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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.

آذر و  دی ماه1401

سرمقاله: پارلمان جهانی به جای سازمان ملل 

مسئله اوکراین و بی احتیاطی های غربـ  افزایش 

احتمال جنگ اتمی میان روسیه و اعضای ناتو 

 لزوم هماهنگ شدن با شرایط نسل معاصر
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آمار رسمی تلفات و هزینه عملیات نظامی 
آمریکا در عراق: 4 هزار و 485 کشته، 

31 هزار و 921 زخمی 
و 805 میلیارد و 201 میلیون دالر هزینه

شرح در صفحه  25

شرح در صفحه  22

شرح در صفحه  28

تعظیم سیاسی و هدفمند
شرح در صفحه14
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نفوس کره زمین در آذرماه 1401 از مرز 8 میلیارد گذشت
ـ  آمار رسمی جمعیت کشورهای باالی صد میلیونـ 

 جمعیت قاره اروپا برابر نصف جمعیت هند و یا چین

نشستن این هندی تبار
 42 ساله

 بر کرسی چرچیل

سالگرد درگذشت سعديـ  شاعر، اندیشمند، انساندوست 

و اندرزگوی ما که گفت:

 روزي که زیر خاك، َتن ما نهان شود

  وآنها که کرده ایم یکایك عیان شود

جنگ ها آمریکا را قدرت و َاَبرقدرت کرد

نگاهی به جنگ انگلستان با 
ایران، تصرف بوشهر و جداکردن 
تاجیك ها )پارس ها( و هرات از 

پیکر ایران، به مناسبت سالروز آغاز آن

»برنشتاین« صاحب فرضیه تعدیل 
سوسیالیسم: تحّول، َنه انقالب، در 
جریان تحّول باید مراقبت فرصت 

طلبان بودـ  مردم به کسي اعتماد مي کنند که 
ضعف اخالقي نداشته باشد

»پول َبد«ـ  قاعده و اصول توماس گرشامـ 
 برای رفع بحران پولی مدیریت اقتصاد جا بجا شود 

نخستین بانو

که به نمایندگی پارلمان

 انگلستان انتخاب شد

کشور شیلی
 از ورود اسپانیایی ها

 تا به امروز

پنج خاطره ژورنالیستی
 از نوشیروان کیهانی زاده

 با 66 سال تجربه روزنامه نگاری

آخرین پادشاهان هاوایی که
 این مجمع الجزایر اینك
یك اِستِیت آمریکاست

شرح در صفحه 16

درباره بومیان )اصطالحا؛ سرخپوستان آمریکای 
شمالی(، از کشتار و تبعید تا استقرار

شرح در صفحه 40 در رزرویشن ها )َحصر(
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان )آذر و دی(/31-27
»كاراليل« و نظر او درباره تاريخنگاري  مورخ در نقش يک كارآگاه )پليس(ـ  تاريخ نگاری دنباله روزنامه نگاری و در يک قلمرو/ مردي كه به سوســيال دمكراسي وفادار بود / »برنشتاين« صاحب فرضيه تعديل 
ماركسيســمـ   تحّول، نَه انقالبـ  در جريان تحّول بايد مراقبت فرصت طلبان بودـ  مردم به كسي اعتماد مي كنند كه ضعف اخالقي نداشته باشد/ »پول بَد«، قاعده و اصول توماس گرشامـ   برای رفع بحران پولی 

مديريت اقتصاد جا بجا شود/ زادروِز مارتوف، انديشمندی كه به لنين »نَه« گفت . نظرات مارتوف درباره انقالب و سوسياليسم

آذر و دی در دنیای رسانه ها/ 34-32
الكساندر دوما داستان نگار بنام بخ مناسبت سالگرد درگذشت او/ سرنوشت نخستين روزنامه اي كه در آمريكا انتشار يافت؛  چون انتقاد نوشت متوقف شد/ نويسنده ای كه مسائل جامعه ازجمله تبعيض ها را

 در قالب داستان منعكس می كرد/ بانو ژورناليستی كه با هدف اصالح جامعه به نظرنويسی روی آورده استـ  عقيده او درباره نظرنويسِی ژورناليستی/ پخش راديويی خبر وارد يكصد و سومين سال شده است    / 
روزی كه مهدی ميراشرافی ناشر روزنامه آتش تيرباران شدـ  جرم او داشتن تماس با آمريكا  و شركت در كودتای 28 اَُمرداد بود/ بحران تيراژ روزنامه ها در سالگرد چاپ روزنامه با ماشين خودكار

پارلمان جهانی به جای سازمان مللـ  مسئله اوكراين و بی احتياطی غربـ  افزايش احتمال جنگ اتمی ميان روسيه و اعضای ناتو 
 لزوم هماهنگ شدن با شرايط نسل معاصر

سرمقاله /3-1

نفوس كره زمين در آذرماه 1401 از مرز 8 ميليارد گذشــتـ  آمار رسمی جمعيت كشورهای باالی صد ميليون/عليرضا اكبری و قبال از مقامات وزارت دفاع جمهوری اسالمی به جرم جاسوسی برای انگليس به 
اعدام محكوم و به دار آويخته شد/ سالروز درگذشت ابوالحسن صبا استاد موسيقي - صبا در يک نگاه/ روز جهانی مهاجرتـ  شمار مهاجران به 280 ميليون رسيده است هجوم مهاجران به آلمان/ انفجار تروريستی 

پُرتلفات در استانبول/ نخستين هندی كه نخست وزير انگلستان شده است/ »ژيانگ زمين« در 96 سالگی درگذشت

گشتی در رویدادهای مهر و آبان 1401 / 10-7

انتشار نخستين نشريه چاپی ايران در 1837 و نخستين نشريه دستنويس ايران در 18 قرن پيش/ بكاربردن تاريخ 
ميالدی برای تاريخ نگاران روال شده است  نوشــتن التين اسامی و موضوعات برای اين است كه مخاطب بتواند 

موضوع را در رفرنس های چاپی و آنالينی دنبال كند/ انديشمندی كه گفت تا فكر می كنم زنده هستم

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها/ 6-4

جنگ ها آمريكا را قدرت و اَبَرقدرت كردـ  برنامه و چگونگی ورود آمريكا به جنگ جهانی دو مـ  هيروهيتو و روزولت/ جنگ انگلســتان با ايران، تصرف بوشــهر و جداكردن تاجيک ها )پارس ها( و هرات از پيكر 
ايران/ تصرف نينواـ  انتقال ايرانيان )ُكردها( به شمال عراق پس از انهدام نينوا/ پايان كار گروه پيشه وري در آذربايجان/ تركيه بر جای عثمانی/ چگونگی استقالل لبنانـ  واژه های لبنان و بيروتـ   سزار روم واژه 
لبنان را بر اين ســرزمين گذارد/ ازدواج به خاطر ترس از تاريخ / »مجلس« كاِر دهخدا را عام المنفعه اعالم  و دولت را مأمور انتشــار دستاوردهای او و ادامه اين پژوهش كرد/ آموزش و پروش اجباري، رايگان  و 
يكنواخت ايران كه پس از نيم قرن تغيير لباس داد!/ ملی شــدن بانک ها در ايران / آمار رســمی تلفات  و هزينه عمليات نظامی آمريكا در عراق از 2003 تا 30 نوامبر 2011/ جوبايدن ســوگند خورد  و چهل و 

ششمين رئيس جمهوری آمريكا شد

آذر و دی در گذر تاریخ )یادگیری و پندگیری( /26-20

سالگشت درگذشت شهريار، استاد شعر/ زادروز »رودكي« پدر شعر پارسي نوين/ بيروني دانشمند بزرگ ايراني كه هزار سال پيش گردش زمين را محاسبه كرد/ روزی كه ميكويان سازنده اَرمنی جنگنده ميگ 
درگذشت/ نخســتين بانو كه به نمايندگی پارلمان انگلستان انتخاب شد/ سالروز تاســيس امارات عربی متحده / مخترج راديو اف ام/ روزی كه غزالی درگذشت/ نام يک روحانی مسيحی بر دانشگاه هاروارد/ 
خلبانی كه نام او بر فرودگاه بين المللی شيكتگو  گذارده شده است/ توفان نوح و روز توفان هاـ  نژاد سام/ آلتائيک ها و مغول ها نخستين ويولن سازها/ جواد معروفی موسيقی دان بنام/    جمعيت ايران  در سال 1345: 
بيست و پنج ميليون و 488 هزار/ روزی كه دكتر اقبال درگذشت / روزی كه فيدل كاسترو فوت شد/ مارادونا فوتباليست بنام/ ريشه واژه »آذر« / نخستين بانو كه  در دوران معاصر در قاره آفريقا رئيس كشور شد/ 
آخرين پادشاهان هاوايی  كه اين مجمع الجزاير  اينک يک استيت آمريكاست/ كشور شيلی از ورود اسپانيايی ها تا به امرروز / درباره بوميان )اصطالحا؛ سرخپوستان آمريكای شمالی(، از كشتار و تبعيد تا استقرار 

در رزرويشن ها )َحصر(/ سالگرد درگذشت سعديـ  شاعر، انديشمند، انساندوست  و اندرزگوی ما كه گفت: روزي كه زير خاك، تَن ما نهان شودـ   وآنها كه كرده ايم يكايک عيان شود

دانستنی ها  / 44-35

دوربین هم می نویسد و واقعیت ها را می گوید /15-11
چند عكس تاريخ ساز با زيرنويس های آن

خاطرات ژورنالیستی و مشاهدات ناشر مجله /19-16
وزيری كه مرا ممنوع القلم كرد، پس از تغيير نظام حكومتی به دادگاه انقالب و قاضی شرع گفت كه فشار به روزنامه نگار در زمان او وجود نداشت!/ خاطره ای از استعمار، استقالل و جنگ داخلی كنگوـ  زمانی كه 
خبرگزاری پارس خبر و عكس به تلويزيون غيردولتی می داد/ نتيجه دو بررســی در كسوت ژورناليست: ازدواج با چشم بسته و قدرنشناسی ها دو عامل رديف اول و دوم قصد خودكشی ها در ايراِن سال 1339 و 
سال 1347/ ايدئولوژی ها فرضيه و تئوری هستند بايد ديد كه مدعيان پرچمداری شان چگونه به آنها عمل می كنند و ...ـ  تفاوت مدنّيت/ بحث طوالني درباره روش سنجش نظر مخاطبان روزنامه اطالعات در 

آذرماه 1353  )نوامبر 1974(، ولي بدون نتيجهـ  روش »فربر« در اين زمينه
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سرمقاله

پارلمان جهانی به جای سازمان مللـ  مسئله اوکراین و بی احتیاطی غربـ  

افزایش احتمال جنگ اتمی میان روسیه و اعضای ناتو 

 لزوم هماهنگ شدن با شرایط نسل معاصر

در سرمقاله شماره 93 این مجله درباره عملیات نظامی اوکراین که از پنجم اسفند 1400 آغاز شده است نظردادیم، علل آن را 
برشمردیم و نتایج کار را برپایه وضعیت وقت و تجربه از گذشته، »در حِد احتمال« پیش بینی کردیم. اینک )سی ام دیماه 1401( 
که ده ماه و 25 روز از آغاز آن عملیات گذشته می توان گفت که نه تنها ابهامات همچنان بجای خود مانده بلکه در این قضیه، بی 
احتیاطی ها و بی عملی های متعدد عیان شده است که می رود زد و بندها و دغلکاری های دو قرن گذشتِه بازیگران وقت 
و نتایج پُردرد آن را بمیان آوَرد و خواست نسل حاضر را بزبانی صریح مطرح سازد که خواهان یک پارلمان جهانی 
)مرکب از برگزیدگان ملل در انتخابات داخلی دوـ  سه مرحله اِی هر کشور، نَه انتخاب دولتی( بجای سازمان ملل 
)سازمان دولت ها با برتری پنج قدرت فاتح جنگ جهانی دوم( هستند که مصّوبات این پارلمان باید ضمانت اجرایی 
داشته باشد و نقض و یا عدم رعایت آنها؛ مجازات. این پارلمان جهانی باید در جوار خود شوراهای مشورتی متعدد مرکب 
از کارشناسان و خبرگان هر رشته داشته باشد و گزینش این خبرگان، شرایط سخت داشته باشد ازجمله اثبات تجربه، بی طرفی 
مطلق و انساندوستی. این پارلمان جهانی باید کمیسیون های متعدد با اعضای ناوابسته از جمله کمیسیون اقتصادی ناظر بر پول 
و بازرگانی جهانی )نَه بمانند سازمانهای کنونِی دست ساخت قدرت ها و ابزار حفظ قدرت آنها(، کمیسیون امنیت بجای شورای 
امنیت کنونی، کمیسیون نظارت بر امور بهداشتی، مهاجرت، حقوق انسان و ...، کمیسیون فرهنگ و میراث نیاکان و .... این پارلمان 
جهانی باید یک دستگاه قضایی بین المللی جهت تعقیب، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق انسان و ملل )کشورها( و سوء استفاده 
کنندگان فراری داشته باشد و قضات آن را پارلمان جهانی انتخاب کند، نًه دولت ها. این پارلمان جهانی باید از دولت ها بخواهد 
که برنامه های تحصالت عمومی )ابتدایی و متوسطه( را که عموما اقتباس از برنامه های فرانسِه زمان ناپلئون است اصالح کنند و 
در طول 10ـ  12 سال دوران این تحصیالت، راهنمای نوجوان و جوان برای 60ـ  70 سال زندگی پس از مدرسه باشند. چه فایده 
دارد به جوانی که نمی خواهد مهندس شود؛ هندسه فضایی تدریس شود. باید در دوره تعلیمات عمومی به تدریس اخالقیات 
توجه خاص شود که نیاز نسل معاصر است. ما در ایران تا اواخر دهه 1320 در مدارس تعلیمات ابتدائی دو جلسه در هفته، درس 
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اخالقیات داشتیم که به آن می گفتیم »زنگ اخالق« و خود من )نگارنده( در آن دهه در این کالس ها شرکت کردم که در آنها با ذکر مثال 
از زیانهای فردی و عمومی دروغگویی، خیانت در امانت، دزدِی حاصل زحمتکشی دیگران، جعل، آزار جسمی دادن به دیگران و ... سخن 
می گفتند و در پایان هر سه ماه باید امتحان کتبی می دادیم. پارلمان های کشورها باید از اقتباس از روش های 800 ساله پارلمان انگلیس که 
هرکدام به دالیلی پدید آمده است دست بردارند و وقت گذرانی نکنند. پارلمان جهانی باید با مشارکت همه ملل و هزینه مشترکان؛ 
یک خبرگزاری، یک سرچ انجین، یک دائرة المعارف آنالین، یک شبکه سوشل میدیا و ... ایجاد کند تا میلیاردها تن انساِن 
مالیات دهنده، اطالعات و معلومات بی طرفانه و درست بدست آورند. »اینترنت« جهان را وارد عصر تازه ای کرده است که 
اگر کنترل نشود گمراه کننده و زیان آور خواهد بودـ  کنترل با ایجاد شبکه های موازی و دائرة المعارف های بی طرف زیر نظر 
یک سازمان جهانی و به هزینه مشترکان نَه از بودجه یک دولت که بعدا اعمال نظر کند، و همچنین نَه فیلتر بی حاصل شبکه 
های موجود که وجود چنان شبکِه بی طرف باعث انتقال مخاطبان به آن خواهد شد. به طور خالصه، سازمان های جهانی و 

ملی باید خودرا با شرایط نسل معاصر هماهنگ سازند.

بازگردیم به مسئله اوکراین که اگرغرب در قبال آن به همین سیاست و روش ادامه دهد، احتمال جنگ اتمی زیاد است و 
چنین جنگی که ساعتی بیش طول نخواهد کشید میان روسیه و اعضای ناتوـ  البته نَه همه انها، خواهد بود. بزرگان ناتوـ  آمریکا، 
انگلیس، آلمان و فرانسه و عامل آنها؛ لهستان با دید و بازدید از کی اِف و کی افی ها از آنها و تداوم کمک های مالی و نظامی و یا سخن گفتن از 
آن و در نتیجه افزایش تلفات و زیانهای روسیه، صبر و تحّمل روسیه را به پایان خواهند رسانید. تصمیم گیری در روسیه با یک نفر است و 
آنی، نَه بحث طوالنی پارلمان می خواهد و نَه متحد نظامی دارد که نیاز به مشورت باشد. روسیه این همه سالح اتمی را که برای 
بغل خوابی نساخته است. نمی تواند برای مدتی طوالنی تلفات دهد و دست به این سالح ها نزند تا به سرنوشت پیمان ورشو 
و اتحاد جماهیر شوروی دچار نشود. پس از فروپاشی، جمعیت روسیه به 147 میلیون کاهش یافته که با این جمعیت نخواهد توانست 
برای مدتی طوالنی به جنگ متعارف ادامه دهد و دچار مسائل داخلی خواهد شد. بنابراین، هرچه که عملیات پُرهزینه و پُرتلفات اوکراین 
طوالنی تر شود خطر بکار رفتن سالح اتمی بیشتر خواهد شد و اگر چنین شود بلوک غرب آسیب بیشتری خواهد دید و انگلیس به علت کمی 
وسعت و تمرکز جمعیت درـ دو سه شهر و نزدیکی آن به روسیه از میان خواهد رفت و همچنین لهستان و به آلمان نیز آسیب زیاد وارد آمد. 
واضح است که روس ها 27  میلیون کشتگان خود بدست آلمانی ها و نیز سیاست آلماِن امپراتوری در انتقال لنین به سن پترزبورگ و انقالب 

بلشویکی و از میان رفتن روسیه تزاری )روسیه بزرگتر( را فراموش نکرده اند.

گمان نمی رود که مسئله اوکراین راه حل سیاسی داشته باشد. زیراکه یکی از هدف های کرملین، دور ساختن ناتو از نزدیکی 
مرزهایش است که در صورت سازش سیاسی، حتی اگر یک وجب از اوکراین در دست دولت کی اف باقی بماند به ناتو نزدیک 

خواهد شد و دوباره »روز از نوـ  روزی از نو« خواهد شد و عملیات نظامی دیگر.

و اّما ابهامات و پرسش های ذهنی در ارتباط با مسئله اوکراین:

ـ  در آغازعملیات نظامی روسیه، بر پایه قواعد جنگ و چنین عملیاتی، پیش بینی می شد که نخست راههای ارتباطی اوکراین به خارج، از 
قبیل پُلها و ایستگاههای خطوط راه آهن در مرزها و نیز جاده ها، فرودگاهها و بنادر از کار انداخته شود تا ارسال کمک نظامی صورت نگیرد و 
رفت و آمدهای سیاسی و همچنین مهاجرت زنان و کودکان انجام نشود که مردانشان با خیالی آسوده تر به جنگ ادامه دهند، که چنین نشد.

ـ  از آنجا که اوکراین از آغاز تأمین وحدت روسیه در چند قرن پیش، بخشی از آن بود، مردمشان از یک تبار هستند و اوکراینی های زیر 20 
ـ 25 سالگی زبان روسی می دانند و فرهنگ مشترک دارند و باالی 30 ساله ها زیر یک پرچم بزرگ شده بودند، تصور می شد که روسیه یک 
ستون پنجم بزرگ در کی اف داشته باشد و در همان آغاز جنگ، دفاتر مرکزی حکومت و ساختمان های مربوط از میان برداشته شوند و در 
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نتیجه عملیات بیش از یکیـ  دو هفته طول نکشد و پایان یابد که چنین نشد.

ـ  هر گروهبان ارتش می داند که جنگ  با تانک و توپ و پیاده نظام، تلفات سنگین دارد و طوالنی خواهد بود، آسیب های اقتصادی و در 
نتیجه نارضایتی های مردمی خواهد داشت و لذا در عصر موشک و پهپاد باید جنِگ موشکی کرد و از تبلیغاِت وارد آمدن ویرانی که در هر نوع 

جنگ وارد خواهد آمد نهراسید که بازهم چنین نشد و عملیات به شیوه  70ـ  80 سال پیش ادامه یافت.

ـ پس از تصرف نسبی چهار منطقه شرقی اوکراین )در قدیم معروف به روسیه نو( و انجام رفراندم و الحاق آنها به روسیه، انتظار می رفت که 
این پیشروی تا منطقه خودمختار مولدوا )مولداوی( ادامه یابد که ارتباط کی اِف با دریای سیاه و رومانی قطع شود که نه تنها چنین نشد، بلکه 

نیروهای روسیه از یکیـ  دو شهر متصرفی هم عقب نشینی کردند.

ـ  گمان نمی رفت که روسیه نیروی ِمرسِنر داخلی بکار بَرد که در  رسانه های غرب از آن به ضعف نظامی روسیه تعبیر شده است.

ـ  گمان می رفت که کرملین پس از مشاهده کمک های مالی و نظامی علنی غرب به اوکراین، دست به اقداماتی نگرانی آور برای توده های 
غرب بزند که بر دولت هایشان فشار آورند که بی طرف شوند و یکی از این کارها می توانست این باشد که به مردم خود )روس ها( اعالم کند 
دست به تعمیر پناهگاههای ضد حمله اتمی روسیه زده و در حال افزایش آنها و ذخیره گذاری است و مردم با نخستین اشاره باید با هر وسیله 
به این پناهگاها بروند. این اقداِم بدون هزینه باعث ترس غرب از حمله اتمی می شد و در کمک رسانی به کی اف احتیاط می کرد. یا اینکه 
کرملین کارکنان سفارتخانه های خود در کشورهای معّین غرب را کاهش می داد که نشانه ای از تصمیم به بکار بردن سالح اتمی است که 

بازهم چنین نکرد.

ـ  گمان می رفت که طبق قاعده جنگ، رسانه های روسیه هم به موازات عملیات نظامی به عنوان ابزار جنگ بکار برنده شوند که مشاهده نشد.

ـ  اخطارها، پس از اولتیماتوم معروف پوتین متعدد و صریح نبود و فقط دوـ  سه بار ِمدودیِف و رئیس مجلس )دوما( تلویحا اخطار اتمی 
داده بودند که دنباله نداشت و لذا بی تأثیز بود. پیش بینی می شد که به غرب اخطار شود که دادن اسلحه به طرف در حال جنگ یعنی ورود 

به جنگ و باید منتظر انتقام باشد.

