چند کابینه وزیر بهداری، زمانی      دکتر صالحـ 
رئیس دانشگاه تهران و نیز سناتور که 93 سال ُعمر کرد و در 1375 هجری خورشیدی 
 پیش از ظهر هفتم مهرماه 1339 )29 سپتامبر 1960( در یک مصاحبه عمومی  درگذشتـ 
ضمن اشاره به نتایج آزمایش هوای چندین نقطه تهران ]تقریبا همه محله ها[ گفت که اگر با 
  وضع قانون، سقف جمعیت تهران و شمار خودروهای آن و قراردادن دستگاه کاهش دود بَدـ 
Emissions در اِکزز  Exhaust اتومبیل ها کنترل و مشّخص نشود ممکن است بسیاری از ساکنان 

 تنفسی، ضعف دستگاههای مصون سازی )ایمیون سیستم(،  تهران دچاری بیماری های قلبیـ 
ناسالم شدن مغز استخوان، اختالل در اکسیژن رسانی به سلول ها، سرطان، برونشیت و ... 
شوند و به نسبت، ُعمری کوتاهتر داشته باشند و اواخر ُعمر در رنجوری و زحمت زیست کنند.
     وی گفت که ساختار طبیعی تهران، در شیب کوههای البرز بودن آن و از نیمی از جهات 
در محاصره ارتفاعات قرارداشتن، مانع پاک شدن و پاک ماندن هوای آن می شود و کثرت 
روزافزون اتومبیل مزید بر علت است. باید به اتومبیلدارها آموزش داده شود که اتومبیل با 
موتور سرد را به حرکت درنیاورند و در سرباالیی ها بی جهت به پدال گاز فشار نیاورند و اصوال 
بدون نیاز واقعی، از اتومبیل شخصی استفاده نکنند تا هوای تهران خرابتر نشود. باید با وضع 
مالیات بر اتومبیلداری، شمار آن را در تهران کنترل کرد. دی اکسید کربن CO2، سولفور دی 
اکسید، کربن منواکسید، و مواد سازنده اسید نیتریک  NO2 و ... در هوای تهران زیاد است. 

وجود اوزون OZONE در ارتفاع بسیار باال خوب است، ولی نَه در ارتفاع کم و سطح زمین. هوای تهران با این وضعیت، برای کودکان 
و سالخوردگان مساعد نیست. بازنشستگان باید با دریافت تسهیالت رفاهی، به زندگی در شهرهای کوچکتر تشویق شوند و از 
تهران بروند. در خانه ماندن هم دردی را دوا نمی کند و »بازَدم«، خانه را آلوده می سازد. دولت باید استاندارد اِمیِشن تعیین کند. 

من رنج مردم را نمی خواهم ببینم.    

دکتر جهانشاه صالح )برادِر اهلل یار صالح( در جریان مصاحبه، سپس از دکتر ذوالریاستین رئیس وقت آزمایشگاههای وزارت 
بهداری خواست تا نتایج آزمایش هوای مناطق تهران را برای خبرنگاران بگوید و او گفت که بر خالف تصّور، هوای شمال شهر 

تهران و طرفین دو جاده شمیران )اینک خیابانهای شریعتی و

 ولی عصر(، قلهک و ... بدتر از جنوب شهر ازجمله مناطق میدان اعدام، میدان گمرک، میدان شوش و میدان بهارستان هستند. 
تهران نو، نارمک و تا حدی تهران پارس از لحاظ هوا تا حدی بهتر از محله های دیگرند. وی گفت که درمان بیماری های ناشی از 

دکتر جهانشاه صالح در دهه 1330

دکتر احمد متین دفتري
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آلودگی هوا بعدا هزینه سنگین روی دست دولت و مردم خواهد گذارد و راه حل؛ تشکیل یک کمیسیون دائمی مطالعه 
و کنترل کیفیت هوای تهران، کنترل جمعیت، مخصوصا کنترل شمار اتومبیل ها و اصالح روش تولید بنزین است. 
خوب بود که تهران با این ساختار طبیعی پایتخت نشده بود. وی چراغ های نفت سوز و دود سیگار را هم از آالیندگان 

هوا اعالم داشت و گفت که گاز اکسید دو کربن اگر بیش از یک در 1500 باشد ایجاد مسمومیت می کند.

     در دهه 1340 چند انجمن غیر دولتی مبارزه با آلودگی هوای تهران تشکیل شده بود که گردانندگی بزرگترین آنها 
 یک ناسیونالیست و داماد دکتر مصدق( بر عهده داشت. وی در آخرین  را، سناتور متین دفتری )نخست وزیر پیشینـ 
هفته فروردین 1348 )اپریل 1969 میالدی( در جلسات یک سمینار محیط زیست، ضمن بازخوانی اخطار مهرماه 

1339 دکتر جهانشاه صالح چند بار هشدارهای اورا تکرار کرد.

     مرور زمان نشان داد که به رغم این اخطارهای تند و درج آن در صفحات اول روزنامه ها، اقدامی اساسی جز مصّوبِه 
ایجاد محدوده برای شهر تهران صورت نگرفت و جمعیت تهران نسبت به سال 1339 بیش از 9 برابر و شمار اتومبیلها 

بیش از 25 برابر شده است. محدوده تهران پس از پیروزی انقالب در 22 بهمن 1357 عمال نادیده گرفته شد.

 از نخست وزیري ایران و بازداشت او، 26 ژوئن   ناسیونالیستـ  ساعت پس از برکناري دکتر احمد متین دفتريـ 
1940 )پنجم تیرماه 1319( به دستور رضاشاه، دکتر محمد مصدق پدر زن او نیز بازداشت و بعدا به زندان بیرجند 

انتقال یافت. در آن زمان اتهامي براي دکتر مصدق جز این که پدر زن نخست وزیِر برکنار شده بود عنوان نشده بود.

دکتر متین دفتري که از سال 1318 )1939 و سال آغاز جنگ جهانی دوم( نخست وزیر بود و بر زبانهای آلمانی و 
 در 76 سالگی درگذشت.  فرانسه مسلّط.  وي که استاد دانشگاه بود بعدا سناتور شد، پنجم تیر 1350 )26 ژوئن 1971(ـ 
دکتر متین دفتری در یک میز گرد روزنامه اطالعات تأکید کرده بود که آشناشدن ساکنان تهران با خطر آلودگی هوا از 
اوجب واجبات است و این، کار روزنامه ها است که مردم را از این خطر آگاه سازند، آلودگی هوا طول بیماری ها را بیشتر 

می کند و درست نیست که انسان در رنج و عذاب باشد.

    آخرین تالش هاي او از طریق جمعیتي به منظور مبارزه با آلودگي هواي تهران ایجاد کرده بود این بود که با 
تماس با سازمان هواشناسی، مردم را از قبل از روزهای آلوده پیش رو آگاه کنند. وی بارها نگرانی خودرا از افزایش 
سریع جمعیت تهران که در دامنه کوه قرار گرفته ابراز داشته بود که در تصمیم دولت وقت به ایجاد محدوده 25 
ساله مؤثر واقع شده بود. وی گفته بود که توجه به شهرها و کارآفرینی در شهرهای بزرگ باعث مهاجرت از روستاها 
 اجتماعی و  و بخش ها و تبدیل کشور از تولیدی به خدماتی خواهد شد و پدیدآمدن مشکالت متعدد اقتصادیـ 

در نتیجه مسائل سیاسی.
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