با این تفاصیل چنین پیش بینی می شود:

ـ  راه سازش در افق دیده نمی شود و اگر هم بشود نتایج آن پایدار نخواهد ماند و بنابراین عملیات ادامه خواهد یافت و 
احتماال به کشورهای مجاور که  انتقال کمک ها را همراهی می کنند گسترش خواهد یافت و در صورت مداخله ناتو که طبق 
ضوابط اتحادیه چنین خواهد شد، جنگ؛ اتمی خواهد بود و طرفی که پیشدستی کند برنده خواهد بود. جنگ متعارف به 

علت دشوار بودن انتقال نیروی متعارف بی حاصل خواهد بود.

ـ  در صورت وقوع برخورد اتمی میان روسیه و غرب، جهاِن باقی مانده چهره، نظم و فرهنگ دیگری خواهد داشت. غرب در پی دست یافتن 
بر باروت و قطب نما که محصول دیدار مارکو پولو از چین بود، نه تنها سلطه بلکه فرهنگ خودرا به نقاط دیگر جهان منتقل کرد که اختالط 

فرهنگ، آسیب های اخالقی و انسانی به ملل غیر اروپایی وارد ساخته است که گفته اند؛ نه همین لباس زیباست نشان آدمّیت.

سی ام دیماه 2022  ناشر مجله
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

انتشار نخستین نشریه چاپی ایران در 1837 و نخستین نشریه دستنویس 
ایران در 18 قرن پیش

این پرسِش مخاطب یکم آذرماه 1401 واصل شد:     نخستین روزنامه در ایران در چه زمانی انتشار یافت؟.
    

پاسخ:
نشریه چاپی و منظم از یازدهم اردیبهشت 1216 )یکم ماه می 1837( و در زمان محمدشاه قاجار و به ابتکار میرزا صالح شیرازی )متولد کازرون(. عباس 
میرزا ولیعهِد فتحعلی شاه میرزاصالح و چهار نفر دیگر را برای یادگرفتن زبان و معلومات دیگر به انگلستان فرستاده بود. میرزاصالح در اینجا ضمن کسب 
معلومات، با فنون چاپ نیز آشنا شده بود و در بازگشت، شرح مشاهدات خود را نوشت که باقی مانده است. وی در انگلستان که از دهها سال پیش از سفر 
او دارای نشریه چاپی بود با انتشار منظم اخباِر رویدادها آشنا شد و در بازگشت، شاه وقت را ترغیب به موافقت با انتشار نشریه کرد. وقتی که از میرزا صالح 
پرسیدند که در انگلستان نشریات خبری را چه می نامند و عنوان عمومی آنها صرف نظر از نام اختصاصی چیست، گفته بود »نیوز پِی پِر« که ترجمه اش 
به فارسی می شود »کاغذ خبر« و موافقت شده بود که با نام »کاغذ اخبار« منتشر شود و »کاغذ اخبار« نخستین نشریه چاپی ایران است که منظما و در 

آغاز کار به صورت ماهانه منتشر می شد و در صدر مطالب آن، کارهای دربار و دولت قرار داشت.
    باید دانست که 18 قرن پیش و در زمان اردشیر پاپکان کارهای دولت و تحوالت در نوعی روزنامه زیر عنوان کارنامک منظما در دسترس قرار می گرفت. 
به گفته ویل دورانت، این کارنامک درعین حال پیشرفته بودن تمدن ایرانیان را منعکس مي کند که دفتر رئیس کشور ]دفتر = دیپتِر اردشیر پاپکان[ 
کارهاي روزانه دولت را یادداشت و توسط چند ُمَحّرر تکثیر مي کرد و همانند یک »روزنامه محدود« برای دولتمردان و بزرگان ارسال مي شد تا درجریان 
کارها و برنامه ها قرارداشته باشند و اندرزهارا بکاربندند و نظر بدهند و برخی نسخه ها نیز در اماکن عمومی و در دسترس باسوادها قرار می گرفت. برپایه 
همین روش، از 1995 سران همه کشورها، مقامات، پارلمان ها و پارلمانی ها و دستگاههاي دولتي براي خود »وبسایت« رسمي ساخته و براي مالحظه 

عموم و به ویژه دولت هاي دیگر و رسانه ها در اینترنت قرارداده اند و مطالب این سایت ها »سند« است و نقل می شود.

تصویری از میرزا صالح شیرازی

)آذر-دیماه1401( مجلهروزنامکشماره97



بکاربردن تاریخ میالدی برای تاریخ نگاران روال شده است 
 نوشتن التین اسامی و موضوعات برای این است که مخاطب بتواند موضوع را در 

رفرنس های چاپی و آنالینی دنبال کند

یک مخاطب شانزدهم دسامبر 2022 )25 آذر 1401( 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:
    

    1ـ  بیش از یک قرن و در مواردی مشاهده شده است که از زمان انقالب فرانسهـ  سال 1789 که در تقسیم بندی دوره های تاریخ، آغاز دوره معاصر است، تاریخ 
نگاران رویدادهای هر کشور را به تاریخ میالدی جدید )اصطالحا؛ تقویم بین المللی( نوشته اند و در پرانتز 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.

    2ـ  التین نویسی اسامی به دو منظور است:
   ـ  تلفِظ درست، زیرا که الفبای عربی که ما ایرانیان از حدود 14 قرن پیش بکار می بریم »واِولـ  حروف صدا« ندارد و در نوشته ها هم بکار بردن َکسره، َ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 نیز التین اسم را برای بکارگیری بعدی یادداشت می کنند. 
همچنین گفته شده است، در اخبار آنالینی روزانه اگر التین اسم 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 از قرن 21.

درباره عمل ساتی )سوختن بیوه با جسد شوهر در هند قدیم(

پرسش واصله: از چه زمانی آتش زده شدِن زن با شوهر مرده اش در هند ممنوع شده است که در قدیم رسم برخی از هندوها 

بود؟.

پاسخ:

  از چهارم دسامبر 1829 رسم قدیمي »ساتی Suttee = Sati « در مناطقی از هند که همانا سوزاندن زن پس از مرگ شوهر و با هم با یک آتش بود، ممنوع شده 
است، گرچه بعدا هم انجام چند مورد از آن شنیده شد که یک بیوه که تحمل مرگ شوهر را نداشته خود را بدون اجبار در کنار جسد به آتش افکنده بود. قبال یک 
بیوه باید این کار را می کردـ  چه می خواست و چه نمی خواست. منع عمِل ساتی از سوی William Bentinck فرماندار انگلیسی وقت اعالم شد که خواست مسلمانان 
و مسیحیان هند هم بود و نیز بانوانی که مایل به مردن با شوهر نبودند. در سال 1856 نیز دستور العمل دیگری از سوی فرماندار وقت صادر شد که به بیوه ها اجازه 

شوهرکردن مجدد می داد.

 طبق رسم ساتی، زن با جسد شوهر متوفایش در یک زمان و یک محل و در حضور بستگان دو خانواده آتش زده مي شدند. ساتي در سانسکریت به معناي زن نجیب 
و زن وفادار است. طرز کار به این صورت بود که بیوه در مراسم سوختن جسد شوهر، خودرا در کنار جسد قرار می داد و باهم آتش زده می شدند و تبدیل به خاکستر.  
تاریخ شروع این کار بدرستی معلوم نیست. در نوشته های یونان باستان اشارات مبهمی به آن شده است. یونانیان با اسکندر مقدونی تا غرب هند آمده بودند. طبق آثار 

به دست آمده در راجستان و مادیا پرادش، این عمل در آن مناطِق از هندوستان  15ـ  16 قرن ادامه داشت و در نپال و مناطق دوردست هند شاید بیشتر.
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اندیشمندی که گفت تا فکر می کنم زنده هستم

پرسش مخاطب: کدام اندیشمند گفت که تا فکر می کنم زنده هستم؟. اگر این اندیشمند فرضیه ها و اصول دیگری را مطرح 

ساخته خالصه آنها را بنویسید. من آنالین مجله روزنامک را که فرهنگی و آموزشی است می خوانم و از بعضی مطالب آن 

کپی می گیرم و نگه میدارم.

پاسخ:

 این اندیشمند بزرگ؛ رنه دکارتـ  Rene Descartes است. او در تألیف خود؛ Discours de la Methode آن جمله را که در پرسش خود مطرح کرده ای آورده است. 
در این کتاب، دکارت روش تازِه »یافتن حقیقت« را به دست مي دهد. دکارت در این کتاب نوشته است: تا فکر مي کنم )مي توانم فکر کنم( زنده هستم، و یک انسان 

زنده باید به جامعه فایده برساند. 
     عقاید و نظریه هاي دکارت بیش از هر اندیشمند دیگر در دوران معاصر مورد استفاده بوده است.

     دکارت نخستین اندیشمندي بود که روش ارسطو را دنبال نکرد و براي تحقیق و اثبات، یک روش علمي در پیش گرفت که به انقالب در فلسفه تعبیر شده است.
     دکارت را پدر فلسفه جدید خوانده اند.

     تعریف او از »جامعه« که به صورت یک فرمول ریاضي عرضه شده همیشگي و جاویدان خواهد بود و هر روز به آن استناد و بر پایه اش قانون نوشته مي شود. این 
فرمول که در مدارس تدریس و تشریح مي شود در مورد هر جامعه از کوچکترین آن )خانواده = زن و شوهر( تا احزاب، جوامع ملي و جامعه بین المللي صدق مي کند 

و شامل مي شود.
     دانستن مفهوم فرمول دکارت برای هرکس از فرد عادی تا سیاستمدار و دولتمرد الزم است که بدون در نظر داشتن آن و بکاربردنش در انتخاب همسر و همکار، 
و رفتار در زندگاني خانوادگي و عمومي موفق نخواهد شد. اگر در فرمول جامعه که دکارت آن را به دست داده است تغییري حاصل شود معادله برهم خواهد خورد و 

دیگر، جامعه اي وجود نخواهد داشت. این فرمول بسیار مهم از این قرار است :
     جمع )دو نفر یا بیشتر( + هدف مشترک + کمک به هم براي رسیدن به هدف مشترک = جامعه

    اگر در طرف اول این فرمول، یکي از سه عنصر لنگ بزند معادله به وجود نخواهد آمد، یعني جامعه اي نخواهد بود، و در این صورت جامعه تبدیل به »اجتماع« مي 
شود )جمع شدن چند نفر در گوشه ای با هدف هاي مختلف و بدون همکاري باهم(.

     مثال : زن و مرد + هدف مشترک که همانا رفع نیاز و تامین سعادت است + همدلي و همیاري براي رسیدن به هدف مشترک = خانواده )خانواده که همانا زن و 
شوهر است کوچکترین جامعه بشمار می رود که باید طبق فرمول جامعه، ایجاد شود و برپایه آن استوار باشد(. به همین ترتیب سایر جوامع. طبق این فرمول؛ اگر زن 
و شوهر داراي یک هدف نباشند و اگر داراي یک هدف باشند ولي براي رسیدن به این هدف به یکدیگر کمک نکنند و همیار و همدل نباشند، جامعه خانواده وجود 

نخواهد داشت. فلسفه طالق همین است.

Rene Descartes 

)1
40

ه1
یما

د
ر-
آذ
(9

ه7
مار

ش
ک

نام
وز
هر
جل
م

6



7

گشتی در رویدادهای مهر و آبان 1041

نفوس کره زمین در آذرماه 1401 از مرز 8 میلیارد گذشتـ  آمار رسمی جمعیت 
کشورهای باالی صد میلیون:

در آذرماه 1401 )نوامبر 2023( جمعیت جهان از مرز 8 میلیارد تَن گذشت. پیش بینی شده است که جمعیت جهان تا سال 2037 )15 سال دیگر به 
9 میلیارد برسد. جهان در قرن نوزدهم حدود یک میلیارد جمعیت داشت.

سازمان ملل اعالم کرده بود که در نوامبر 1987، جمعیت جهان از پنج میلیارد نفر تجاوز کرده بود. نفوس جهان در  جوالي 2013 به 7 میلیارد و یکصد 
میلیون و در جوالی 2017 به 7 میلیارد و 500 میلیون و در جوالی 2020 به 7 میلیارد و 800 میلیون تَن رسیده بود. تحلیل هاي آماري نشان مي دهد 
که هر سال حدود یکصد میلیون بر این جمعیت اضافه مي شود. سازمان ملل در دهه 1960 هشدار داده بود که کره زمین تنها ظرفیت تغذیه و تأمین رفاه 

چهار میلیارد نفوس را دارد. در آن زمان جمعیت کره زمین در همین حدود بود.

طبق گزارش سازمان ملل، در نوامبر 2023 )آذرماه 1401( کشورهایی که نفوس آنها صد میلیون و بیشتر است به ترتیب، از این قرارند:

ـ چین: یک میلیارد و 454 میلیون

ـ هند: یک میلیارد و 416 میلیون

ـ فدراسیون آمریکا 336 میلیون

ـ اندونزی 281 میلیون

ـ پاکستان 232 میلیون و 600 هزار

ـ فدراسیون نیجریه 220 میلیون

ـ برزیل 216 میلیون

ـ بنگالدش 169 میلیون

ـ روسیه فدراتیو 147 میلیون

ـ مکزیک 132 میلیون

ـ ژاپن 125 میلیون و پانصد هزار

ـ اتیوپی 123 میلیون و 600 هزار

ـ فیلیپین 113 میلیون و 600 هزار

ـ مصر 107 میلیون و 600 هزار

ـ  ویتنام  یکصد میلیون

به این ترتیب نیمی از جمعیت جهان در 7 کشور زندگی می کنند. پیش بینی شده است که جمعیت هند در یکیـ  دو سال آینده بیشتر از جمعیت 
چین شود. در نوامبر سال 2023 جمعیت کل قاره اروپا 744 میلیون نفر بود، جمعیت قاره آفریقا یک میلیارد و 427 میلیون و جمعیت آمریکای التین 
)آمریکای مرکزی و جنوبِی اسپانیاییـ  پرتقالی زبان و کاتولیک مذهب( یک میلیارد و یک میلیون نفر. ضمنا به لحاظ وسعت؛ روسیه کشور اول جهان با 

147 میلیون و کنفدراسیون کانادا دوم است با 38 میلیون جمعیت.

 

)آذر-دیماه1401( مجلهروزنامکشماره97



علیرضا اکبری و قبال از مقامات وزارت دفاع جمهوری اسالمی به جرم جاسوسی 
برای انگلیس به اعدام محکوم و به دار آویخته شد

خبرگزاری های ایران: فارس، تسنیم، ایسنا، ِمهر و ... بیست و چهارم دیماه 1401 گزارش اعدام )دارزده شدن( علیرضا اکبریـ  قبال از مقامات وزارت دفاع جمهوری 
اسالمی ایران به جرم جاسوسی برای انگلستان را به نقل از وبگاه قوه قضائیه منتشر کرده بودند با تصاویری از او و روزنامه های تهران این خبررا به صفحات اول شماره 
25 دیماه 1401 خود برده بودند )مجموعه کپی های پایین(. خبرگزاری های مذکور نوشته اند که اکبری دارای تابعیت مضاعت ایرانیـ  انگلیسی بود که به اتهام 
افساد فی االرض و اقدام گسترده علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطالعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ 1.805.000 یورو، 

265.000 پوند انگلیس و 50.000 دالر آمریکا محاکمه و به مجازات اعدام محکوم که ُحکم اجرا شد، با ذکر جزئیات.
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سالروز درگذشت ابوالحسن صبا استاد موسیقي - صبا در یک نگاه
استاد ابوالحسن صبا موسیقیدان نامدار ایران زمین 19 دسامبر سال 1957 )28 آذرماه سال 1336( درگذشت. وي در 1281 به 
دنیا آمده بود. استاد صبا مدرس هنرستان موسیقي ایران در همه رشته هاي موسیقي مهارت و نبوغ داشت. او یک موسیقي شناس 
ـ ایران کار کرد )کاري که بعدا تاجیک ها انجام داده اند(. استاد صبا مقدمات  ـ قدیم و جدیدـ  برجسته بود و روي موسیقي ملي و محليـ 
کار جمع آوري ترانه هاي محلي ایران را فراهم ساخته بود که ُعمر پربارش به پایان رسید و پس از او کسي دیگر این کار را دنبال نکرد و 
میهن ما از معدود کشورهاي جهان است که ترانه هاي محلي آن که پاره اي قدمت چند صد ساله دارند جمع آوري نشده اند و بعضي از 
آنها در شرف انقراض و از یاد رفتن هستند، و این میراث ملي از دست خواهد رفت. استاد صبا در عین حال یک پژوهشگر بزرگ در علم 
و هنر موسیقي بود و تحقیقات فراوان از او باقي مانده است. به مناسبت سالروز درگذشت استاد ابوالحسن صبا  بمانند هرسال مطالبی 

در رسانه ها انتشار یافته بود.

روز جهانی مهاجرتـ  شمار مهاجران به 280 میلیون رسیده است 
هجوم مهاجران به آلمان

18 دسامبر )27 آذرماه(ـ  روز جهانی مهاجر است و به این مناسبت برخی دولت ها و سازمانهای مربوط  آماِر مهاجرین وارده و یا تَرک وطن کردگان و وضعیت آنان 
را اعالم و رسانه ها نظرات مربوط و شکوه و شکایات مهاجران و مشکالت مهاجرت را منتشر و پخش می کنند.

    مجمع عمومی سازمان ملل 18 دسامبر 1990 تصویب کرد که یک کنوانسیون جهانی برای محافظت از حقوق مهاجران تشکیل شود و ضوابط الزم را به دست 
دهد. این مجمع چهارم دسامبر 2000 مصوبات کنوانسیون را پذیرفت و چون در هجدهم دسامبر 1990 ایجاد کنوانسیون را تصویب کرده بود روز هجدهم دسامبر 

هر سال را روز مهاجر؛

International Migrant Day اعالم کرد و از دولت های عضو خواست که هرسال این روز را برگزار کنند و به مصوبات مجمع و کنوانسیون مربوط مخصوصا در زمینه 

حقوق انسانی مهاجران احترام بگذارند و صدای مهاجران را بشنوند.
آمار منتشره در 18 دسامبر 2022  )27 آذرماه 1401( نشان می دهد که شمار مهاجران به 280 میلیون رسیده و از سال 1995 با درصدی باالتر رو به افزایش بوده 
است. شمار مهاجرین در سال 2015 دویست و 43 میلیون بود که تا سال 2022 به 280 میلیون افزایش یافته است. بسط روابط انسان ها و کسب اطالعات و معلومات 
سبب انگیزه مهاجرت از کشورهای فقیرتر و به زعم مهاجران؛ بی آینده شده است. بیشتر مهاجرین از کشورهای آفریقایی و نیمه غربی آسیا و برخی کشورهای جنوب 
شرقی آسیا هستند. حدود نود درصد مهاجرین در جستجوی کار و زندگانی بهتر، وطن را تَرگ گفته اند، حدود ده درصد به دلیل جنگ و درگیری های داخلی و 
عمدتا از سوریه، افغانستان، لیبی، سومالی، یمن، اتیوپی و سودان و درصدی پایین به دالیل سیاسی.  51 هزار تن از پناهجویان در جریان مهاجرت از طریق کوه و دریا 
جان خودرا از دست داده اند. کشورهای اروپایی بیش از سایر کشورها هدف مهاجرت هستند و پس از اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند.  در اروپا، آلمان در 

برنامه بیشتر مهاجران است و انگلستان و فرانسه مورد نظر مردمی است که کشورهایشان قبال مستعمره این دو کشور بودند و یا از اعضای جامعه مشترک المنافع.
    برای مثال؛  سازمان آمار دولت آلمان هجدهم دسامبر 2012 اعالم کرد که میزبان ده میلیون و هفتصد هزار خارجی است که برای کار و اقامت وارد آن کشور 
شده اند. بنابراین، در آن سال )10 سال پیش( از هر هشت ساکن کشور آلمان یک نفِرشان خارجی و خارجی تبار بود. تا آن سال، از ترکیه بیش از یک و پانصد هزار 

تن به آلمان مهاجرت کرده بودند.

 انفجار تروریستی پُرتلفات در استانبول
 13 نوامبر 2023 )22 آبان 1401( در یک انفجار تروریستی در ناحیه میدان تقسیم شهر استانبول 6 نفر کشته و 81 تن دیگر مجروح شدند. انفجار در محلی 

پررفت و آمد و خرید و فروش روی داد.

 گفته شده بود که پیش از انفجار و در همان نقطه، یک زن به مدت 40 دقیقه روی نیمکت نشسته بود که پس از بلند شدن و رفتن او انفجار صورت گرفت.

استاد ابوالحسن صبا
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نخستین هندی که نخست وزیر انگلستان شده است
25 اکتبر 2022 یک هندی تبار 42 ساله نخست وزیر انگلستان شد و برکرسی چرچیل نشست. او ریشی سوناک 
Rishi Sunak  متولد  12 ماه می 1980 همچنین رئیس حزب محافظه کار انگلیس شده است. در پی کناره گیری 

بانو »لیز تراس« که فقط 50 روز نخست وزیر انگلستان بود، ریشی سوناک که قبال در انتخابات داخلی ریاست حزب 
محافظه کار از بانو لیز تراس شکست خورده بود، پس از کنارگیری او رای آورد و 24 اکتبر رئیس حزب و 25 اکتبر 
نخست وزیر شد. سوناک قبال هم وزیر و نماینده مجلس بود و از هواداران کمک به اوکراین برای ناموفق گذاردن 
روسیه در عملیات نظامی جاری است و پس از نخست وزیرشدن هم از اوکراین دیدن کرد. سوناک در زمانی رئیس 
دولت انگلستانـ  کشوری که روزگاری خورشید بر پرچمش غروب نمی کردـ  شده است که این سرزمین با تورم 

11 درصدی رو برو است.

 پدر بزرگها و مادر بزرگهای سوناک از پنجاب هند هستند و زمانی که برخی از هندیان انگلیسی ها را »صاحب« 
خطاب می کردند و این شبه قاره مستعمره انگلیس بود به مستعمرات آفریقای شرقی انگلیس برای کار و فعالیت 
رفته بودند و پدر او در ِکنیا و مادرش در تانزانیا زندگی می کردند که پس از ازدواج به انگلیس مهاجرت و ریشی در 
این کشور بدنیا آمد و درس اقتصاد و سیاست خواند. او پس از تحصیل در انگلیس، برنده کمک تحصیلِی آمریکا شد 
و مدتی در دانشگاه سَتنفورد تحصیل کرد و همانجا با یک دختر هندی آشنا و ازدواج کرد. سوناک که اندکی پس از 
نخست وزیرشدن با شماری از اعضای پارلمانی حزب محافظه بر سر طرح های مالیاتی اختالف یافته پس از بازگشت 
از تحصیل در آمریکا به انگلستان، درامور مالی فعالیت داشت. وی همچنین با تالش اسکاتلندی ها برای انجام رفراندم 

دوم جهت استقالل و جدا شدن از یونایتد کینگدم روبرو است. در سه دهه اخیر بسیاری از مقامات دولتی انگلستان در دست مهاجرین از مستعمرات سابق بویژه 
هندوستان )هند، پاکستان و بنگالدش( قرار گرفته است.

»ژیانگ زمین« در 96 سالگی درگذشت
28 نوامبر 2023 )هفتم آذرماه 1401(  ژیانگ زمین Jiang Zemin رئیس جمهوری پیشین و دبیر کل اسبق حزب کمونیست چین در 96 سالگی درگذشت. وی 
13 سال رئیس جمهوری چین بود و این کشوررا در مسیر قدرت شدن هدایت کرد. او که پس از رویداد میدان تیانانِمن رئیس جمهوری چین شده بود هنگ کنگ 
و ماکائو را به چین بازگردانید و این کشور را عضو سازمان تجارت بین الملل کرد و تالش کرد که سیاست اقتصادی که از سال دوم دهه 1980 در پیش گرفته شده 

است همچنان دنبال شود. همین سیاست و روش، چین را قدرت اقتصادی دوم جهان کرده است. ژیانگ زمین در سال های اخیر دچار بیماری سرطان شده بود.

Rishi Sunak
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دوربین هم می نویسد و واقعیت ها را می گوید

چگونگی تهیه پنهانی  تیتِر »شاه رفت« برای صفحه اول روزنامه اطالعات، 
چند روز پیش از رفتن او به روایت محمد حیدری معاون سردبیر وقت

بیست و ششم دي ماه 1357 )1979 و در آن سال مصادف با شانزدهم ژانویه( و یک روز پس از راي مثبت سنا به نخست وزیري شاپور بختیار، 
همچنانکه انتظار مي رفت شاه و بانویش ایران را به عزم »اسوان« در جنوب مصر ترک کردند، رفتني که بازگشت نداشت. شاه سابق روز پیش از آن 
سه فرزند کوچکتر خودرا به آمریکا فرستاده بود. نهم ژانویه جیمي کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا از طریق »ویلیام سولیوان« سفیر وقت این کشور 
در تهران به شاه پیام داده بود که به مصلحت است ایران را ترک گوید. با رفتن شاه، ماموریت ژنرال هایزر که به تهران آمده بود تا ژنرال ها را مانع از 

اندیشه کودتا کند نیز به پایان رسید.

محمد حیدری )در شناسنامه اش؛ محمداسماعیل حیدرعلی متولِّد خراسان(، از اعضای میز سردبیری روزنامه اطالعات در جریان انقالب 
1357 و تا مدتی پس از آن، و سپس سردبیر دوـ  سه مجله، پنج سال پیش از وفات )که در نوزدهم فروردین 1396 درگذشت(، خاطره ای از تهیه 
پنهانی تیتر تاریخی روزنامه اطالعات؛ »شاه رفت« روایت کرده است که برای افزودن بر تاریخ روزنامه نگاری ایران، دانستنی است. روایت حیدری 

قبال هم به چند صورت انتشار یافته بود.
    

حیدری که خود شاهِد عینی و دست اندرکار قضیه بود در این باره گفته است:
    دو تیتر بسیار بزرگ و باقی ماندنی در تاریخ؛ »شاه رفت« و »امام آمد« ابتکار حرفه ای شادروان غالمحسین صالحیارـ  مرد بزرگ ژورنالیسم 
ایران و سردبیر وقت روزنامه اطالعات بود. من )محمدی حیدری( به عنوان کسی که در آن زمان معاونت صالحیار را برعهده داشتم واقعیت را بگویم 
تا گمانه زنی ها در این زمینه پایان یابد. ماـ  سردبیر و معاونانشـ  از دست کم ده روز قبل می دانستیم که شاه قرار است از ایران برود، زیرا تیمسار 
مقدم )آخرین رئیس ساواک( در جلسه ای که ما را به شرکت در آن )در ساختمان مرکزی ساواکـ  وزارت اطالعات کنونی( فراخوانده بود موضوع را 
با قید این که نباید آن را منتشر و یا بازگو کنیم، فاش کرده بود. همین آگاهی و نیز اخباری که می رسید موجب شد که صالحیار، وقِت کافی داشته 
باشد که توسِط »عباس مژده بخش« مدیر بخش حروفچینی و صفحه بندی روزنامه و با گرفتن تضمین رازداری از بخش گراور سازی، آن تیتر بزرگ 
و بی سابقه را به صورت گراور بسازد )نَه حروفچینی معمولی( و در جایی پنهان کند. روز رفتن شاه، صالحیار در پاسخ به پرسش برخی از دبیران 
تحریریه که چه تیتری در صفحه اول روزنامه برای رفتن شاه که 99 درصد بازگشت نخواهد داشت خواهد زد، پاسخ هایی سردستی می داد، زیرا که 

)آذر-دیماه1401( مجلهروزنامکشماره97



نمی خواست همگان بدانند که از چند روز پیش می دانست که شاه رفتنی است و تیتر را درشت تر از همه تیترهای بزرگ معمولی آماده کرده است. تا آن روز 
تنها سهـ  چهار نفر می دانستند که تیتر مربوط تهیه شده و چگونگی قراردادن آن نیز در صفحه مشخص شده است. در آن روز )روز خازج شدن شاه و بانویش 
از کشور( صفحه اول هم بدون حضور هیچیک از اعضای تحریریه و قسمت فنی جزـ   صالحیار، مژده بخش و ُکرداوغلو )گراورساز( بسته و به ماشین چاپ داده 
شد و دقایقی بعد، نسخه هایی از آن به اطاق خبر آورده شد و در آن لحظه بود که چشم ها به آن تیتر افتاد. این پنهانکاریـ  به اظهار بعدی صالحیار به این جهت 
بود که این احتمال وجود داشت که کاسه ای زیر نیمکاسه باشد و ارتش حتی با یک صحنه سازی در فرودگاه هنگام رفتن شاه و مثال چند ژنرال برپای او افتادن 

و مانع رفتن شدن )و همه از پیش طرح ریزی شده و ساختگی( وارد عمل شود و رشته هارا پنبه کند.
     ساعتی پس از آغاز کار چاپ، من ]حیدری[ برای سرکشی به بخش توزیع روزنامه رفتم و از گفت و گو با مسئول آن بخش متوجه شدم؛ از قبل ترتیبی 
داده شده بود که بجای روال توزیع عادی، خروجی صدها هزار شماره ای دو ماشین چاپ روزنامه )رتاتیو و اُفِست روتاتیو( بدون در نظر گرفتن بازگشت پوِل 
تکفروشی، شماره آن روز روزنامه میان مردم که خیابان ها از آنها پُر بود، توزیع شود )بدون انتظار داشتن دریافت پول(. بدین ترتیب با یک سازمان دهی 
دقیق، روزنامه ای با تیتری که هنوز هم به مناسبت هایی در رسانه ها بازتاب می یابد و وارد تاریخ کشور شده است، منتشر شد. در مورد تیتِر »امام آمد« اعضای 

سردبیری روزنامه، از قبل در جریان بودند.     
    صالحیار در پی مصادره روزنامه اطالعات و واگذارشدن این مؤسسه به بنیاد مستضعفان و انتصاب یک بازاری معمولی به مدیریت آن، پس از ربع قرن کار در 
تحریریه روزنامه اطالعات و عمدتا در سمت های دبیری و سردبیری، و از محّرکان اعتصاب 61 روزه از این مؤسسه رفت. از ابتکارهای صالحیار؛ ایجاد نخستین 
خبرگزاری غیر دولتی در ایران به نام »پرس اِیجنت«، ایجاد خبرگزاری برای رادیو تلویزیون ملی ایران، بردن عنایت اهلل گلستانه نخستین حادثه نویس ایران 
از روزنامه اطالعات به سازمان رادیو تلویزیون ملی جهت تهیه و پخش فوری )بالفاصله( وقایع شهری از ترافیک، حادثه رانندگی، حریق تا زمین خوردگی، 
بیماری فوری یک فرد و ... در بخش های خبِر رأس هر ساعت از رادیو ایران که دو سه دهه بعد در اروپا و آمریکا مشاهده و روال کار شده است و همچنین تألیف 
کتاب چهره های رسانه ها شامل همه آنان که سرگرم کار بودند. اهمیت اخبار ترافیک و حوادث رانندگی در این بود که اگر یک خیابان بند آمده باشد، راننده 
اتومبیل از رادیو اتومبیل خود قضیه را بشنود و مسیر دیگری انتخاب کند. با این کار، بر مخاطبان رادیو هم افزوده می شد. صالحیار همچنین از بنیادگذاران 
سندیکای روزنامه نگاران ایران بود و یکی دو دوره دبیر انتخابی این سندیکا. او در دهه 1370 تصمیم گرفت که ایران هم بمانند کشورهای پیشرفته، »انجمن 
روزنامه نگاران پیشکسوت« داشته باشد و به نوشتن اساسنامه و جمع آوری امضاء دست زد و درخواست تأسیس انجمن را به وزارت کشور داد و همچنین با 

معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد مالقات و مشورت کرد که ُعمر او پایان یافت. دیگران و به شکلی دیگر چنین انجمنی را تشکیل داده اند.

شبیه به یکدیگر تریِن دوقلوی دختر طبق گزارش مؤسسه
 تهیه بهترین عکس های سال

این دو خواهر Ava Marie and Leah Rose در سال 2010 به دنیا آمده اند. عکس باال در سال 2021 از آنان گرفته شده است. داوران از میان عکس های 200 
دوقلوی بسیار شبیه یکدیگر، این دوقلو را به عنوان »شبیه به یکدیگرترین آنان« انتخاب کرده اند. با انتشار عکس های این دو خواهر در رسانه ها پس از آن 

انتخاب، پدر و مادرشان تصمیم گرفتند که آندو را برای مدل شدن آماده کنند.
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یک روز آن چنان و یک روز این چنین 

19دسامبر 2003 معمر قذافي رهبر وقت لیبي با هدف عادي شدن روابط این کشور با غرب، در این روز اعالم کرد که سالحهاي کشتار جمعي این کشور 
)سالحهاي شیمیایي(، آزمایشگاههاي اتمي و موشک هاي میان بُرد لیبي را منهدم مي کند و ورود بازرسان بین المللي بدون قید و شرط به لیبي آزاد است. وي 

بعدا به این خواست غرب که بابت رویداد هاي برلین و الکربي غرامت بپردازد نیز تسلیم شد و ذخایر ارزي لیبي را به بانک هاي آمریکا سپرد و ....
    مرور زمان نشان داد که این کوتاه آمدن هاي قذافي موثر واقع نشد و طبق برنامه تنظیم شده از پیش، از میان برداشته شد و هر سال در این روز برخی از روزنامه 

های کشورهای تحت فشار خارجی، مطلبی شبیه جمالت باال با عکس های زیر و با تیتر: یک روز آن چنان و یک روز این چنین درج می کنند تا درس باشد:

 

مقایسه قیافه، زیبایی و آرایش 3 هزار و 
350 سال پیش با امروز 

 تغییری مشاهده نمی شود

ششم دسامبر 1912 )110 سال پیش( یک گروه از باستانشنان آلمانی در 
العمارنِه مصر )و در قرن چهاردهم پیش از میالد، پایتخت مصر و عمدتا در زمان 
فرعون آِخناتِن( و در محل کارگاه مجسمه سازِ دربار فرعون وقت ؛ مجسمه نیمتنه 
»نِِفرتی تی Nefertiti « ملکه قرن چهاردهم پیش از میالِد مصر را بدست آوردند و 
به برلین منتقل کردند و در موزه قراردادند که در طول دهها سال انواع المثنای آن 
ساخته و توزیع شده و تصاویر آن در سراسر جهان انتشار یافته است که به لحاظ 
قیافه، زیبایی و آرایش با زن امروز مقایسه شده و برخالف تصور تغییری مشاهده 
نشده است. نِفرتیتی طبق محاسبات متعدد، از 1330 تا 1370 می زیست. 
نِِفرتیتی به زبان وقت یعنی زیبا. این مجسمه او از سنگ خاصی ساخته شده است 
و در پی چند محاسبه، تخمین زده شده است؛ زمانی که نفرتی تی 20 ساله بود 

این مجّسمه از قیافه وقت او ساخته شده است.

13
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نخستین گرامافون در 145 سال پیش

هفتم دسامبر 1877 )145 سال پیش(  توماس ادیسون بگونه ای که در باال دیده می شود، گرامافوني را که ساخته بود و نخستین گرامافون جهان بود به 
معرض تماشا گذارد. ایرانیان در آغاز آشنایی با گرامافون،  آن را »جعبه ساز« می خواندند.

»اوباما« تعظیم سیاسیـ  »بایدن« پرسش خالف انتظار که سعودی را به چین 
نزدیک کرد

جو بایدن چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا که 
زمانی هم معاون »اوباما« چهل و چهارمین رئیس این 
فدراسیون بود این دو عکس را فراموش کرده بود که از دیدار 
»اوباما« با سران  ژاپن و سعودی برداشته شده و نشان می 
دهد که او با هدف سیاسی تا چه حد رعایت احترام کرده است. 
آمریکا در سعودی و ژاپن منافع سیاسی و اقتصادی فراوان 
دارد، ولی جو بایدن در دیدار سال 2022 خود از سعودی، 
در نخستین دقیقه دیدار با ولیعهد این کشور، موضوع قتل 
جمال احمد خاشقجي روزنامه نگار و شهروند سعودی را که 
در 2018 درکنسولگری این کشور در استانبول کشته شد 
پیش کشید و با اخم و سکوت ولیعهد رو برو شد که در مورد 
این قتل مطالبی هم با اشاره به او در رسانه ها آمده است. به باور 
برخی از اصحاب نظر، همین سخن »جو بایدن« یکی از علل 

نگاه تازه گردش دولت سعودی به سوی چین شده است و دیدار رهبر چین از سعودی و صدور اعالمیه مشترک کم سابقه از نشانه های همین نزدیک شدن است.

)1
40

ه1
یما

د
ر-
آذ
(9

ه7
مار

ش
ک

نام
وز
هر
جل
م

14



یکی از عکس های جالب سال 2021

در پایان هرسال یک مؤسسه جهانی، عکس های جالب و دیدنی و یا پُرمعنای آن سال را که برایش ارسال می شود انتخاب و منتشر می کند. عکس باال که در 
بلغارستان گرفته شده است یکی از عکس های جالب سال 2021 اعالم شده است که از دو کرکس ماده و نر برداشته شده است.

15
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وزیری که مرا ممنوع القلم کرد، پس از تغییر نظام حکومتی به دادگاه انقالب و قاضی شرع 
گفت که فشار به روزنامه نگار در زمان او وجود نداشت!

در دوره اعدام های پس از انقالب که خلیل بهرامی، علی هنرور و در چند مورد رسول صدرعاملی )بعدا فیلمساز( این 
محاکمات و اجرای احکاِم قاضی شرع را برای روزنامه اطالعات پوشش می دادند و از محاکمات نوار ضبط صوت تهیه می 
کردند. برخی اوقات نوارهای تهیه شده توسط خلیل را گوش می کردم. دوـ  سه بار هم خودم با خبرنگاران به جلسات 

دادگاه رفتم که در زندان قصر برگزار می شد.
    شنیدن اظهارات متهمان که می دانستند اعدام خواهند شد همچنین ضعف های بشر را به وضوح منعکس می کرد 
زیرا که هرکدام تالش می کرد اتهام را به گردن شخصی دیگرـ  اشخاصی که فراری بودند و یا اینکه در هفته های پیش 
از انقالب از کشور خارج شده بودند بیاندازد و خودرا بی گناه معرفی کند. با شنیدن این نوارها این سئوال به ذهن می آمد 
که چرا از میان میلیونها ایرانی، همین آدم های با شخصیِت ضعیف و اصطالحا دو رو و دو رنگ را به ریاست و مدیریت 

انتخاب کرده بودند.
  ماجرای نوارهای خلیل بهرامی )که پس از بازنشسته شدن از روزنامه نگاری، یک مقواسازی در ُقهرود کاشان دایر 
کرده بود و اخیرا فوت شد( داستانی بسیار طوالنی است که اگر متون آن نوارها پیاده و عینا انتشار یافته بود برهه ای از 
تاریخ ایرانیان را منعکس می کرد و سِرنخ برای تحقیقات بیشتری را به دست می داد. ولی، آن طور که خود او )خلیل 
بهرامی( چند سال پیش به من گفت، بخشی از این نوارها را احمدرضا دریایی )عضو پیشین تحریریه روزنامه اطالعات 
و بعدا سردبیر اجرایی روزنامه همشهری و اخیرا متوفی( از او برای پیاده کردن، تنظیم و مشترکا انتشار به صورت کتاب 

گرفته بود که چنین نشد، ولی نوارها همچنان نزد دریایی ماند و ظاهرا که اثری از آنها در دست نیست. با وجود این، شرح این محاکمات در ذهن بهرامی باقی مانده بود، 
به عالوه شماری کم از نوارها. او تا پایان ُعمر از اندیشه کتاب کردن اظهارات متهمان و پیشینه آنان خارج نشده بود.

    دو نوار از این نوارها که قبال پیاده و مطالب آن مشروحا در شماره های 19 اردیبهشت 1358 )صفحه 5( و شماره 22 اردیبهشت )صفحه 10( روزنامه اطالعات به 
چاپ رسیده بود مربوط به محاکمه غالمرضا کیانپور بود که در نظام پیشین مقام هایی ازجمله استاندار آذربایجان غربی )ارومیه( و استاندار اصفهان، وزیر اطالعات و 
جهانگردی )اینک وزارت ارشاد( و وزیر دادگستری داشت!. دادستان انقالب هجدهم اردیبهشت )روز اعدام کیانپور( متن کیفرخواست خودرا به مطبوعات داده بود 
که همان روز در صفحه 11 روزنامه اطالعات چاپ شده بود و موجود است. کیانپور در نوار دوم که متن آن در شماره 22 اردیبهشت به چاپ رسید گفته بود که در زمان 
او سانسور رسانه ها و زیر فشار قراردادن روزنامه نگار وجود نداشت!. حال آنکه همین کیانپور در شهریور 1353 مرا ممنوع القلم کرده بود زیراکه در مصاحبه با رادیو که 
مصاحبه گر مرتضی اخوت )معاون وقت اخبار رادیو( بود و درباره تصمیم شاه به تغذیه رایگاِن همه دانش آموزان سئوال کرده بود گفته بودم که به نظر من الزم نیست که 
این برنامه شامل فرزندان ثروتمندان و دانش آموزان مدارس شمال شهر تهران شود که ثروتمند هستند و نسبت به شیر و بیسکویت رایگان بی اعتناء، و هدر می رود. از 
این جهت من برای این مصاحبه انتخاب شده بودم که عضو انتخابی شورای آموزش و پروش هم بودم با نزدیک به نیم میلیون رای تهرانی ها. برداشت کیانپور این بود که 
من به اصل تصمیم شاه ایراد گرفته بودم!.     از من در سمت عضو شورای آموزش و پرورش سئوال شده بود، نَه روزنامه نگار و کیانپور مرا به عنوان روزنامه نگار ممنوع القلم 
کرد. به عالوه، به مدیر عامل خبرگزاری و سردبیر وقت روزنامه اطالعات هم اشاره کرده بود که راهی برای اخراج من بیابند که سندیکای روزنامه نگاران متوجه قضیه 
شد و تالش او را خنثی ساخت. ]ممنوع القلم شدن در آن زمان به معنای اخراج از کار و قطع دستمزد نبود و عمال، کوتاه مدت بود. روزنامه نگار به اطاق خبر می رفت و 

می نشست و آخر ماه حقوق می گرفت، ولی مطلب نمی نوشت و اگر هم می نوشت، برای چاپ پذیرفته نمی شد.[.
    کیانپور به رغم بیان این مطالب و حتی بدگویی از نظام سابق که خودش از مقامات آن بود و مسئولیت های متعدد برعهده گرفته بود اعدام شد.

    یکی از اتهامات وارده به کیانپور دادن کمک مالی به برخی روزنامه ها بود. از آنجا که مطبوعات رکن چهارم دمکراسی هستند و قوای دمکراسی ازهم تفکیک شده 
اند، بزرگان ژورنالیسم کمک مالی دولت به مطبوعات را برنمی تابند.

    و اما درباره خلیل بهرامی: وی کارمند بخش حمل و نقل موسسه مطبوعاتی اطالعات بود که من پی به استعداد و اشتیاق او به روزنامه نگاری بُردم و از نیمه سال 1346 
به رغم مخالفت معاونان وقت سردبیری روزنامه اطالعات و اشاره منفی برخی مقامات سندیکا که رعایت پیش شرط ها برای روزنامه نگار شدن الزم است اورا در میز 
حوادث شهری بکار گماردم و شخصا آموزش دادم تا یک خبرنگار ردیف اول شد بگونه ای که پس از انقالب، کار پوشش اخبار دفتر آیت اهلل خمینی، دادگاههای انقالب و 
بعضا حوادث کردستان به او سپرده شد. همچنین پس از مصادره موسسه مطبوعاتی اطالعات، کارکنان این موسسه اورا به عضویت شورای عالی موسسه انتخاب کردند.

)آذر-دیماه1401( مجلهروزنامکشماره97

خاطرات ژورنالیستی و مشاهدات ناشر این مجله

خلیل بهرامی



خاطره ای از استعمار، استقالل و جنگ داخلی کنگوـ  زمانی که خبرگزاری پارس خبر و 
عکس به تلویزیون غیردولتی می داد

آخرین روز سپتامیر 1960 )مهرماه 1339( بود و مسئله کنگو )دومین کشور بزرگ قاره آفریقا به لحاظ وسعت 
ـ 2 میلیون و 345 هزار کیلومتر مربع و بزرگترین کشور فرانسوی زبان جهان( درگیر اختالفات داخلی و همچنان 
خبر اول جهان که خبر از تظاهرات تازه در پایتخت آن رسید که باید نام »لئوپلدویل« از روی آن شهر ]اینک شهری 
چند میلیونی[ برداشته شود و در خبرهای مربوط به صورت مبهم آمده بود که این نام را در سال 1881 یک انگلیسی 

به نام ِهنری ستانلی بر این شهر گذارده است.
     توجه به اخبار کنگو از ماه می 1960 )اردیبهشت 1339( و آغاز انقالب استقالل به رهبری پاتریس لومومبا 
آغاز شده بود و در بسیاری از روزها خبر اول روزنامه ها بود، زیراکه انقالب مخالفان داخلی یافته و ایالت کاتانگا اعالم 
تجزیه کرده بود و کشور در آستانه جنگ داخلی. کنگو که قبال یک کشور سلطنتی بود از سال 1877 طبق توافق 
های اروپاییان به لئوپلد دوم پادشاه بلژیک داده شده بود و این پادشاه آن را ملک شخصی خود اعالم کرده بود و 
Henry Morton Stanley )1841- 1904( کاشف و گردشگر انگلیسیـ  آمریکایی که بسیاری از مناطق مرکزی 
آفریقا را دیدار و رصد کرده بود محدوده کنگو را برای پادشاه بلژیک تعیین و ترسیم کرده بود و با هدف جلب رضایت 
او ]خوشامد[ یک آبادی بزرگ را به نام او »لئوپلدویل = شهر لئوپلد« گذارده بود که کارکنان لئوپلد دوم از این شهر 
بر سراسر سرزمین الماس دار و حاصلخیز کنگو ]و در سال 2020 یکصد و 8 میلیونی[ نظارت می کردند و ده سال 
طول کشید تا شهر لئوپلدویل ]که از 1966 به کینشازا تغییر نام داده است[ یک شهر واقعی شود. لئوپولد دوم در 

سال 1908 کنگو را به دولت بلژیک واگذار کرد و یک مستعمره بلژیک شد و سران قدرت های اروپایی در نشست برلین، مستعمرِه بلژیک بودِن کنگو را تأیید 
کردند. انقالب استقالل کنگو در ژوئن 1960 پیروز شد و سی ام این ماه با استقالل آن موافقت گردید و نام »جمهوری کنگو« بر آن گذارده شد ]اینک جمهوری 

دمکراتیک کنگو[ و کاسا ووبو رئیس جمهور و لومومبا رئیس دولت آن، ولی جنگ داخلی ادامه داشت و سرانجام به قتل لومومبا انجامید.     
    و اما خاطره: در خبرگزاری پارس تنظیم اخبار برای تلویزیون غیر دولتِی وقت برعهده یک روزنامه نگار با تجربه گذارده شده بود که صبح ها در روزنامه 
کیهان کار می کرد و عصرها و شب ها در خبرگزاری پارس )ایرنا(. تلویزیون غیر دولتی گاهی هم عکس های اخبار را مطالبه می کرد که ارسال می شد. آن شب 
از تلویزیون تماس گرفتند که نه تنها عکس »ِهنری ستانلی« را می خواهند بلکه توضیحاتی درباره او. دبیر تنطیم خبر برای تلویزیون ]که تحصیالت حقوق 
داشت و اینک در لُس آنجلس رئیس کانون وکالی قضایی اختالفات خانوادگی است[ در پایان کار، رفته بود و کلید آرشیو که کتاب های رفرنس نیز در آنجا 
نگهداری می شد سریعا یافت نشد تا درباره »ستانلی« تحقیق شود و تلویزیون همچنان اصرار به عکس و شرح قضیه داشت که مدیرعامل خبرگزاری از من 
که یکی از دبیران وقت اخبار بین الملل )تنظیم برای پخش از رادیو( بودم خواست که به روزنامه اطالعات بروم و در آرشیو آنجا، شاید بتوانم مطلب را بیابم که 
رفتم و یافتم ]و همانست که مضمون آن در دو پارگراف اول این مطلب آمده است[ و تلفنی به خبرگزاری دادم. عکس پیدا شد، ولی به موقع به محل فرستنده 
تلویزیون )تپه های باالی خیابان گاندی( نرسید و روز بعد آن را به اضافه دنباله خبر پخش کردند. مسافت خبرگزاری پارس از دِر خروجِی خیابان خیام )نزدیک 

چهار گلوبندک( تا ساختمان روزنامه اطالعات چندصد متر بود و با اتومبیل، دوـ  سه دقیقه.

نتیجه دو بررسی در کسوت ژورنالیست: ازدواج با چشم بسته و قدرنشناسی ها دو عامل 
ردیف اول و دوم قصد خودکشی ها در ایراِن سال 1339 و سال 1347

اسفند 1339 و در ِکسوت یک ژورنالیست با 4 سال و 6 ماه تجربه در این حرفه، تصمیم گرفتم که درصدهاِی علل قصد خودکشی ها در تهران را تهیه کنم. 
در آن زمان، این کار دشوار نبود زیراکه مسمومین تهران، تنها در بخش ضمیمه بیمارستان لقمان الدوله اَدَهم درمان می شدند که در آن سال ها تقریبا هر روز 

به آنجا می رفتم و با مسمومین مصاحبه می کردم.
     نتیجه این بود که درصِد علل ردیف اول؛ »ازدواِج با چشم بسته و بدون آشنایی کامل فردی و خانوادگی پیش از ازدواج، قبول شرایط خارج از حد و توان 
از جمله َمهریه بسیار سنگین بدون پیش بینی های مربوط، عدم رعایت اصل تناسبـ  تناسب ِسن، تناسب شکل، تناسب فرهنگی، روحیه، عادات و رعایت 
اخالقیات، تناسب تحصیالت و معلومات و سطح خانواده و محیط پرورش، تناسب دارایی و ...« بود و درصِد ردیف دوم؛ افسردگی ناشی از قدرنشناسی بستگان، 

Henry M. Stanley
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دوستان، همکاران و در مواردی؛ جامعه از کمک ها، فداکاری ها و جانفشانی های خارج از حد معمول و بیشتر از وظیفه بود. در این بررسی به این نتیجه رسیدم 
که ازدواج بدون رعایت تناسب و هماهنگی طرفین ازدواج در درازمدت مسئله ساز خواهد بود. تمایل و کشش غریزی زودگذر است و نقشی در بقاء سعادت 

خانوادگی نخواهد داشت.
     درصد ردیف دوم؛ احساس قدرنشناسی ها بود. افراد در برابر الطاف و خدمات خارج از وظیفه و مسئولیت که برای دیگرانـ  فرد و یا جمعـ  انجام می دهند 
انتظار قدردانی و حتی جبران دارند و اگر این انتظار برآورده نشود دچار افسردگی می شوند، از عمل خود؛ پشیمان و از ُعمر خویش بیزار و برخی هم تحت تأثیر 

این حس پشیمانی، تا مرز خودکشی پیش می روند و شماری نیز قصد خودکشی می کنند.
    نبود مشاور متخّصص و حرفه ای ازجمله برای انتخاب رشته تحصیلی، شغل، خرید خانه، سرمایه گذاری، ازدواج و ... در موارد متعدد باعث شکست و گاهی 
قصد خودکشی می شود. راه حل؛ آموزش چگونگی انتخاب درست استـ  انتخاب شریک زندگی، شغل، راه پس انداز کردن و محل سکونت در دوران دبیرستان 
به صورت یک درس مستقل و همچنین آموزِش برنامه ریزی و درنظر گرفتن و مجسم کردن سال های پیری و از کار افتادگی که در این سالهای بی بازگشت 
نباید ناشاد، تنها و به لحاظ مالی دست تنگ بود. هر شکست جبران پذیر است جز ناراضی بودن، نگران بودن و کمبوِد داشتن درسال های آخر ُعمر. به عالوه، 
افراد باید یاد بگیرند و به خود تلقین کنند که از کمک و لطف بیش از وظیفه نباید انتظار جبران داشته باشند. کمک و لطف بیش از وظیفه برای ارضاء احساس 
شخصی و لذت بردن از این حالت است. در بسیاری از کشورها از دیر زمان، حرفه ای به نام »مشاوره« به وجود است و افراد پیش از دست زدن به اقدامـ  در هر 

رشته به مشاوران متخصص مراجعه و استعالم نظر می کنند.
    درصدهای ردیف های پایین تر عمومّیت نداشت جز اندوه از ورشکستگی و دیدن زیان مالی و بعضا از جعل امضاء و ازدست دادن ملک و یا خسته شدن از 
رفت و آمدهای بی نتیجه به ادارات دولتی، کاغذبازی ها، بی پاسخ گذاردن ها و به طور خالصه؛ بوروکراسی و مشکل قضایی. در بیشتِر کشورها، در طبقه اول 
ساختمان هر اداره و چند قدم پس از ورود به ساختمان، میز و یا میزهای راهمنما قرارداده شده است که افراد تازه وارد، مشکل خود را با این کارمندان که از میان 

خوش برخوردها و با تجربه ها انتخاب می شوند درمیان می گذارند و راهنمایی می شوند و نارضایتی و رفت و آمدهای متعدد پیش نمی آید.
    8 سال بعد )تابستان سال 1347( این تحقیق را تکرار کردم و تقریبا به همان نتیجه سال 1339 رسیدم.

ایدئولوژی ها فرضیه و تئوری هستند باید دید که مدعیان پرچمداری شان چگونه به آنها 
عمل می کنند و ...ـ  تفاوت مدنّیت

جعفر نصیرپور ششم آبان 1387 از طریق روزنامه اعتمادـ  میز مخاطبان = پابلیک اِدیتورـ  پیامی خطاب به این نگارنده فرستاده بود که گودرز بهزادی 
مسئول وقت میز، آن را ابالغ کرد. نصیرپور ضمن شرحی مفصل خواسته بود که منابع خود درباره دولت های اصطالحا سوسیالیستی سابق و مدعیان کنونی 
سوسیالیست بودن را دوباره آزمایش کنیم، زیراکه اعتقاد این جماعت به آنچه را که می گفته اند، نَه اصالت داشته و نَه به آن عمل می کردند و این »ایسم« ابزاري 

برای جلب قشری از توده ها بوده است و …. در مطالب مربوط به تمدن، منافع بشر و بشریت باید به اصالت و درستی منابع و مآخذ توجه شود.
    پیش از دریافت این پیام، شماری دیگر از مخاطبان همین موضوع را یادآور شده بودند که باید در »بخش تاریخ جاری« به عمل ها و نتایج توجه شود، نَه 
سخن و شعار، ایدئولوژی ها فرضیه و تئوری هستند باید دید که مدعیان پرچمداری شان چگونه به آنها عمل می کنند، آیا خودشان معتقد واقعی به آن فرضیه 

ها هستند و یا اینکه این فرضیه را وسیله کسب قدرت و زمامداری قرار داده اند و پلکان قدرت یابی. در 
همان پاییز 1387 یک مخاطب در پیامی پیشنهاد کرده بود که اگر توان مالی رفتن به چند کشوِر در سابق 
مدعی سوسیالیستی بودن و یکی دو کشوِر هنوز دارای نظام سوسیالیستی و هر ایدئولوژی دیگر داریم به 
آنجا بروم و وضعیت را لمس کنیم و با تنی چند از مردم آنجا گفت و شنود کنیم و نظرشان را جویا شویم که 

گفته اند؛ ُمشت نمونه خروار است و با این تجربِه عینی در نوشتن مطالب احتیاط بیشتری خواهیم کرد.
     در آن سال )سال 1387 ه. ش.( و پس از دریافت آن پیام ها تصمیم به دیدار از روسیه گرفتم که نزدیکتر 
بود تا اوضاع را از نزدیک ببینم و گذشته را قضاوت کنم. با این هدف، به سفارت روسیه در تهران که ایرانیان 
خاطرات بسیار تلخ از آن و آن ساختمان دارند تلفن زدم، شخصی به نام بیکین )به درستی تلفظ این نام 
تردید دارم( جواب درستی نداد و احساس کردم که عالقه ای به موضوع ندارد. چندی بعد به سفارت چین 
در تهران تلفن زدم و درخواست مالقات با یک عضو بخش فرهنگيـ  مطبوعاتي آن سفارت را کردم که پس 
از روزها معطلي موافقت نشد که برایم ضربه رواني بزرگي بود زیراکه در طول نیم قرن و خطرکردن بسیار، 
نسبت به آن کشور در خبرها و مطالب نظر مساعد ابراز کرده بودم. سفارت ونزوئال در جاي سابق نبود و 

تلفن محل تازه را به تلفنخانه وزارت امورخارجه و نیز 118 نداده بودند!.
بوعزیزي )باال سمت چپ(ـ  در حال سوختن )پایین((    در همان سال ها ایرانیان کانادایي با ارسال پیام خواسته بودند که رویدادهاي گذشته و جاری کانادا 
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را هم با یک عنوان اختصاصی بر مطالب »امروز در تاریخ« اضافه کنیم. هفته آخر آگوست 2011 به سفارت کانادا در تهران )که هنوز دایر بود( تلفن زدم تا 
بخواهم اگر منابعي در آن زمینه ها دارند در اختیار بگذارند و یا معرفی کنند. در این سفارت، یک بانوي فارسي زبان مخاطب من بود. با احترام و مهرباني بسیار 
از درخواست استقبال کرد و وعده همکاري و مساعدت داد. شماره تلفن ها و آدرس ایمیل مرا گرفت تا منابع مربوط را معرفي کند. با تماس تلفني با این بانوي 
مهربان و مؤدب و بعدا چند مقام دیگر از ِوب َمسِتر تاریخ آنالین )بزرگترین آنالین در نوع خود در همه اینترنت( خواسته ام که در این آنالین، یک سرفصل روزانه 

ایجادکند و عنوان آن را »کانادا در روزي چون امروز« بگذارد.
    این دو نوع رفتار، در عین حال مدنّیت کشورهارا نشان مي دهد. انتظار این است که نماینده فرهنگي یک کشور و هر مقام مربوط دیگر با احترام و رعایت 
شئون با یک فرهنگيـ  فردي که بخواهد به رایگان به فرهنگ کشور او خدمت کندـ  برخورد و رفتار کند. بیاد داریم که رفتار ناهنجار مقامات وقت مسکو با 
بوریس پاسترناک و سولژنیتسین بود که آندو را برانگیخت تا آن داستانها را بنویسند و داستانهاي این دو نویسنده به فروپاشي آن اَبَرقدرت کمک چشمگیر 
کرد. قرن 21، قرن 19 و 17 نیست. امروزه یک داستان و یک مقاله، شرح یک ماجرا و یک افشاگري مي تواند نظرهارا تغییر دهد و دگرگوني به وجودآورد و 
حتی به قول مائو تسه ُدنگ باعث زده شدن یک جرقه شود. فراموش نشود که رفتار نامطلوب یک ماموِر پایین دسِت یک شهرداري در تونس با یک میوه فروش 
دوره گرد به خودسوزي این میوه فروش به نام »بوعزیزي« در مالء عام انجامید و تونسي ها دست به اعتراض و انقالب زدند و همه چیز را دگرگون کردند که 

آغازگر بهار عربی شد. 

بحث طوالني درباره روش سنجش نظر مخاطبان روزنامه اطالعات در آذرماه 1353  
)نوامبر 1974(، ولي بدون نتیجهـ  روش »فربر« در این زمینه

اواخر نوامبر 1974 )آذرماه 1353( بحث درباره روش سنجش نظر مخاطبان روزنامه، وقت چند جلسه شورای دبیران تحریریه روزنامه اطالعات را گرفته بود، 
بدون اخذ نتیجه. انتشار روش »فربر« آمریکایی در همان ماه، این بحث را به میان آورده بود. قبال بارها ایراد گرفته شده بود که چرا خبرها و مطالبی انتشار می یابد 
که مخاطب ندارند و تنها به خاطر ارضای دولت و یا یک فرد درج می شوند و جای مطالب پُرمخاطب را می گیرند و بعضا خریدار روزنامه را خشمگین می سازند.

    »فربر« هشتم نوامبر سال1974 میالدي روش علمي تازه اي را براي سنجش نظر خوانندگان رسانه هاي چاپي و تقسیم بندي مطالب آنها به: مهم، جالب، 
و الزم و نیز تعیین »درصد« خوانندگان راضي از یک مطلب و یا ناراضي از آن را اعالم داشت که این تکنیک پذیرفته و بعدا به سایر رسانه ها تعمیم داده شده و 

تحت عنوان »میدیا ریسرچ« بر دروس دوره دوم تحصیالت عالي )فوق لیسانس( رشته هاي ارتباطات همگاني اضافه گردیده و در حال تکامل است.
     در مورد رسانه هاي چاپي و رسانه هاي صوتي و تصویري )رادیوـ  تلویزیون( این روش بر دو گونه است و سنجش درباره کتاب و فیلم سینمایي که دو نوع 

رسانه دیگر هستند به گونه هاي دیگري است.
     »فربر« و کارشناسان دیگري که دراین زمینه کار کرده اند براي مطلب مهم، مطلب جالب و یا مطلب الزم در یک رسانه چاپي تعریف نوشته اند و تبلیغ )به 

ـ یا شکل دیگر از جمله خبر پولي( را از مطلب غیر تبلیغ مشخص ساخته اند. صورت آگهيـ 
ـ تلویزیون را »       برپایه این روش ها و تعاریف، در حوزه حرفه سنجش افکار، بنگاههاي ویژه سنجش رسانه ها به وجود آمده است که سنجش مخاطبان رادیوـ 
Rating  « و رسانه هاي چاپي را » Research in the Print Media  « عنوان داده اند. از آن پس تنها نتایج بررسي این بنگاهها به دلیل ماهیت مستقل و بي طرفانه اي 

که دارند مورد قبول است و سنجش هاي دیگر »داخلي« تلقي مي شود که فقط براي سردبیرکل جهت اصالح کار تحریریه اش مي تواند مالک عمل قرار گیرد.
     از آنجا که باید این سنجش ها، هم ارزش باشند از دهه گدشته قرار براین شده است که پرسشنامه ها و سئواالت یکنواخت باشند. اگر یک سردبیر بخواهد 
در مورد خاصي هم بررسي شود، از پرسشنامه اي تحت عنوان »ضمیمه« استفاده مي شود. سئوال شوندگان بر حسب مورد، قبال فهرست بندي مي شوند، مثال 

متاهل یا مجرد ؛ داراي تحصیالت عالي و یا کمتر. همچنین بر حسب در آمد ساالنه و سن و جنس و نوع شغل و ....
     با این روش است که رسانه ها دائما به اصالح کار خود دست مي زنند تا ازقافله پیشرفت عقب نمانند و مخاطبان بیشتري را جلب کنند. صاحبان آگهي هم 
با توجه به طبقه مخاطب )نه، تیراژ( تصمیم مي گیرد که به کدام نشریه آگهي و یا خبر پولي خود را بدهد. تیراژ )نسخه هاي فروش رفته( اهمیت نشریه را تعیین 
نمي کند، کالس و طبقه خواننده )مخاطب( است که به نشریه اهمیت مي دهد و 
ردیف آن را در میان نشریات تعیین مي کند. شهرت و مهارت نویسندگان و میزان 
تجربه و تحصیالت و مقبولیت اجتماعي سردبیر اجرایي نیز یکي از عوامل تعیین 
اهمیت یک نشریه و شبکه تلویزیوني است. بسیاري از مخاطبان، نویسنده مورد 
نظر خود را به هر جا که برود دنبال و نشریه اي را که وي در آن مشغول است مي 
خوانند و عمدتا براي حل این مسئله بوده است که در کشورهاي پیشرفته مقاالت 
نویسندگان معروف و مورد عالقه و اعتماد مخاطبان، از طرف سندیکاهاي مربوط 

همزمان میان همه روزنامه ها و شبکه هاي تلویزیوني توزیع مي شود.
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جنگ ها آمریکا را قدرت و َاَبرقدرت کردـ  برنامه و چگونگی ورود آمریکا به 
جنگ جهانی دومـ  هیروهیتو و روزولت

هیروهیتو )1901ـ  1989( و از 1926 امپراتور ژاپن، یکم دسامبر سال 1941 )دهم آذر 1320( 
و سه روز پس از اینکه دولت آمریکا همه موافقتنامه هاي بازرگاني خود با ژاپن را لغو کرد، دستور 
صدوراعالن جنگ به آمریکا را امضاء کرد، اما تا هفتم دسامبر که ناوگان ژاپن به پایگاه نظامي آمریکا 
در پِرل هابر )هاوایي( شبیخون زد، این موضوع محرمانه مانده بود و یک روز پس از آن شبیخون، 
به دولت آمریکا ابالغ شد. در شبیخون به پایگاه پِرل هاربر، به این پایگاه آسیب فراوان وارد آمد و 

آمریکا تلفات سنگین متحمل شد.
     دولت آمریکا هشتم دسامبر 1941 )17 آذر 1320( متقابال به امپراتوري ژاپن اعالن جنگ داد.

     به نظر مؤلفان تاریخ جنگ جهانی دوم، روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا با محاسبه دقیق و 
با هدف خروج کامل آمریکا از بقایای رکود اقتصادی بزرگ و اَبَرقدرت کردن این کشور، دو سال پس 
از آغاز جنگ در اروپا، به صورت تمام عیار و در همه جبهه هاـ  شرق و غرب، وارد جنگ جهانی دوم 
شد و احتماال لغو قراردادهای تجاری با ژاپن و قطع صدور نفت توسط کمپانی های آمریکایی به ژاپن 
از گامهای نخستین او )به قولی، ایجاد بهانه( در آن راستا بود و ژاپن تحریک به تعّرض شد. روزولت 
اطمینان داشت که خاک آمریکا که میان دو اقیانوس قرار گرفته است صحنه جنگ نخواهد شد.

     سي ام نوامبر 1941ـ  نهم آذرماه 1320 »هیدکي توجو« نخست وزیر وقت ژاپن در یک 
سخنراني تبلیغاتِي تحریک آمیز، انگلستان و آمریکا را بسختي مورد انتقاد قرار داده و گفته بود 
که دولت لندن مردم آسیا را از دیرزمان به بردگي کشیده و استثمار مي کند، جزایر اقیانوس های 
هند و آرام را بدون حق، مالک شده است و راهي نیست مگر اخراج غرب از آسیا و جزایر با قوه قهریه. 

آسیا نیاز به پاکسازي خونین خود از سلطه و نفود اروپاییان و دولت واشنگتن دارد.
    رسانه هاي متفقین همان زمان در تحلیل سخنراني »توُجو« ]که پس از شکست ژاپن در 
جنگ، 23 دسامبر 1948 اعدام شد[ نوشته بودند که ژاپن براي دستیابي به مواد خام بویژه نفت 
اندونزي، بازار فروش تولیدات خود و گسترش قلمرو دست به جنگ زده است؛ ژاپن از یک قرن از 
آن چین و شبه جزیره کره را چندبار مورد تعرض قرار داده بود. از دهه دوم قرن بیست و یکم چنین 
تفسیرهایي درباره حرکات دولت چین مي شود و گفته می شود که رهبری چین در انتظار فرصت 
است و در صورت تداوم عملیات نظامی اوکراین و خسته شدن غرب و خودداری از ورود به درگیری 

دیگر، این فرصت بدست خواهد آمد.
     چند ساعت پس از اعالن جنگ متقابل آمریکا به ژاپن، انگلستان در کنار آمریکا قرار گرفت و چرچیل اعالم داشت که در جنگ با ژاپن، 

انگلستان با آمریکا خواهد بود.
     دولت آمریکا سه روز بعد )11 دسامبر 1941( به آلمان و ایتالیا هم اعالن جنگ داد و به طور کامل در هر سه جبهه )اروپا، شمال آفریقا و 

روزولتـ  هیروهیتو 

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 آذر و دی ماه داشــته اســت.

20
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آسیا( وارد معرکه شد و در سال 1945 از زیر خرابه های جنگ، به صورت یک اَبَرقدرت سربرآورد و با اجرای طرح مارشال و برنامه های مالی و اقتصادی دیگر، 
»دالر« خودرا پول بین المللی کرد.

    روزولت پس از دادن اعالن جنگ، در یک پیام رادیویي از مردم آمریکا خواست که خودرا براي تحّمل یک جنگ طوالني و احیانا پرتلفات آماده کنند که 
همراه با دشواري هاي فراوان و جیره بندي ها و بسیج عمومي خواهد بود، ولی بی نتیجه نخواهد بود. وودرو ویلسون بیست و هشتمین رئیس جمهوری آمریکا 
نیز در سال 1917 و در چهارمین سال جنگ جهانی اول، آمریکا را وارد این جنگ کرد و با این اقدام، آمریکا وارد باشگاه قدرت های جهانی شد. برهمین 
اساس، بسیاری از تاریخ نگاران نوشته اند که »جنگ ها« قلمرو دولت واشینگتن را وسعت داده و آن را قدرت و اَبَرقدرت کرده است و تنها 
در یک مورد، بدون جنگ و تنها با دادن وعده های زبانی، مسکوـ  ابرقدرت دیگر را پس از 46 سال رقابت از سر راه خود دور ساخته و قدرت 
اول شده است، ولی از آغاز دهه سوم قرن 21 با چند قدرت در حال طلوع روبرو شده است؛ چین، هند وائتالف چپ های آمریکای التین. 
تداوم عملیات نظامی اوکراین که از 24 فوریه 2022 آغاز شده است و در صورت گسترش، به تغییر وضعیت جهان و ترکیب قدرت ها خواهد 

انجامید و آغاز دوران تاریخی تازه ای.

صحنه انهدام رزمناو آریزونا در پِرل هاربر 

جنگ انگلستان با ایران، تصرف بوشهر و جداکردن تاجیک ها )پارس ها( و هرات از 
پیکر ایران

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

ژانویه 1857 تکمیل نشد.
دولت لندن پس از چند اخطار که ایران شهر هرات و مناطق تاجیک نشین غرب افغانستان امروز را واگذار کند، یکم نوامبر 1856 به دولت تهران اعالن جنگ 
داده بود و شش روز بعد نیروهاي انگلیسي مستقر در هند با سی کشتی نیروبَر و هفت رزمناو عازم جنگ با ایران شدند. این عملیات را سرلشکر »ِسر جیمز آوت 

رام James Outram « طرح ریزی و فرماندهي مي کرد.
 بوشهر که نادرشاه افشار در سال 1736 آن را پایگاه ناوگان ده هزارنفري ایران اعالم کرده و به »نادریه« تغییر نام یافته بود در هشت کیلومتري شمال بوشهر 
باستاني قرارگرفته است که آثار آن باقي است. بوشهر باستان »لیان« نام داشت که مورخان یوناني قرون قدیم، در تالیفات خود آن را »مزامبریا« نوشته و درباره 
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موقع دریایي آن قلمفرسایي کرده اند. پرتغالي ها در سال 1506 وارد بوشهر شده بودند که شاه عباس بیرونشان 
کرد. کریمخان زند در سال 1763 بوشهررا مرکز تجارت خارجي ایران اعالم داشت و در آنجا به خارجیان اجازه 
بازکردن مرکز تجاري داد که دکتر مصدق در زمان حکومت خود اقدام کریمخان را مورد توجه قرارداد و بوشهر 
را بندر آزاد ایران اعالم داشت. به باور مورخان، در هر درگیری نظامی احتمالی در آینده، بوشهر نخستین هدف 

حمالت خواهد بود.
شکست نظامی ایران در این جنگ از انگلستان به امضای قرارداد پاریس و ازدست رفتن هرات، فراه و نیمروز 
)تمامی غرب افغانستان امروز( و مناطق تاجیک نشین انجامید. این مناطق که مردم آن با سایر ایرانیان 
فرهنگ مشترک صد درصد دارند از 24 قرن پیش از جنگ انگلیس با ایران، قطعه ای از بدن )جسم 
واحد( ایران بودند و انقالب مسلحانه استقالل ایران پس از افتادن ایرانزمین بدست عرب از همانجا 
آغاز شد و تاجیک ها بودند که زبان پارسی را نگهبانی کردند و به هم ایرانیان بازگردانیدند. واژه 
تاجیک پس از ورود مهاجران آلتائیک به ایرانزمین ساخته شده و پارس ها را با بکاربردن واژه تاجیک از تُرک ها 
مشخص کردند که باقی مانده است. در آن زمانـ  از قرن دهم میالدی به بعد مردم آن دیار را به تُرک )مهاجران 

اغوزـ  ُغزها( و تاجیک )بومیان پارسی( خطاب می کردند. برای مثال؛ عبارِت جمعیت تُرک و تاجیک.

تصرف نینواـ  انتقال ایرانیان )ُکردها( به شمال عراق پس از انهدام نینوا
شهر نینوه )نینوا، مجاور موصل امروز( پایتخت امپراتوري آشور دهم و به قولي 14 دسامبر سال 612 پیش از میالد به تصرف نیروهاي مشترک دولت هاي 
ماد )ایران که پایتخت آن شهر همدان بود( و بابِل )بین النهرین جنوبي( در آمد و آن امپراتوري که در تاریخ، شهرت ستمگري یافته است براي همیشه از میان 

رفت. نیروهاي فاتح نینوا این شهر را با خاک یکسان کردند که دیگر آباد نشد.
انگیزه ویران کردن نینوا، ظلم طوالني آشوریان به مادهاي ایراني و بابِلیان بود. دهها سال بود که آشوریان بر مادها مي تاختند و آنان را جهت کار اجباري به 
اسارت مي بردند و ثروت آشور و اقتدار آن از همین برده گیري بود و مردان آشور تنها یک وظیفه داشتند و آن جنگ کردن بود. روحانیون مسیحي با تفسیر 

انجیل، ویراني نینوا را اراده خداوند در براندازي ظالمان نوشته اند.
همین حمالت آشوریان و ستمگري آنان سبب شد که دولت همدان وقت )اصطالحا؛ دولت ماد( با دولت بابل که آن هم گرفتار حمالت آشوریان بود متحد 
شوند و کار آن را بسازند. آشوریها )آسوری ها( از نژاد عرب بوده اند. پس از اضمحالل امپراتوري آشور، دولت همدان هزاران ایرانی را با خانواده هایشان به منطقه 
آشورنشین انتقال داد تا آشوریان در اقلیت قرارگیرند و باردیگر نتوانند دولت تشکیل دهند و ُکردهاي عراق، سوریه و ترکیه امروز اعقاب همان ایرانیان منتقله 
هستند. دولت ماد عمري طوالني نداشت و کوروش بزرگ که از مادر؛ ماد و از پدر؛ پارسي بود با متحد ساختن سه طایفه ایراني )ماد، پارت و پارس( 
که مورخان غرب آنان را آرین هاي جنوبي مي خوانند، دولت ایران واحد را به وجود آورد. در تاریخ عمومي که در مدارس سراسر جهان تدریس 
مي شود، از کوروش )سیروس = سایِرس( به عنوان پدر ایران )ایران واحدـ  کشوِر مسکن همه ایرانی هاـ  آرین های جنوبی( یاد شده است.

نقشه جغرافیایی امپراتوری آشور

James Outram
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پایان کار گروه پیشه وري در آذربایجان
21 آذر 1325 )12 دسامبر 1946( عملیات نظامی برای سرکوبی گروه تجزیه طلب جعفر پیشه وری در آذربایجان به پایان رسید و عوامل آن کشته، 

دستگیر و یا به خارج از کشور فرار کردند.
    مرحله اصلی این عملیات با ورود واحدهای چهار لشکر، از 19 آذرماه آغاز شده بود ولی آذربایجاني های میهندوست پیش از آغاز عملیات ارتش، خود 
به سرکوب کردن گروه پیشه وری پرداخته بودند. گروه پیشه وري که در حزبي به نام فرقه دمکرات فعالیت داشتند با پنجاه خودرو از طریق جلفا به شوروي 
رفتند و در باکو اقامت داده شدند. پیشه وري در آن سال 54 ساله بود. در تابستان سال بعد )11 ژوئن 1947( اعالم شد که وی در باکو و در یک حادثه اتومبیل 

جان سپرده است!.

 

ترکیه بر جای عثمانی
20 ژانویه 1921 با اجرای پیمان Sevres  که متصرفات خارجی دولت استانبول )خارج از محدوده ترکیه کنونی( را جدا 
و عمدتا در کنتزل انگلیس و فرانسه قرارداده بود، زیرا که امپراتوری عثمانیـ  متحد آلمان و اتریش در جنگ جهانی اول 
شکست خورده بود، این دولت دارای یک قانون اساسی ساده و تا حدی مبهم با 23 اصل به نام قانون تشکیالت اساسی 
شد که در آن، قدرت ناشی از مردم اعالم شده بود نه از سلطان. در اکتبر 1923 این قانون اصالح و تکمیل شد و با توجه 
به پیمان لوزان، باقیمانده سرزمین عثمانی، ترکیه نام گرفت و جمهوری شد و به این ترتیب سلطنت از میان رفت. این 
قانون در 1924 باردیگر تکمیل شد. مصطفی کمال )آتاتُرک( رئیس جمهوری و آنکارا پایتخت. قواعد و مقررات دوران 
عثمانی که سران این امپراتوری در طول بیش از 5 قرن خودرا خلیفه نیز می خواندند تغییر کرد و شکل اروپایی یافت و 

چندی بعد، خِط نگارش نیز التین شد و تلفظ ها مشابه.

چگونگی استقالل لبنانـ  واژه های لبنان و بیروتـ 
 سزار روم واژه لبنان را بر این سرزمین گذارد

پاییز 1940 لبناني ها از فرصتي که اشغال نظامي فرانسه توسط آلمان به دست آنان داده بود استفاده و اعالم استقالل کردند تا از تحت الحمایگي فرانسه 
خارج شوند که تا سال 1943 عملي نشد. لبنان و سوریه طبق ساخت و پاخت دولت های انگلستان و فرانسه، پس از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول، 

سهم فرانسه شده بودند.
 دولت آلمان که عمال فرانسه را در اشغال نظامي و دولت ویشِي فرانسه از آن حرف شنوي داشت در نظر داشت که از طریق لبنان نیروي نظامي به عراق بفرستد 
و دست دولت لندن را از خاورمیانه کوتاه کند که شارل دوگل که در لندن اعالم فرانسه آزاد کرده بود در 1941 وارد بیروت شد و براي راضي کردن لبناني ها، 

در 26 نوامبر 1941 قبول کرد که به خواست و آرزوي آنان که استقالل بود احترام بگذارد، به این شرط که در طول جنگ زیر نظر دولت فرانسِه آزاد باشند.
جر و بحث در این زمینه ادامه داشت که لبناني ها در سال 1943 بدون کسب نظر دولت فرانسه آزاد تشکیل دولت دادند که فرانسه آزاد اعضاي آن دولت را 
بازداشت کرد، متفقین واسطه شدند و استقالل لبنان در همین سال تامین شد بر اساس داشتن یک حکومت مشارکتي که رئیس جمهور از مسیحیان ماروني، 
نخست وزیر از مسلمانان ُسني و رئیس مجلس از مسلمانان شیعه باشد. لبنان lab-na an  که این نام را ژولیوس سزار امپراتور وقت روم، در سال 46 قبل از میالد 
بر آن گذارده به معناي زمین سفید )به دلیل برف موجود در قله کوههای آن( از هزاران سال قبل فنیقي نشین بود و همواره توسط قدرت هاي وقت ازجمله 
ایراِن هخامنشی کنترل و اداره مي شد. دولت عثماني 4 قرن مالک آن بود و چون در جنگ جهاني اول شکست خورد، سوریه و لبناِن آن تحت قیمومت فرانسه 
قرار گرفت و این قیمومت تا سال 1943 ادامه یافت. لبناِن ده هزار و 400 کیلومتر مربعي با 4 میلیون و چهارصد هزار جمعیت از سال 1958 تاکنون چند جنگ 

داخلي و تعرض خارجي را تحمل کرده است. بیروت به معناي چاهها است زیراکه در قدیم ساکنان آن از آب چاه استفاده مي کردند.

آتاتُرک
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ازدواج به خاطر ترس از تاریخ
19 ژانویه 1945 )29 دی ماه( هیتلر که شنید واحدهای ارتش سرخ به فرماندهی فیلد مارشال ژوکف به 
برلین رسیده اند با ِمتِرس خود »اِوا براون« به پناهگاه زیرزمینی معروف به بانِکِر پیشوا نقل مکان کرد و در آنجا 
تا تصرف ساختمان های دولتی از جمله ساختمان پارلماِن کِل آلمان به دست روس ها ماند و همانجا 29 اپریل 
1945 و یک روز پس از آویزان کردن اجساد موسولیني و معشوقه اش کالرتا در شهر میالن پس از تیرباران 
شدن، با »اِوا براون« که سالها معشوقه او بود، قرارداد ازدواج امضاء کرد و چند ساعت بعد، ایندو خودکشي 
کردند. »اوا« که ششم فوریه 1912 به دنیا آمده بود نیز مانند کالرتا ِمترس موسولینی در چهارمین دهه حیات 

خود بود که جان سپرد.

به نوشته مورخین، هیتلر از زمانی که شنید بسیاری از زنان و دختران آلمان پیش از ورود نیروهای ائتالف 
به شهر و آبادی شان خودکشی می کنند و بعضا با انداختن خود در رودخانه، تا احتماال مورد تجاوز قرار نگیرند 

تصمیم به رفتن به بانِکر گرفت. در آن روزها عمدتا جوانان 13ـ  17 ساله عضو سازمان جوانان حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان )حزب نازی( از برلین دفاع 
می کردند. 

»مجلس« کاِر دهخدا را عام المنفعه اعالم 
و دولت را مأمور انتشار دستاوردهای او

 و ادامه این پژوهش کرد
مجلس شوراي ملي 29 دیماه 1324 )19 ژانویه 1946( تالش فرهنگی علی اکبر دهخدا را یک کار عام المنفعه 

اعالم و دولت را مأمور چاپ و انتشار فرهنگ دهخدا و تکمیل کار و ادامه پژوهش های او کرد.
     با مصّوبه مجلس، هزینه این کار فرهنگي عام المنفعه بر عهده دولت قرارگرفت و دفتري براي انجام آن 

تأسیس و شماري از زبانشناسان، تاریخدانان و ادیبان در آن سرگرم بکار شدند.
     علي اکبر دهخدا از نویسندگان و فرهنگیان بنام کشور مدت ها عضو شوراي عالي معارف )فرهنگ(، رئیس 
دانشکده حقوق و مشاوِر عالي وزارت فرهنگ بود. وي همچنین یک روزنامه نگار برجسته و از طنزنویسان اولیه 

جراید ایران بود.

آموزش و پروش اجباري، رایگان
 و یکنواخت ایران که پس از نیم قرن تغییر لباس داد!

سوم دي ماه سال 1321 )24 دسامبر 1942 میالدي( دولت وقت ایران )قوه مجریه( الیحه قانون تعلیمات اجباري و رایگان را جهت بررسی و تصویب به 
مجلس شورای ملی داد. این الیحه که قبال به تصویب شورای وزیران رسیده بود به تصویب پارلمان نیز رسید، قانون شد و به اجرا گذارده شد.

طبق این قانون؛ تعلیمات عمومي )آموزش دبستانی و دبیرستانی( در ایران اجباري، رایگان و یکسان شد. قبال و از دو دهه پیش از آن هم آموزش و پروش در 
ایران دولتی و رایگان بود ولی قانون مصّوب و ضابطه مّدون نداشت و کاری بود که دولت از زمان نخست وزیری امیر کبیر آغاز کرده بود و روال عادی شده بود.

قانون تعلیمات اجباری، رایگان و یکنواخت مصوب سال 1321 )1942 میالدی( ایران، چند سال پیش از تدوین و تصویب اعالمیه جهاني حقوق بشر که 
دوره آموزش و پرورش عمومي را در کشورهاي عضو سازمان ملل اجباري و رایگان توصیه کرده است تصویب شده بود، زیراکه برخوردار بودن از آموزش و 

پرورش عمومی »حق انسان« شناخته شده است.
قانون آموزش و پرورش رایگان و یکنواخت در ایران در سی و دومین سال ُعمر خود، از شهریور سال 1353 )آگوست 1974( به تدریج به همه مقاطع تحصیلي 

Eva Braun
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تا دکترا تعمیم داده شد، برای دانشجویان تعلیمات عالیه کمک هزینه نقدی در نظر گرفته شد، در مدارس دوره اول تعلیمات عمومی )کودکستان، دبستان و 
راهنمایی تحصیلی( تغذیه رایگان برقرار گردید و مدارس غیر دولتي وقت به صورت دولتي درآمدند، ساختمانها و تجهیزات آنها خریداري شد و کارکنانشان 

با احتساب سوابق کار به استخدام دولت درآمدند.
برای استحکام این قانون و دائمی شدن )به قولی ابدی شدن( آن، در سال 1358 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اصل 30 خودرا به رایگان بودن آموزش 

و پرورش در قلمرو کشور اختصاص داد که باید حاکم بر این امور باشد.

ملی شدن بانک ها در ایران
ضمن مصوبه اي، شوراي انقالب در سال 1358 )1979میالدی( و چند ماه پس از تغییر نظام حکومتی، بانکهاي غیر دولتي ایران را ملي اعالم کرد. این 
تصمیم 24 بانک غیر دولتي و بانک مختلط را )که با مشارکت بانکهاي خارجي تاسیس شده بودند( شامل شد. به عالوه، اعالم شد که این بانکها با هم ادغام و 
بانکهاي بزرگتري را به وجود خواهند آورد. در همان سال قانون اساسي جمهوري اسالمي در اصل 44 خود تاسیس بانک و بیمه غیر دولتي را ممنوع ساخت. 
این همان اصلی است که به موجب آن در ایران باید همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه 
هاي آب رساني، رادیوـ  تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایي، کشتیراني، راه و راه آهن و ... مالکیت عمومي داشته و دراختیار دولت )نه حتی موسسات 
خیریه و بنیادهای عمومی( باشند. موسسات دولتي را قانون تعریف کرده است. رئیس جمهور به رعایت اصول قانون اساسی سوگند یاد مي کند و شوراي 

نگهبان مکلّف است مصوباتي را که مغایر قانون اساسي باشند رّد کند.
مصوبه شورای انقالب سریعا به اجرا درآمد.

 

آمار رسمی تلفات
 و هزینه عملیات نظامی آمریکا در عراق از 2003 تا 30 نوامبر 2011

یکم دسامبر 2011 )دهم آذر 1390( و 30 روز مانده به خروج مابقی نظامیان رزمی آمریکا از عراق، تلفات و هزینه عملیات نظامی عراق که بسال 2003 
آغاز شد تا سی ام نوامبر 2011 و وضعیت این کشور به زبان آمار انتشار یافت و گفته شد که این ارقام رسمی است از این قرار:

   ـ  تلفات نظامی آمریکا در عراق در جریان عملیات نظامی 8 ساله: چهار هزار و 485 کشته و 31 هزار و 921 مجروح.
   ـ  شمار مجروحان آمریکا در عملیات غیر نظامی در عراق: 40 هزار و 350.

   ـ  تلفات غیر نظامیان در استخدام کنتراتورهای آمریکایی در عراق )کانتراکتورها(: دو هزار و 97 کشته.
   ـ  تلفات عراقی های در جریان عملیات نظامی و یا در رابطه با این عملیات: 103 هزار و 775 کشته )دست کم(.

   ـ  از میان رفتن عناصر دانشگاهی و پژوهشی عراق به صورت قتل )ترور(: 464 تن.
   ـ  تلفات دست اندرکاران رسانه ها و پوشش اخبار عملیات نظامی و ناارامی ها: 174 کشته.

   ـ  جا به جایی اجباری مردم در داخل عراق )از مناطق ُکردنشین به عرب نشین و بالعکس و نقل و انتقال میان محله و شهرهای شیعه نشین و سنی نشین و 
نیز آشوری ها و مسیحیان دیگر(: یک میلیون و 300 هزار تن.

   ـ  عراقی های آواره سایر کشورها بویژه در سوریه و اردن: بیش از یک میلیون تن.
   ـ  مهاجرین عراقی به سایر کشورها در این مدت )با پذیرش رسمی و برای اقامت دائم(: اندکی بیش از 500 هزار تن.

       ـ  جمع هزینه پولی آمریکا از آغاز عملیات تا نوامبر 2011: 805 میلیار دالر.
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جوبایدن سوگند خورد
 و چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا شد

بیستم ژانویه 2021 جو بایدن Joseph Robinette Biden Jr متولد بیستم نوامبر 1942 )در نوامبر 2022 هشتاد ساله( در پنسیلوانیا، و بزرگ شده در ِدلِِور کار 
خود را به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری USA آغاز کرد. بایدن سالمندتر از همه آنانی بود که قبال این سمت را بدست گرفته بودند. مادر بایدن ایرلندی 
تبار و پدرش انگلیسی تبار است که این خانواده حدود 200 سال پیش از انگلستان به آمریکا مهاجرت کرده اند. بایدنـ  یک کاتولیک مذهبـ  در دانشگاه 
در رشته قانون )حقوق( تحصیل کرده است و 36 سال سناتور بود و از 29 سالگی وارد کنگره آمریکا شده بود. او که از اعضای حزب دمکرات است 8 سال نیز 
معاون رئیس جمهوری آمریکا )معاون اوباما( بود. دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس فدراسیون آمریکا و رقیب انتخاباتی بایدن که به صّحت انتخابات تردید 
کرده است در مراسم سوگند بایدن حاضر نبود که نشانه عدم تأیید نتیجه انتخابات تلّقی شده است. بایدن در جریان گزینش نامزد حزب دمکرات برای شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری که در کنوانسیون این حزب انجام و انتخاب شد، بانو کاِمال هریس Kamala Harris متولد 20 اکتبر 1964 )دو رگهـ  پدرش از 
جامائیکا و مادرش از هندوستان( را به عنوان معاون خود برگزید که نام هر دو در یک تیِکت قرارگرفتـ  به عبارت دیگر، رای دهندگان رای به این تیِکتـ  هر دو 
نفر دادند. بانو هریس نخستین زنی است که معاون رئیس جمهوری آمریکا شده است. جو بایدن سیاست های حزب دمکرات را در پیش گرفته است که لیبرال 

تر هستند. ترامپ جو بایدن را »جِو بی توجهـ  ولِنگار« می خوانَد و به تندرستی او تردید دارد.
    از سال 1937، آغاز کار هر دوره ریاست جمهوری در آمریکا، بیستم ژانویه تعیین شده است. روزولت نخستین رئیس جمهوری بود که در این روز در 1937 

کار خودرا در مقام رئیس فدراسیون آمریکا )پرزیدنت( آغاز کرد.

انتخابات عمومی ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال پیش از آن برگزار می شود، ولی انتخاب قطعی در دست الکترال کالج است )انتخابات، دو مرحله 
ای است و به تعبیری؛ سه مرحله ای، زیرا که احزاب نامزد حزب را هم پس از اینکه داوطلبان نامزدی در چند مناظره عمومی شرکت کنند و اعضاء و هواداران 

حزب از نظراتشان آگاه شوند در کنوانسیون سراسری حزب، انتخاب می کنند(.

عکسی که نیویورک پُست از بایِدن درج کرده بود
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»کارالیل« و نظر او درباره تاریخنگاري 
 مورخ در نقش یک کارآگاه )پلیس(ـ  تاریخ نگاری دنباله 

روزنامه نگاری و در یک قلمرو
»توماس کارالیل Thomas Carlyle « مورخ، نویسنده، مدّرس و اندیشمند بزرگ اسکاتلندي است که 
چهارم دسامبر سال 1795 به دنیا آمد و آتار متعدد از او باقي مانده است، در حرفه تاریخنگاري انقالب 
کرد و تالیفاتش را بدون »فوت نُت« منتشر ساخت و روشي را پایه نهاد که اینک به »تاریخنگاري 

ژورنالیستي« معروف شده است. مهمترین تألیف او کتاب چند جلدي »تاریخ انقالب فرانسه« است.
     وي معتقد بود مردمي که به یک موّرخ اعتماد دارند باید حرف هاي او را بپذیرند و لذا نیازي به ذکر 
غیر ضروري مآخذ و اصحاب قول نیست، زیرا که مورخ قبال درستي مطالبي را که به دست آورده آزمایش 

کرده است. اگر موّرخ به موردي تردید دارد باید تردید خود را ذکر کند و به گردن دیگران انداختن و تکرار »موارد مورد تردید و شایعه« درست 
نیست. ذکر مآخذ که خود آنها هم معلوم نیست معتبر باشند باعث پیچیدگي نوشته و اطاله کالم مي شود. بکار بردن همه مآخذ و ِرفرنس ها تنها 

براي یک سکالر )کار دانشگاهيـ  مدّرس و پروفسورـ  رساله و کتاب درسي( الزم است.
     کارالیل تایید کرده است که »فرد دیگري« که در جریان قضیه و قضایای جاری است باید اخبار تحوالت روزانه هر رویداد و یا رویداد مشّخص 
را بنویسد که پژوهشگران و موّرخان، پس از او این سر نخ را بگیرند و دنبال کنند. تفسیرنگاراِن نظراِت کارالیل در قرن بیستم، منظور او از این »فرد 
دیگر« را »روزنامه نگار«،خاطره نویس، مقام وقت، منشي و ... نام نهادند. به این ترتیب وي راهي را گشود که دهها سال بعد به قبول این اصل 
انجامید که روزنامه نگار »تاریخ امروز « را مي نویسد و عناصرش را به دست مي دهد و تاریخنگار بعدا پس از حصول نتیجه با حوصله 
بیشتر و انتخاب یک روش تحقیق مطمئن و متدولوژي، آن را دنبال خواهد کرد و با جمع آوري اسناد الزم، کل »رویداد« را شرح 
خواهد داد و باید »علت و یا علل« و »نتیجه و یا نتایج« را روشن سازد تا درس بیاموزد و اشتباه تکرار نشود. همه اخبار روز نتایج را 
بدست نمی دهند، نتایج یک رویدادـ  تصمیم و اقدام بعدا بدست می آید. بنابراین، این دو حرفه )روزنامه نگاري و تاریخنگاري( 
داراي یک قلمرو واحد هستند. کارالیل موّرخ را به مثابه یک کارآگاه )پلیس( مي داند که براي »قاضي تاریخ« مدرک جمع آوري 
مي کند و »قاضي زمان« جز نوشته و یا کتاب تاریخ، کسي دیگر نمي تواند باشد و »دادرسي« همان شرح رویداد است که چرا شروع 
شد، چگونه انجام گرفت و به کجا ختم شد )نتیجه چه بود(. رویداد، اقدام و تصمیمی که نتیجه و نتایجش هنوز روشن نیست، خبر 
روزنامه است، نَه فصل و یا صفحه ای از تاریخ. هر عمل ممکن است عکس العمل )واکنش( متعدد ایجاد کند و نتیجه اش ناپیدا باشد، 
برای مثال؛ جنگ ها و درگیری ها. زیراکه بسیاری کمین کرده اند که از درگیری دیگران، با هدف بردن سود احتمالی برای خود وارد 

آن شوند و یا در جهت سیاست و برنامه خود آن را بدرازا بکشانند و در کوتاه مدت و طبق برآورد قبلی، پایان نداشته باشد.
     به عقیده کارالیل و پیروان نظر او ، هیچ فرد و گروه راه فرار از دست کارآگاه و قاضي تاریخ را نخواهد داشت؛ لذا باید مراقب 
اَعمال هر روز خود باشد. بازپرس )کارآگاه( تاریخ با دیگر بازپرسها و دادیارها این فرق را دارد که هم برضد و هم در دفاع از یک 

رویداد و اصحاب آن، به جمع آوري سند مي پردازد و کار او یکطرفه نیست و نباید باشد.
     با این استدالل، تاریخ نگار همان روزنامه نگار است که به جاي امروز در باره دیروز و دیروزهاي دور تحقیق مي کند و مي 
نویسد تا تجربه گذشتگان هدر نرود و در امور جاري بکار گرفته شود و اشتباهات تکرار نگرددـ  تاریخ باید درس دهد و گرنه 

قصه ای است بمانند هر داستان دیگر.
     کارالیل و پیروانش نسبت به مورخان پیش از خود و معاصرشان، به »ناراتیو - شرح نویسي« یک رویداد تاریخي توجه بیشتري دارند تا به 
ردیف کردن مآخذ و منابع و رفع مسئولیت کردن از خود، و تاریخ نگاري پر از فوت نُت نویسي را نوعي »رونویسيـ  رونوشت برداشتن از نوشته 
دیگران« خوانده اند. کارالیل پنجم فوریه 1881 )در 86 سالگی( درگذشت. برخی از اندیشمندان، کارالیل را عالوه بر تاریخدان، یک فیلسوف 

و ادیب بدست داده اند. او یک اسکاتلندی بود.

)آذر-دیماه1401( مجلهروزنامکشماره97
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مردي که به سوسیال دمکراسي وفادار بود
ویلي برانت Willy Brandt ، مردي که بیش از هر کس دیگر به »سوسیال دمکراسي« وفادار بود 18 دسامبر سال 

1913 در آلمان به دنیا آمد 78 سال و چند ماه ُعمر کرد و در سال 1992 درگذشت.
    وي از جواني پیرو سوسیال دمکراسي بود که در آلماِن آن زمان »راه سوم« خوانده مي شد و به اقتباس از آن در 

ایراِن پیش از کودتای 28 اَُمرداد »نیروی سوم« می گفتند.

 پس از روي کار آمدن هیتلر که رهبر جنبش سوسیال ناسیونالیسم بود، »برانت« چون حاضر به دست کشیدن از این 
فکر )برقرار کردن سوسیال دمکراسي( نبود به نروژ پناهنده شد و در اینجا به کار روزنامه نگاري پرداخت. پس از تصرف 
نروژ به دست نیروهاي هیتلر به سوئد گریخت .»برانت« در این مدت دمي از کمک به گسترش سوسیال دمکراسي 
 Social Democratic غافل نبود. وي پس از جنگ به وطن خود بازگشت و در زنده کردن حزب سوسیال دمکرات آلمان
Party of Germany فعالیت بسیار کرد و نماینده پارلمان شد. سپس به مدت 9 سال شهردار برلن غربي بود. سه سال 

وزیر امور خارجه و 5 سال صدر اعظم آلمان بود و با شوروي و آلمان شرقي راه مسالمت در پیش گرفت و از بانیان اتحادیه اروپا بشمار مي رود و به همین دلیل 
در سال 1971 برنده جایزه صلح نوبل شد. وی عقیده داشت که اگر کشورهای اروپایی یک اتحادیه غیرنظامی میان خود تشکیل دهند و بکوشند 
که فرهنگ و اقتصاد متشابه و یکسان ازجمله پول واحد داشته باشند و سدی میان رفت و آمد مردم کشورهای متحده وجود نداشته باشد 
و برای وضع مقررات در امور مشترک، یک پارلمان اروپایی، جنگ دیگری در این قاره رخ نخواهد داد. جنگ های اروپاییان باهم در طول 4 

قرن گذشته باعث شد که اروپاییان به قاره آمریکا مهاجرت کنند که از صحنه جنگ ها به دور است.
    برانت هنگامي که رئیس دفترش متهم به جاسوسي براي بلوک شرق شد، این رویداد را نتیجه ضعف تشخیص خود در انتصاب آن فرد اعالم داشت و از 
صدارت عظماي آلمان کنار رفت، اما تا پایان ُعمر به مدت 16 سال ریاست مرکز جهاني احزاب سوسیالیست را حفظ کرد. مهمترین اثر او »تحول سوسیالیسم« 
است که کتابي است جامع در زمینه این فرضیه. حزبي را که او از هیچ به وجود آورد تاکنون چندبار زمام امور آلمان را به دست داشته است. »برانت« در مورد 
سوسیال دمکراسی گفته است که نسل حاضر و آینده، شکاف طبقاتی بیش از حد معقول و فساد اداریـ  اقتصادی ناشی از کاپیتالیسم افسار 
گسیخته را تحمل نخواهد کرد و بنابراین راه پیشرفت، احساس آرامش و داشتن انگیزه و برنامه، تنها با داشتن نظام سوسیال دمکراسی 
تأمین خواهد شد و برای رسیدن به آن باید دمکراسی داشت تا وکیالن مردم، ضوابط را در چارچوب یک سوسیالیسم معتدل وضع و دولت 
برخاسته از سوسیال دمکراسی آن ضوابط را اجرا و رفاه، برابری و آزادی را تأمین و حراست کند. »ویلي برانت« نامي است که او پس از فرار از 
آلمان بر خود نهاد که شناخته نشود، ولي بعدا حاضر به تغییر دادنش نشد. وی هیتلر را یک خودخواه می دانست که برای ارضاء حس خودخواهی اش 
از کشته شدن دهها میلیون انسان نگران نشد و آلمان را به روز سیاه نشاند. او منطق نداشت و ضعف اندیشه و معلومات عمومی داشت و از 

اینکه در برابرش بایستند و تعظیم کنند لذت می بُرد.

»برنشتاین« صاحب فرضیه تعدیل مارکسیسمـ  
تحّول، َنه انقالبـ  در جریان تحّول باید مراقبت فرصت طلبان 
بودـ  مردم به کسي اعتماد مي کنند که ضعف اخالقي نداشته باشد

 
ادوارد برنشتاین Eduard Bernstein صاحب فرضیه تعدیل مارکسیسم 18 دسامبر سال 1932 در 82 سالگي 
درگذشت. کمونیست ها تا زمان فروپاشي شوروي، برنشتاین را یک تجدید نظر طلب مي خواندند که اینک راه او را در 

پیش گرفته اند. برنشتاین بمانند کارل مارکس یک یهودي بود.
    برنشتاینـ  یک روزنامه نگار آلماني، نخست از پیروان سرسخت مارکسیسم )سوسیالیسم تمام عیار و اصطالحا؛ 
علمي( بود و آن را تنها راه نجات بشر از بدبختي، غم، جنگ و تباهي مي دانست و با این افکار چون نتوانست در آلمان 

به کار روزنامه نگاري ادامه دهد به انگلستان رفت و در آنجا به مدت 21 سال به انتشار روزنامه پرداخت. با توجه به روانشناسي بشر )انگیزه و آرزوی پیشرفت و 

Willy Brandt
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 Der Sozial رفاه بیشتر داشتن(، برنشتاین بعدا پاره اي از اصول مارکسیسم را غیر عملي دید و در این زمینه، به نشر نظرات خود در روزنامه سوسیال دمکرات
Demokrat دست زد.     یکي از موارد اختالف نظر برنشتاین با مارکسیسم این بود که عقیده داشت طبقه متوسط جامعه نباید از میان برداشته شود؛ همین 

نتیجه اي که چین در تجریه اي که از سال 1982 آغاز کرده به آن رسیده و بسیاري از احزاب کمونیست دیگر هم به آن گردن نهاده، و پذیرفته اند که ساختن 
بناي سوسیالیسم باید تدریجي، و شروع آن از سوسیال دمکراسي باشد ]تحّول نَه انقالب[.

    مورد اختالف دیگر این بود که برنشتاین باور نداشت که کاپیتالیسم با تضادهاي داخلي اش از درون متالشي شود. طبق فرضیه برنشتاین، طبقه 
زحمتکش یک جامعه باید نخست روشن و آگاه شود، رشد کند و به تدریج به صورت یک وزنه سیاسي در آید و از راههاي دمکراتیک به قدرت 
)حکومت( برسد و یا این که سهم چشمگیري از آن را به دست آورد )شریک قدرت شود( و از این جایگاه به تضعیف بنیادهاي کاپیتالیستي 
بپردازد. آنگاه با سوسیال دمکراسي آغاز و سپس، مرحله به مرحله، سوسیالیسم را جایگزین آن سازد و در جریان عبور از مراحل، باید 
مراقب فرصت طلبان باشد که خود را وارد تحول نکنند، دست اندر کار آن نشوند که ورود آنان، تکامل را از مسیر خود منحرف و با شکست 
رو به روخواهد ساخت )دهها سال بعد، شکست سوسیالیسم در شوروي و اروپاي شرقي درستي اخطار برنشتاین را که همانا برحذر بودن از فرصت طلبان 
است ثابت کرد(. یکي از مثالهاي او در این زمینه از این قرار است که شکارچي ماهر، نخست شکار خود را خسته مي کند و از پاي در آوردن شکار خسته کار 
بسیار آساني است، ولي باید توجه داشت که در این شرایط هم هر فرد و گروهي مي خواهد آن »خسته و فرسوده« را شکار کند. باید مراقب فرصت طلبان بود.

    وي مي گوید که تنها، با ورود طبقه کارگر به پایگاههاي قدرت نمي توان زیربناي کاپیتالیسم را ویران ساخت به گونه اي که قابل مرمت 
کردن )بازگشت( نباشد؛ باید همزمان کارهاي بد و خصلت هاي سوء کاپیتالیسم را براي مردمي که هنوز روشن نیستند افشاء کرد تا ریشه 
کني کاپیتالیسم در ذهن آحاد مردم نقش بندد و براي رسیدن به این هدف به یاري روشنفکران نیاز است. بنابر این، در بطن مبارزه نیاز به 
همکاري و معاضدت یک طبقه روشنگر است از جمله اهل جراید، کتاب نویسان مخصوصا داستان نویسان که حرف هایشان در مغز عوام 

الناس فرو مي رود، اصحاب نمایش )تئاتر و سینما(.
    برنشتاین نقش روشنفکران )نویسنده ، روزنامه نگار، هنرمند و مدّرس( در ویران ساختن بناي کاپیتالیسم و استثمار و هرگونه بنیاد 
ارتکاب ظلم را با انعکاس زشتي هاي آنها بیش از هر عامل دیگر، موثر دانسته و گفته است که تخریب آن بنیادها با قلم، بیان و هنر به گونه اي 
است که مرمت پذیر نخواهند بود، زیرا که نوشته و بیان در اذهان افراد نقش مي بندد و آنان را به صورت دشمن آشتي ناپذیر استثمارگران 
و ستمگران در مي آورد. به زعم برنشتاین، یک کتاب داستان؛ یک مقاله مستدل؛ یا یک نمایش، یک تصویر و حتي یک قطعه شعر و یک 

کاریکاتور مي تواند جامعه اي را منقلب و آماده پذیرفتن هر تغییر و انجام هر اقدام کند ]نقش رسانه ها[.
    برنشتاین در توضیح این نظر یه خود گوید: تا طبقه زحمتکش که نگران تامین معاش روزانه است، متوجه آینده خود و احقاق حق نشود و به مجالس و به 
دنیاي قلم و تریبون راه نیابد نمي توان به پیروزي امیدوار بود. با طبقه متوسط که از نظر شمار، برتر از طبقه باال ست و کارایي زیاد دارد نباید در افتاد که بدون 
کمک این طبقه، پیروزي زحمتکشان و استثمار شوندگان دشوار و احیانا غیر ممکن خواهد شد، زیرا که طبقه باال نیروي بازدارنده زحمتکشان را از طبقه متوسط 
به دست مي آورد و بدون داشتن چنین عاملي نمي تواند به سلطه خود ادامه دهد )بر خر مراد سوار باشد(. به عبارت دیگر، طبقه باال که پاسدار کاپیتالیسم است 
با اسب طبقه متوسط مي تازد. بنا براین، تا طبقه متوسط که از دو طبقه دیگر دانش، مهارت و کارایي بیشتري دارد و کارگزار طبقه اول است مطمئن نشود که 
با فرو پاشي کاپیتالیسم منافع خود را از دست نخواهد داد دشوار است که تمام عیار در خدمت زحمتکشان قرار گیرد. پس، یک طالب سوسیالیسم به همان 
اندازه که طبقه متوسط را به سوي خود مي طلبد باید به سوي این برود، و نتیجه این کار همان سوسیال دمکراسي یعني راه میانه است که پس از پادار شدن، 

چاره اي جز حرکت به سوي سوسیالیسم کامل ندارد.
    برنشتاین با انقالب پرولتاریا مخالف است و مي گوید که از این طریق، پیروزي کوتاه مدت خواهد بود؛ زیرا که چنین انقالبي همه چیز را 
مي خواهد برق آسا زیر و زبر کند که براي پیشرفت، دیگر چیزي باقي نمي ماند و چون انقالبیون، بدون داشتن تجربه الزمـ  خود مي خواهند 
سررشته امور را به دست گیرند باعث پشیماني و عدم رضایت توده ها مي شوند و در این شرایط براي حفظ نظم، دیکتاتوري نظامي و یا هر 
شکل دیگر جاي دیکتاتوري طبقه کار گر را خواهد گرفت و توده مردم حسرت گذشته را خواهندخورد. برنشتاین با این استدالل نتیجه مي 

گیرد که به جاي انقالب، باید تحول صورت گیرد.
    برنشتاین حاضر نمي شود کلمه اي درباره »مدینه فاضله« بشنود. او مي گوید که اگر به موازات تحول در جهت سوسیال دمکراسي و تکامل، سطح فهم و 

آگاهي ها و دانش مردم باالنرود موفقیت به دست نخواهد آمد.
    برنشتاین که بعدا چند دوره عضو مجلس آلمان شد در یکي از رساله هایش نوشته است: نباید به یک انقالب قاطع امید بست، باید از طرق دمکراتیک و 
مسالمت آمیز قدرت را در جامعه به دست گرفت. باید وجدان و ضمیر عوام الناس و طبقه ساکت را روشن ساخت و فعال کرد و به آنان فهماند که نباید تنها در 
اندیشه امرار معاش روزانه خود باشند، باید به آینده بیندیشند و به سوي برابري کامل و عدالت اجتماعي - اقتصادي پیش بروند؛ زیرا که آزادي سیاسي براي 

خوشبخت زیستن و دغدغه نداشتن کافي نیست.
    برنشتاین اندرز داده است: مردم نسبت به اخالقیات، بااینکه گاهي خودشان آن را نقض مي کنند حساسیت دارند و به کسي اعتماد مي کنند 
که ضعف اخالقي نداشته باشد؛ بنابر این مبارزان راه سوسیالیسم، نخست باید خود را مجهز به سالح اخالقیات کنند و در جامعه، نمونه باشند 

تا مردم حرف و عمل آنان را بپذیرند و حمایتشان کنند.
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»پول َبد«، قاعده و اصول توماس گرشامـ  
برای رفع بحران پولی مدیریت اقتصاد جا بجا شود

بمانند فدراسیون آمریکا USA  در سپتامبر 2008، اتحادیه اروپا دو سال بعد و برخی از کشورها در 
سال 2012 و انگلستان در سپتامبر1551 دچار بحران پولی شده بودند. بحران پولی انگلستان که از آغاز 
سال 1551 سربرآورده بود نتیجه سوء مدیریت »ویلیام دانسل W. Dansell  « خزانه دار وقِت دولت لندن 

و آزمندی سودجویان تشخیص داده شده بود.

 ادوارد ششم پادشاه وقت انگلستان از بزرگان کشور خواست که براي رفع بحران نظر دهند و آنان 
متفق القول گفتند که مسائل اقتصادي، اموري فنيـ  علمي هستند و حل آنها از سیاستمدار، دولتمرد 
 Thomas  و ژنرال ساخته نخواهد بود باید براي آنها اقتصاددان یافت و در آن زمان بهتر از »توماس گرشام

Gresham«  سراغ نبود.

گرشام )1579ـ  1519( با اختیار تام مأمور رفع بحران شد.

در آن زمان پول رایج ملل، سکه طال و سکه نقره بود. گرشام »پول بد  Bad Money« را عامل بحران تشخیص داد و براي رفع آن فرمولي به دست داد که در 
علم اقتصاد به »قانون گرشام« معروف شده است. در آن زمان پول بَد عبارت بود از سکه هاي ضرب شده با عیار کمتر، سکه هاي تقلبي، سکه هایي که قسمتي 
از یک گوشه آن را جدا کرده بودند، سبکتر ساخته شده بودند و .... قانون گرشام که با رعایت آن، بحران پولی انگلستان برطرف شد بگونه اي انشاء شده است 

که در دنیاي امروز و درمورد پول کاغذي هم مصداق دارد.

طبق قانون گرشام، »پول بد«ـ  پولي است که »مارکت ولیو  Market Value«  آن پایین تر از »کومادیتي  ولیو Commodity Value«  اش بوده ولي 
اجبار قانوني به رعایت »فیس ولیِو  Face Value«  این پول )آن مبلغ که رویش َحکـ  چاپـ  شده است( باشد. پول بدون پشتوانه و پول زائد 
برظرفیت )پول تورم زا( در ردیف انواع پول بد قرار داده شده است که طبق قانون گرشام، بهاي اجناس را باال مي برد و از دسترس دور مي 
سازد. اگر قانون، اجبار به همسان بودن پول خوب و بد کند، مردم عموما و سودجویان خصوصا به خرید اشیاء داراي قیمت باالرونده هجوم 
مي برند و قیمت آنها دائما و سریعا باال مي رود )مثال؛ طال، مستغالت، اجناس، پول دولت های دیگر = ارز و در مواردي سهام( و تا بتوانند )از هر طریق و 
امروزه گرو گذاردن دارایي  Assets ، استفاده از کردیت و ... پول به دست می آورند( و خودرا وارد این معامالت و خالص از آن »پول بدـ  امروزه، پولی که ارزش 
برابری خودرا الینقطع از دست بدهد« مي کنند که داراي ریسک است و گاهي بحران ملي و در مورد کشورهای کلیدی و یا عضو یک اتحادیه اقتصادی حتي 

بحران بین المللي بوجود می آورد.

گرشام که موسس یک کالج و نیز »رویال اِکسِچنج« انگلستان بشمار می رود و از پادشاه وقت لقب »ِسر« دریافت کرده بود و به خاطر کاری که برای میهنش 
کرد دستمزد نگرفت دارای دو اصل دیگر است:

 1ـ   هر دولت با احساس رو به رو شدن با بحران پولی )اقتصادی( باید اطمینان یابد که در این بخش به نوعی با سوء مدیریت رو به رو است و 
افراد دیگری را بر جای آنان که هستند بگمارد زیراکه از مدیر و مدیران شکست خورده برای رفع بحرانی که خودشان از عوامل آنند کاری 

بر نخواهد آمد.
2ـ  دولت با تبلیغ اخالقیات که درآمدهای بادآورده، اخالقی )انسانی( نیستند و یا وضع قانون، افراد را از هجوم برای خالص کردن خود 
از پول بد ]با خرید طال، پول کشورهای دیگر، مستغالت و سرمایه گذاری در کشورهای دیگرـ  خرید سهام خارجی و ...[ بازدارد تا بازار پول 

آرام بگیرد.
در تفسیر قانون و اصول گرشام، اقتصاددانان معاصر ضمن اشاره به عقاید توماس هابز، تبلیغ اخالقیات را مفید نمی دانند و می گویند که سودجو و آزمند 
اخالق نمی شناسد و دولت با اتخاذ تدبیر و وضع قانون و تعیین مجازات باید بازار پول را کنترل کند زیرا که اگر بحران و کاهش ارزش پول ملی ادامه یابد، دولت 
برای تامین هزینه های جاری خود مجبور به انتشار پول )اسکناس( بیشتری است که تشدید بحران و باالرفتن قیمت هارا به دنبال خواهد داشت و بیکاری و 

ناراضی شدن اتباع.
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زادروِز مارتوف، اندیشمندی که به لنین »َنه« گفت 
نظرات مارتوف درباره انقالب و سوسیالیسم

ژولیوس مارتوف Julius Martov  که مارکسیسم را فرضیه ای عملی نمی دانست و در سال 1903 و در جریان دومین کنگره حزب سوسیال دمکرات کارگران 
)روسیه( از گروه لنین جدا شد و با همفکرانش گروه ِمنشکویک Menshevik )اقلیت( را بوجود آورد 24 نوامبر 1873 در استانبول در یک خانواده یهودی به 
دنیا آمده بود. لنین در دومین کنگره حزب سوسیال دمکرات، فرضیه مارکسیسم را برگزید و گروه او به بلِشویک )اکثریت( موسوم شد که 14 سال بعد انقالب 
کردند و نظام روسیه را تغییر دادند. انقالب روسیه پس از 74 سال به همان پایانی رسید که مارتوف در سال 1903 در سخنرانی خود در کنگره دوم پیش بینی 

کرده بود. نظریه مارتوف چیزی شبیه به سوسیالیسم قرن 21ـ  فرضیه هوگو چاوس است.
    پیش از انشعاب، مارتوف 18 سال در کنار لنین و با او فعالیت کرده، همرزم و نویسنده نشریه اسکرا Iskra بود. لنین و تروتسکی مارتوف را یک نویسنده بسیار 
خوب اعالم کرده بودند، ولی سوسیال دمکراسی اش را برای تأمین برابری کامل انسان ها نپذیرفته بودند. مارتوف یکبار با لنین دستگیر، در سیبری زندانی و 

سپس هر دو از روسیه تبعید شده بودند.
    مارتوف می گفت که انسان نمی خواهد طبق برنامه دولتـ  برنامه اجباریـ  زندگی کند می خواهد آزادی فعالیت داشته باشد تا شاد باشد و پیشرفت کند. 
محدود کردن ثروت تا سقفی، بله. ولی، بدون ثروت، نَه. تا روانشناسی انسان تغییر نکند و آماده پذیرفتن مارکسیسم نباشد نباید این فرضیه را یکشبه درباره اش 
پیاده کرد. انقالب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقه کارگر باعث کشتار و نیز انتصابات بدون پیش شرط )کوالیفیکیشن( می شود، اخالق، انسانیت و میهندوستی 
در افراد نابود و جامعه به قهقرا می رود، همه چیز پایه مادی پیدا می کند. ممکن است بشود با دیکتاتوری و زور یک نسل را مهار کرد، نسل بعدی و نسل سوم، 
چی؟. لنین در پاسخ او می گفت که تردید دارد روس ها دمکراسی بفهمند و به انتخاب آنان و مشارکت ایشان در انتخابات نمی شود اطمینان کرد و پس از 
گذشت چند سال شعارهای انقالب عمال از میان می رود و همه چیز به حالت اول باز می گردد. اگر کسب ثروت، ولو به صورت محدود مجاز شود، آزمندی به 

وجود می آید که عادت می شود و جرم و جنایت به جامعه باز می گردد و اصالح کار نیاز به انقالبی دیگر دارد و خونریزی و ....
    با وجود اینکه مارتوف عقیده خودرا تغییر نداد پس از پیروزی بلشویک ها در انقالب و جنگ داخلي، مارتوف تعقیب نشد، آزادی اش را از دست نداد و به 
آلمان مهاجرت کرد و در اینجا نشریه Socialist Messengerرا برای تبلیغ عقاید خود؛ سوسیال دمکراسی )سوسیالیسم مالیم( منتشر کرد که در سراسر اروپا و 
حتی آمریکا )در شهر نیویورک( توزیع می شد. برخی نوشته اند، لنین که اواخر ُعمر و در عمل متوجه مشکالت پیاده کردن مارکسیسم و مسائل انقالب شده 

بود ازجمله بر سر کار آمدن افرادی که مستحق مدیریت نبودند درصدد کمک مالی به مارتوف برآمد تا در تامین هزینه نشریه اش درمانده نشود.
    مارتوف ششم اپریل 1923 در آلمان درگذشت و پس از فروپاشی شوروی نظرات او در سطح جهان مورد توجه قرارگرفته است.

Martov
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مهر و آبان در دنیای رسانه ها

الکساندر دوما داستان نگار بنام بخ مناسبت سالگرد 
درگذشت او

الکساندر دوما Alexandre Dumas داستان نویس شهیر فرانسه پنجم دسامبر 1870 )14 
آذر( در 68 سالگي درگذشت. ویـ  فرزند یک ژنرالـ  چهل سال کتاب نوشت؛ داستانی و غیر 

داستانی. کتاب های او به بیش از 48 زبان ترجمه شده و انتشار یافته اند.
  در قرن بیستم، کتاب های الکساندر دوما سوژه حدود 200 فیلم سینمایی شدند. معروف 
ترین داستانهای او؛ سه تفنگدار، الله سیاه، 20 سال بعد، مردی با ماسِک )نقاب( آهنی و ... 
هستند. تألیفات غیر داستانی دوماـ  بیش از ده کتاب، عمدتا شرح مشاهدات و مسافرت های 
او هستند ازجمله، کتاب از پاریس تا هشترخان )استراخان شهری در روسیه(، سفر قفقاز و ....

 از آنجا که که پسر دوما هم یک نویسنده بود و َهمنام پدر، الکساندر دوما را »دوماـ  پدر« 
می نویسند.

سرنوشت نخستین روزنامه اي که در آمریکا انتشار یافت؛ 
چون انتقاد نوشت متوقف شد

نخستین نشریه چاپي که در آمریکاي شمالي انتشار یافت 25 نوامبر سال 1690 )چهارم آذرماه( طبق دستور عمومي )بخشنامه( فرماندار 
انگلیسي مهاجرنشین ماساچوست براي همیشه تعطیل شد. این روزنامه به سردبیري »بنجامین هریس« تنها نسخه خود را 25 سپتامبر 
1690منتشر کرده بود و روز بعد به تصمیم فرماندار ] که در آن زمان از لندن فرستاده می شدند[ موقتا توقیف شده بود تا درباره سرنوشت آن از 

لندن استعالم شود که تا رسیدن پاسخ دو ماه طول کشید.

چند تن از معاریف منطقه سرمایه گذاران این روزنامه بودند و هدفشان اطالع رساني و نیز انتشار نظرات خود درباره نارسایي ها و شکوه ها بود 
و قرار بود که چند نسخه از آن هم با کشتي براي مقامات انگلستان از جمله پارلمان و نخست وزیر این کشور به لندن ارسال شود.

     این روزنامه به نام »وقایع عمومي« که در قطع 30 در 50 سانتیمتر در هشت صفحه انتشار یافته بود در صفحه اول خود با تیتر درشت به 
بوروکراسي )کاغذبازي و درِد سرسازی اداری( دفتر فرمانداري ماساچوست و رفتار بَد کارمندان دفتر با ارباب رجوع و امروز و فردا کردنها و اتالف 
وقت مردم تاخته بود و نوشته بود که کارمندان دولت نوکران عامه هستند نَه سرور آنان. همین مطلب سبب شد که فرماندار موقتا آن را توقیف و 

نظر لندن را به ادامه انتشار آن استعالم کند که جواب لندن منفي بود.
     14 سال بعد در همان محل دومین روزنامه به نام »بوستون نیوز لِِتر« انتشار یافت که به انتشار خود ادامه داد و تا سال 1820 شمار نشریات 

در سراسر USA به 582 نشریه رسید که چندین برابر سایر کشورها بود.
     نخستین نشریات منظم به صورت کتابچه 24 صفحه اي )مجله( کار خود را از آلمان آغاز کرده بودند و نخستین نشریه از این دست به نام 

»کتاب خبر« در 28 جوالی سال 1588 در شهر کلن انتشار یافته بود.

)آذر-دیماه1401( مجلهروزنامکشماره97
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نویسنده ای که مسائل جامعه ازجمله تبعیض ها را
 در قالب داستان منعکس می کرد

26 نوامبر 1950 بانو ِهدویگ ماهلِر Hedwig C. Mahler  داستان نگار آلمانی در 83 سالگی درگذشت. 
وی 24 داستان نوشت که چند کتاب از آنها سوژه فیلم سینمایی شده است و برخی از داستان های او به 
انگلیسی و اسپانیایی و سایر زبانها ترجمه شده است. همه داستانهای او یک خصیوصیت )الگو( دارند و در 
یک راستا هستند که به انگلیسی social disadvantage  و یا social marginalization گفته می شود و در واقع 

)تبعیضـ  نوعی بازداری فرد از رسیدن به مقصود( و نشان دادن راه برای گریز از تبعیض و دور زدن آن.

 »هدویگ« این مسائل را که در جامعه وقت مشاهده و حس می کرد در قالب داستان منعکس می ساخت 
و برای اینکه جلب توجه کنند، رنگ رومانتیک به مطالب می داد. او داستانهایش را با سه اسم مستعار می 

نوشت. گزارش شده است که داستان های او که هنوز )هشت دهه پس از درگذشت( تجدید چاپ می شوند بیش از صد میلیون فروش داشته اند.

بانو ژورنالیستی که با هدف اصالح جامعه به نظرنویسی 
روی آورده استـ  عقیده او درباره نظرنویسِی ژورنالیستی

بانو کالینز Gail Collins روزنامه نگار بنام که در پاییز امسال )سال 2022( هفتاد و هفت ساله شد نزدیک 
به 7 سال دبیر صفحِه »نظرات و اندیشه ها« در روزنامه نیویورک تایمز بود و همچنان و منظما در این صفحه 
مقاله )نظر و تفسیر( می نویسد. بانو کالینز بیشتر دوراِن دهها ساله روزنامه نگاری اش را »نظرنویس« بوده 
است و گفته است؛ دیگران خبر می نویسند و این خبرها برای او سوژهِ مقاله )نظر( می شود، هر خبرـ  مستقیما 
و یا تلویحا یک ضعف و یا قوت را نشان می دهد که برای نظرنویس و تاریخ نگار و پژوهشگر امور اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی سرنخ است. نظرنویِس روزنامه در مقاله و تفسیر خود آن را می شکافد و راه حل نشان 
می دهد و اندرز و در عین حال اخطار می دهد که اگر مسئله سریعا حل نشود، می شود یک زخم کهنه و یا 
سرطانی و یک جامعه از ابتالء به سرطان باید دور نگهداشته شود. بانو کالینز همچنین مؤلف چند کتاب 

است که روش ژورنالیستی نگاری دارند ازجمله درباره پیرزنان آمریکا زیر عنواِن »ما ایست نداریم« یعنی که پیری و سالخوردگی نمی تواند ما را از ادامه کار 
مانع شود و کتاب »همه چیز تغییر کرده است« که درباره تغییرات خانوادگی، ملّی و بین المللی از سال 1960 تا زمان تألیف و انتشار کتاب است.

پخش رادیویی خبر وارد یکصد و سومین سال شده است    
31 آگوست 1920 پخش نخستین برنامه اخبار از رادیو آغاز شد. از این روز فرستنده رادیِو دیترویت آمریکا پخش خبرهاي شهر دیترویت، استیت میشیگان، 
فدراسیون آمریکا و سایر ملل  را هر روز یک نوبت آغاز کرد. این رادیو در نخستین هفته، اخبارش را به نقل از رسانه هاي چاپي پخش مي کرد سپس از خبرگزاری 
اسوشییتدپرس )خبرگزاری روزنامه هاي آمریکا که از سهامداران آن هستند(. این رادیو از اسوشییتدپرس خواست اجازه دهد نسخه یي از همه خبرهاي این 
خبرگزاري را جهت پخش، همانند یک روزنامِه عضو دریافت دارد که موافقت شد و این کار بعدا مورد اقتباس سایر ایستگاه هاي رادیویي که تا آن زمان فقط 
موسیقي زنده و داستان و آگهي پخش مي کردند قرار گرفت. اخبار رادیوها اینک )پس از تلویزیون دار شدن خانه ها( در اتومبیلها و پیک نیک شنیده می شود 
و کدبانوها هنگام پخت و پز در آشپزخانه و کارگران سرگرم کار در کارگاهها به آنها گوش می دهند. با عادت شدن آنالین خوانی از قرن 21، از شمار مخاطبان 

اخبار تلویزیون ها و روزنامه ها کاسته شده است، ولی نَه از رادیو ها که در اتومبیل و کارگاه شنیده می شوند.

تصویر ِهدویگ بر تمبر پُستی آلمان

Gail Collins
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روزی که مهدی میراشرافی ناشر روزنامه آتش تیرباران شدـ  
جرم او داشتن تماس با آمریکا

 و شرکت در کودتای 28 َاُمرداد بود
مهدی میراشرافي ناشر روزنامه آتش و نماینده اسبق مجلس 22 آذرماه 1358 )13 دسامبر 1979( تیرباران 
شد. محکمه انقالب اصفهان اورا به اعدام محکوم کرده بود. میراشرافي متهم شده بود که از عوامل آمریکا و انگلیس 
در ایران بود و فعاالنه در کودتاي 28 اُمرداد شرکت کرده بود. میراشرافی که ضد مصدق بود نخستین فردی بود 
که سقوط دولت مصدق در 28 اَُمرداد را از رادیو اعالم کرده بود. میراشرافی که پس از کودتا به فعالیت سیاسیـ  
پارلمانی ادامه داد بعدا به اصفهان رفت و کارخانه دار شد )کارخانه نساجی(. روزنامه راستگرای آتش که از 1322 

انتشار می یافت نیز تعطیل شد.
 یکم تیرماه 1360 )ژوئن 1981( نیز علي اصغر امیراني ناشر مجله خواندنیها و صاحب یک چاپخانه بزرگ در 
تهران و در آن روز 65 ساله، به ُحکم قاضي شرع دادگاه انقالب در زندان قصر تیرباران شد.  امیرانی  مجله خواندنی 
ها را در سال 1319 تأسیس کرده بود. او قبال در روزنامه اطالعات سرگرم کار بود. در این دادگاه امیرانی به داشتن 

روابط با آمریکا و حمایت از شاه متهم شده بود. قبال دکتر سیمون فرزامی مترجم )زبان فرانسه(، مفسر اخبار بین الملل خبرگزاری پارس و سردبیر ژورنال دو 
تهران به اتهام داشتن رفت و آمد با سفارت آمریکا در تهران اعدام شده بود. وی یک یهودی ایرانی بود. در همان زمان چند روزنامه نگار دیگر متهم به حمایت 

رسانه ای از آمریکا و نظام سلطنتی شده بودند.

بحران تیراژ روزنامه ها 
در سالگرد چاپ روزنامه با ماشین خودکار

یک روزنامه لندن با استفاده از اختراع دو آلماني به نام کونیگ و بائور از یکم دسامبر 1814 کار چاپ عادی و روزمره خود را با ماشین خودکار و با استفاده 
از قوه بخار آغاز کرد که رویدادي بزرگ در تاریخ روزنامه نگاري بشمار مي رود زیرا که از آن پس ظرفیت و سرعت چاپ افزایش، هزینه تولید روزنامه کاهش و 
مطبوعات با بهاي ارزانتر عرضه شدند و عامه مردم استطاعت خرید آنها را به دست آوردند. این روزنامه چاپ لندن چهار روز پیش از آن، ماشین خودکار ساخت 

کونیک و بائور را با چاپ چند نسخه نمونه آزمایش کرده بود. قبال با نیروی کارگر ماشین های چاپ مورد استفاده بودند.
    در سال 2007 و در سالروز خودکار شدن چاپ روزنامه دو گزارش رسمي نومید کننده انتشار یافته بود. یکي کاهش هفت درصدي آگهي هاي روزنامه ها 
بویزه آگهي هاي کوتاه کالسه شده )معروف به نیازمندي ها( و دیگري پایین آمدن تیراژها به میزان 3 و نیم درصد بود. کاهش آگهي ها به علت انتشار آنها در 
اینترنت، درحاشیه مطالب سرچ انجین ها و وبسایت ها و نیز گسترش وبسایت هاي معامله گري )ایـ  بی و ...( اعالم شده بود. سبب کاهش تیراژها، از یک سوی 
توجه مخاطبان اخبار مطلق )نَه تفسیر، مقاله، فیچر و مطالب حاشیه اي( به سرچ انجین هاي فعال در اینترنت گزارش شده بود که سریعتر، آسانتر و رایگان 
اخبار را از طریق آنها می یابند و می خوانند. )در آن زمان هنوز سرچ انجین ها بمانند امروز، گزینشي کار نمي کردند و اصحاب منافع متوجه اهمیت کار نبودند( 
و از سوی دیگر آنالین ها و آنالین خوانی و روی آوردن روزنامه نگاران و نظر نویسان به ایجاد آنالین شخصیـ  که سال ها بعد سوشل میدیا نیز عمومیت یافت 

و دهها میلیون شهروند ژورنالیست پا به عرصه گذارد.
     سي ام نوامبر 2009 و چند ساعت به 195 ساله شدن بکارگیری ماشین چاپ خودکار، آژانس آمریکایی کنترل تیراژها اعالم کرد که در شش ماه منتهی به 
سی ام سپتامبر 2009، تیراژ روزنامه های آمریکا ده و شش دهم درصد نسبت مدت مشابه سال پیش )سال 2008( کاهش داشته زیرا که این روزنامه ها موفق 
نشده اند خودرا با شرایط عصر اینترنت کامال تطبیق دهند، ارتباط دائمی خودرا با مخاطبان از طریق کسب نظر آنان برقرار و خواست مخاطبان را در تهیه و 

تنظیم مطالب مراعات کنند. به عالوه، ظرف دو سالـ  از 2007 تا 2009ـ  وبسایت های خبری تا پنج و سه دهم برابر افزایش یافته اند.
    آمار منتشره در سي ام نوامبر 2017 حکایت از کاهش 40 درصدي تیراژها و 62 درصدي آگهي هاي نشریات داشت و عمدتا به سبب ورود اخبار و اطالعات 
به ِسلفون ها و نیز گسترش کار سرچ انجین ها و انالین شدن بسیاري از نشریات چاپي. همچنین گران شدن هزینه چاپ و کاغذ و توزیع. عادت به دیجیتال 

خواني، کتاب ها را نیز در برگرفته و ادیشن دیجیتالي کتاب ها مخاطبان بیشتري دارند. در خیابانها، دیگر صندوق فروش نشریات دیده نمی شود.

علی اصغر امیرانی
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سالگشت درگذشت شهریار، استاد شعر
محمد حسین بهجت تبریزي )شهریار( از شعراي بزرگ معاصر ایران 18 سپتامبر 1988 )شهریور 
1367( در 82 سالگي درگذشت و روز وفات او، روز ملي شعر و ادبیات اعالم شده است که هر سال 

در بیست و هفتم شهریور بر گزار مي شود.
شهریار که در تبریز به دنیا آمده بود در تهران به تکمیل تحصیالت متوسطه پرداخت و سپس وارد 
مدرسه طب شد ولي پیش از آن که این مدرسه را تمام کند، ترک تحصیل کرد و به شهر مشهد رفت 
و سپس کارمند بانک شد اما از گفتن شعر و مطالعه موسیقي و تمرین آن دست نکشید. نخستین 

اشعار استاد شهریار در 23 سالگي اش )سال1308 هجري خورشیدي( به چاپ رسیده بود.
استاد شهریار در گفتن انواع شعر مهارت تام داشت و غزل را به سبک حافظ مي گفت. اشعار او عمیق و موثر بوده و بردل مي نشیند. موسیقیدانان 
برپایه اشعار "شهریار" آهنگ ساخته اند که آهنگ ”حاال چرا؟“ ساخته روح اهلل خالقي معروفترین آنها است. از شهریار اشعار متعدد باقي مانده است 

از جمله حیدربابا، هذیان دل، مومیایي، تخت جمشید و ....

زادروز »رودکي« پدر شعر پارسي نوین
بیشتر مورخان و کرونیکلرها در این که رودکي پدر شعر پارسي نوین )پارسي معاصر( 25 دسامبر سال 858 میالدي به دنیا آمده است متفق 
القولند و برخي هم با محاسبات خود، وقوع آن را در همان روز ولي در سال 860 میالدي نوشته اند. سال درگذشت وي 940 میالدي است که چند 
پژوهشگر، درست آن را سال 941 میالدي مي دانند. رودکی شاعر مشترک همه پارسیان جهان و ازعوامل 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 رودک منطقه سغد خراسان )اینک واقع 
در ناحیه پنجکنت ایالت سغد جمهوري تاجیکستان( به دنیا آمد و در ناحیه اي نه چندان دور از 
زادگاهش مدفون شده است. میخائیل میخائیلویچ گراسیموف باستان شناس و انسان شناس 
روس )1907 - 1970( گور اورا یافته و از روي بقایاي استخوانهایش مجسمه اورا ساخته است.

رودکي در دوران سامانیان )در عصر احیاء و رشد ادبیات، هنر و فرهنگ ایراني( میزیست و 
از نزدیکان و همنشینان امیرنصر ساماني )نصر دوم پسر احمد ساماني( بود. سامانیان در ایران 
پس از حمله عرب، بیش از هر دودمان دیگر براي احیاء زبان فارسي و فرهنگ و تمدن ایراني 

کوشیدند و نمونه بارز میهندوستي ایراني را ارائه دادند.

اشعار باقي مانده از رودکي تسلط گسترده او را بر زبان و واژگان پارسي ثابت مي کند. وي 
یکي از 27 شاعر پارسي گوي دوران سامانیان بود، ولي برتر از همه. گویند رودکي در صدد به 
نظم در آوردن کلیله و دمنه هم بود. این اندرز همیشه زنده و ورد زبان مورخان را رودکي برپایه 

همان کتاب سروده است:

هرکه ناُمخت )نیاموخت( از گذشت روزگار )تاریخ( 

 نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
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دانستنی ها

rudaki-ed 

مجسمه رودکي که گراسیموف روس با مطالعه 

اسکلت او آن را ساخت



 بیروني دانشمند بزرگ ایراني که هزار سال پیش گردش زمین را محاسبه کرد

ابوریحان محمد بیروني دانشمند بزرگ ایراني 13 دسامبر سال 1048 میالدي )22 آذر( در شهر غزنه )افغانستان امروزـ  نامی که دولت لندن بر ایران خاوری 
گذارده است( وفات یافت. او درنیمه سپتامبر سال 973 میالدي به دنیا آمده بود.

     بیروني در ریاضیات، هیأت )علوم فضایي(، فیزیک، زمین شناسي و جغرافیا سرآمد دانشمندان عصر خود بود. دائرة المعارف علوم چاپ مسکو ابوریحان را 
دانشمند همه قرون و اعصار خوانده است. در بسیاري از کشورها نام بیروني را بر دانشگاهها، دانشکده ها و تاالر کتابخانه ها نهاده و به او لقب »استاد جاوید« داده اند.

     بیروني گردش خورشید، گردش محوري زمین و جهات شمال و جنوب را دقیقا محاسبه و تعریف کرده است. خورشید گرفتگي هشتم آوریل سال 1019 
میالدي را در کوههاي لغمان )افغانستان کنوني( رصد و بررسي کرد و ماه گرفتگي سپتامبر همین سال را در در غزنه به زیر مطالعه بُرد.

 

روزی که میکویان سازنده َارمنی جنگنده میگ درگذشت
آرتم میکویان Artem Mikoyan  سازنده جنگنده های میگ MIG نهم دسامبر 1970 درگذشت. وی در 1905 در 
شهرک ساناهین Sanahin  در ارمنستان به دنیا آمده بود. آرتم ده سال از تنها برادرش آناستاس میکویان )از کمونیست 

های قدیمی و مدتی رئیس جماهیریه شوروی( کوچکتر بود و هشت سال هم زودتر از او درگذشت.

نخستین بانو که به نمایندگی پارلمان انگلستان انتخاب شد
لیدي ننسي آستور Lady N. Astor یکم دسامبر 1919 به عنوان نخستین بانو که به عضویت در مجلس نمایندگان انگلستان 
انتخاب شده بود سوگند یاد کرد تا کار خود را در این مقام آغاز کند. وی 26 سال و تا سال 1945 عضو پارلمان انگلستان و 

اصطالحا؛ MP بود. نَنسی از اعضای حزب محافظه کار بود و نماینده شهر پُرتسموت.
     او 28 نوامبر و 4 روز پیش از برگزاری مراسم سوگند به عضویت مجلس نمایندگان انگلستان )اصطالحا؛ مجلس عوام 

ـ عنوانی در برابر مجلس اعیانـ  لُردها( انتخاب شده بود.
     لِیدي آستور که 19 ماه می 1879 در آمریکا به دنیا آمده و بعدا به دلیل ازدواج با یک انگلیسی، تابعیت انگلستان را 
پذیرفته بود تا سال 1945 کرسي خودرا در پارلمان انگلستان حفظ کرد. در این سال وی متهم شده بود که در طول جنگ 

جهانی دوم از اقدامات دولت نازی آلمان برضد یهودیان انتقاد نکرده بود و لذا در دور بعدی انتخابات نامزد نشد.
    بانو آستور دوم ماه می 1964 و در 85 سالگي درگذشت. نخستین شوهر وي یک آمریکایی بود که پس از جداشدن از 

او به انگلیس آمده، با یک انگلیسی ازدواج کرده و تابعیت مضاعف بدست آورده بود.

سالروز تاسیس امارات عربی متحده
دوم دسامبر 1971 )11 آذر( شش شیخ نشین ساحل جنوبی خلیج فارس با هم متحد و امارات عربی متحده را تشکیل دادند.

    این شش امارت عبارتند از: ابوظبی، ام القوین، دوبی، شارجه، عجمان و فجیره. سال بعد راس الخیمهـ  نه چندان دور از تنگه هرمزـ  به این اتحادیه پیوست. 
این امارات قبال تحت الحمایه انگلستان بودند که همان سال نیروهای نظامی خودرا از شرق آبراه سوئز خارج ساخت.

لِیدی استور
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مخترج رادیو اف ام
19 دسامبر 1890 ادوین آرمسترانگ Edwin H. Armstrong مهندس آمریکایی مخترِع رادیو اف امـ  )FM Radio )FM = frequency modulation به دنیا آمد. 

بُرد این رادیو که در دهه 1930 اختراع ضد جهانی است. او در 1952 درگذشت.

روزی که غزالی درگذشت
19ددسالمبر1111 امام محمد غزالي )ابوحامد( فیلسوف و اندیشمند ایرانِي عهد سلجوقیان درگذشت و در زادگاه خود شهر توس مدفون شد. وي 53 

سال ُعمر کرد.

نام یک روحانی مسیحی بر دانشگاه هاروارد
26 دسامبر 1607 جان هاروارد John Harvard روحاني مسیحِي انگلیسي که نام او بر دانشگاه هاروارِد استیت 
مشترک المنافع ماساچوست آمریکا گذارده شده است به دنیا آمد. او که 31 سال ُعمر کرد در همان سالي به دنیا آمد 
که مهاجران انگلیسي نخستین منزلگاه خودرا در آمریکاي شمالي )ویرجینیا( ایجادکردند. جان هاروارد در اواخر 
دهه دوم ُعمر خود به آمریکا مهاجرت کرد و در تاسیس کالج ماساچوست کمک مالي و آموزشي کرد و 400 کتاب به 
کتابخانه این کالج داد، و به این سبب نام اورا بر این قدیمي ترین دانشگاه آمریکا نهادند. وي مؤسس منحصر به فرد این 

موسسه آموزش عالی نبود. جان 14 سبتامبر 1638 از بیماري سل درگذشت.

خلبانی که نام او بر فرودگاه بین المللی شیکتگو
 گذارده شده است

26 نوامبر 1943 هواپیمای ادوارد اوهیر Edward Henry O'Hare  خلبان 29 ساله آمریکایی و مبتکر حمالت هوایی شبانه 
در یک حمله به کشتی ها و مواضع ژاپنی ها هدف گلوله قرارگرفت و سرنگون شد. اوهیر O'Hare  که نام او بر فرودگاه بین 

المللی شیکاگو گذارده شده است و در آن حمله جان باخت، از عرشه یک ناو هواپیمابر آمریکایی پرواز کرده بود.

O'Hare
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توفان نوح و روز توفان هاـ  نژاد سام
به روایِت روزنگاِر)تقویم تاریِخ( اسقف جیمز آشر Ussher  ، توفان نوح ) The Great Deluge ( بیست و پنجم نوامبر سال 2348 پیش از میالد آغاز شد. طبق 
این روزنگار، نوح که از پیش، وقوع این توفان به وي الهام شده بود، یک کشتي ساخت و گروهي از مردم و موجودات دیگر را در آن قرار داد که نجات یابند و نسِل 

شان منقرض نشود.
     بعضي را نظر بر این است که بقایایي که در کوههاي آرارات کشف شده و هنوز باقي است متعلق به همان کشتي نوح است که پس از رفع توفان در آنجا بر 

زمین نشسته است.
     به نوشته اسقف آشر، از سه پسر نوح: »سام Shem ، حام و یافثـ  یافظـ  Japheth « بعدا سه گروه جمعیت به وجود آمدند که اعراب و یهودیان از نسل سام هستند.

    دیگران که در این زمینه مطالعه کرده اند وقوع توفان نوح را در اواخر ماه نوامبر، ولي هزاران سال پیش از زماني که اسقف آشر به دست داده رقم زده اند.
    باید دانست که جهان در طول تاریخ، در بیست و پنجم نوامبر شاهد زمین لرزه ها، سونامي ها، توفان ها و گردبادهاي متعدد پُر تلفات بوده است.

آلتائیک ها و مغول ها نخستین ویولن سازها
آلتائیک ها و مغول ها نخستین کسانی بودند که نوعی ساز شبیه ویولن را بکار می بردند و در ساخت آن از موی اسب استفاده می کردند. این ساز بعدا از طریق 
ایران به روم شرقی و جهان غرب رسیده است و در ایران قدیم به آن »تَنبور« می گفتند و عرب ها »رباب«. ایتالیایی ها از قرون وسطی مشتاق این ساز شدند 

که آن را Vyollon و Violino  تلفظ می کردند. پرویز یاحقی معروف ترین ویولن نواز ایران توصیف شده است.

نیکولو آماتی Nicolo Amati  از سازندگان معروف ویولن Violin  در جهان غرب سوم دسامبر 1596 در 
شهر Cremona  واقع در دّره رود پو Po  )شمال ایتالیا( به دنیا آمد و 88 سال ُعمر کرد.

    ویولن سازی و نوازندگی با ویولن در خانواده آماتو ارثی بود. اندره آماتی پدر بزرگ نیکولو نخستین 
سازنده ویولن بشمار آمده است. شارل نهم پادشاه فرانسه در 1560 به پدر بزرگ نیکولو سفارش ساخت 

24 ویولن داده بود که یکی از آنها تا به امروز باقی مانده است. ویولن های اولیه دارای سه تار بود.

پرویز یاحقي آهنگساز نامدار ایران )که در شناسنامه اش »صدیقي پارسي« است و ترجیح داده است 
که پس از دایي هنرمندش به نام وي »یاحقي« خطاب شود( 31 شهریور 1317 )1938 میالدی و امسال 
مصادف با 21 سپتامبر( به دنیا آمد. یاحقي که فوت شده است دهها سال آهنگ ساخت و از ویولنیست هاي 
بزرگ جهان بشمار مي رفت در عین حال روزگاري یک روزنامه نگار ماهر و زبردست بود و زماني عنوان 

بهترین خبرنگار پارلماني ایران را به دست آورده بود.

جواد معروفی موسیقی دان بنام
 جواد معروفی موسیقی دان بنام ایران، عضو شورای عالی موسیقی، رئیس اسبق موسیقی رادیو، رهبر پیشین ارکستر ُگلها، تکنواز معروف پیانو و آهنگساز، 
استاد موسیقی در هنرستان 16 آذرماه 1372 )هفتم دسامبر 1993( درگذشت. وی که موسیقی دان های بسیار برای ایران پرورش داده از نخستین کسانی 
بود که پس از تاسیس رادیو ایران در 1319 به باغ بی سیم )چهارراه سید خندان( می رفت و برای مردم پیانو می نواخت. درهنر پیانو، انوشیروان روحانی یکی 

از شاگردان او بود.
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    جمعیت ایران 
در سال 1345: 

بیست و پنج میلیون و 488 هزار

    12 آذرماه 1345 )سوم دسامبر 1966( نتایج سرشماری هر ده سال یکبارِ ایران رسما 
انتشار یافت. طبق این نتایج، نفوس ایران به 25 میلیون و 488 هزار و 699 تَن )حدود یک 
سوم 45 سال بعد از آن( رسیده بود و جمعیت تهران دو میلیون و 690 هزار نفر )نزدیک 
به یک ششم 45 سال بعد از آن( شده بود. از این آمار چنین بر می آمد که شهرنشینان 
ایران در آن سال حدود 9 میلیون و روستانشینان حدود 15 میلیون و 660 هزار تن 
بودند که نسبت روستانشین به شهرنشین؛ تقریبا 2 و 1 بود که این نسبت پس از انقالب 

و نقِل مکان انبوه و به صورت هجوم روستانشینان به شهرها، کامال تغییر کرده است.

 

روزی که دکتر اقبال درگذشت
دکتر منوچهر اقبال پزشک و مدّرس بیماري هاي عفوني چهارم آذرماه 1356 )سال پیش از انقالب( درگذشت. وي از دهه 
1320 همواره وزیر )وزارتحانه هاي ناهمگون(، نخست وزیر، موسس حزب، و مدیر صنعت نفت ایران بود و راز انتصاب او به این 

سمت ها هنوز به درستي روشن و اعالم نشده است. مورد دکتر اقبال، در تاریخ دو قرن اخیر ایران نظایر فراوان داشته است.

روزی که فیدل کاسترو فوت شد
فیدل کاسترو رهبر انقالب سوسیالیستی کوبا ساعت 22 و 29 دقیقه 25 نوامبر 2016 و در نود سالگی درگذشت. وی از سال 2008 خودرا بازنشسته کرده 

بود، ولی به نوشتن مقاله و انتشار نظرات خود تا آخرین روز حیات و نیز مالقات با سران کشورها که برای دیدار و مشورت با او به کوبا می رفتند ادامه می داد.

فیدل کاسترو در جوانی و پیری
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مارادونا فوتبالیست بنام
مارادونا Diego Maradona فوتبالیست آرژانتینی و یکی از فوتبالیست ها ی معروف در سطح جهان 25 نوامبر 2020 در 60 
سالگی درگذشت. وی پس از 19 سال، بودن در تیم ملی فوتبال و شرکت در مسابقه های منطقه ای و جهانی، تا پایان ُعمر نیز 

مّربی فوتبال و مدیر تیم فوتبال بود.

ریشه واژه »آذر«
ادبیان و زبان شناسان کشور که سرگرم یافتن واژه هاي پارسي و ریشه آنها براي قراردادن در جاي واژه هاي خارجي بودند در جلسه دوم آذر 1313 چند 

واژه دیگر را ریشه یابي کردند از جمله واژه »آذر« به معناي آتش.
    این زبانشناسان گفته بودند که آذر، »آدر« تلفظ مي شده و هنوز در روستاهاي کرمان و سیستان )ایران و افغانستان امروز( به بوته هاي مورد استفاده براي 
گیراندن آتش »آدور Adoor « مي گویند که با آذر از یک ریشه اند. در آن زمان زبانشناسان ایران دسترسي به منطقه فرارود و تاجیکستان نداشتند تا واژه هاي 
پارسي را بیابند و جایگزین کنند زیرا که دولت شوروي چنین اجازه اي را به آساني نمي داد. مقامات شوروي که جهان وطني را تبلیغ مي کردند مناسبات 

حسنه با ملي گراني نداشتند.

نخستین بانو که
 در دوران معاصر در قاره آفریقا رئیس کشور شد

بانو »آلن جانسون سیرلیف Ellen Johnson Sirleaf « متولد 1938 بیست و سوم نوامبر 2005 برنده انتخابات کشور آفریقایي 
»لیبریا« اعالم شد و از 16 ژانویه 2006 پس از اداي سوگند کار خودرا در این سمت آغاز کرد و تا سال 2018 در این سَمت بود. 

در دوران معاصر، وي نخستین بانویي است که در قاره آفریقا رئیس یک کشور شده بود.
    بانو آلن جانسون قبال وزیر دارایي لیبریا بود. وي در لیبریا رشته اقتصاد و در آمریکا )دانشگاههای کلرادو و هاروارد( رشته 

مدیریت مالي تحصیلکرده است. پدر او از اعقاب بردگان سیاهپوست آمریکایي بود که به آفریقا بازگردانیده شدند و برایشان کشور لیبریا را به وجودآوردند. مادر 
بانو اِلِن یک زن آفریقاییـ  آلمانی بود. انتخابات لیبریا پس از یک دوره حکومت کودتا و جنگ داخلي ازسرگرفته شده بود.

آخرین پادشاهان هاوایی
 که این مجمع الجزایر

 اینک یک استیت آمریکاست
20 ژانویه 1891 )سی ام دیماه( کاالهائوا Kalakaua پادشاه مجمع الجزایر هاوایي )در آن زمان کشوري مستقل( درگذشت. 
وي که 16 نوامبر 1836 به دنیا آمده بود به مدت 17 سال پادشاه مجمع الجزایر هاوایی بود که اینک یک استیت از استیت های 
50 گانه فدراسیون آمریکا بشمار مي آید در اقیانوس قرار دارد و تا ساحل غربی آمریکا حدود دو هزار و سیصد مایل )حدود سه 
هزار و هفتصد کیلومتر( فاصله دارد. کاالهائوا در بیستم ژانویه 1886 ناحیه ای در پِرل هاربُر را به دولت آمریکا اجاره داد تا در آنجا 
پایگاه دریایی برای خود بسازد که به گسترش نفوذ دولت واشنگتن در جزایر هاوایی انجامید و .... در پی درگذشت کاالهائوا، بانو 

Liliuokalani  برجای او نشست و پادشاه هاوایی شد. وی آخرین پادشاه هاوایی بود.
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کشور شیلی از ورود 
اسپانیایی ها تا به امرروز

 Diego de 19 ژانویه 1535 )29 دیماه( »دیه گو آلماگرو
  Pizarro افسر اسپانیایی و از زیردستان پیزارو » Almagro

فرمانده اسپانیایی مأمور تصرف مناطق جنوبی قاره غربی 
)آمریکا( در جستجوی طال از طریق »پرو Peru « قدم به 
شیلی نهاد که دارای مردمی متمدن بود و یک دولت مؤتلفه 
مرکب از قبایل بومی )اصطالحا؛ سرخپوستان( داشت که 
سرزمین خودرا »شیلهـ  Chile « می خواندند. شیله ارتش 
مؤتلفه داشت، ولی افراد آن بمانند همه ساکنان قاره غربِی 
وقت )آمریکا( توپ و تفنگ نداشتند که تعّرض اروپاییان را 

درهم شکنند و شکست خوردند.
     گزارش سفر آلماگرو بود که پنج سال بعد »پیزارو « و 
معاوِن او»پدرو والیویا Pedro de Valdivia « ترغیب شدند که 
به شیلی نیرو بفرستند و آن را تصاحب کنند که آلماگرو مدعی 
آنان شد و گفت که شیلی سهم اوست که به عنوان نخستین 
افسِراسپانیایی وارد آنجا شده است. وی درجه سروانی داشت 
و بر شماری نیرو فرماندهی می کرد. پیزارو و والدیویا ناچار 
شدند که نخست آلماکرو را سرکوب کنند و سپس شیلی را به 
تصرف درآورند که چنین شد. سلطه اسپانیا بر شیلی حدود 
سه قرن طول کشید و در این مدت صدها هزار اروپایی به 
شیلی که طول ساحل آن در اقیانوس آرام شش هزار و 435 
کیلومتر است مهاجرت کردند. اسپانیایی ها 12 فوریه 1541 
کار ساختن شهر سانتیاگو )پایتخت شیلیـ  اینک شهری 620 

هزار نفری( را در آنجا آغاز کردند که سال ها طول کشید.
پیش از آلماکرو، تنها اروپاییانی که شیلی )ساحل شیلی( را دیده بودند، ماژالن و همراهانش بودند که با کشتی از انتهای شیلی گذشته و از اقیانوس اطلس 

وارد اقیانوس آرام شده بودند و ماژالن این اقیانوس را »پاسیفیک« نامید که این نام باقی مانده است.
 طبق بررسی های آماری، در آخرین سال دهه دوم قرن 21 حدود 53 درصد نفوس شیلی سفیدپوست، حدود 40 درصد بومی و بقیه نژادا مخلوط. اسپانیایی 

زبان رسمی شیلی است ولی لهجه مردم شیلی در محاوره با اسپانیایی زبانهای دیگر تا حدی تفاوت دارد.    

     در آستانه چهارصد و هفتاد و پنجمین سالروز ورود آلماگرو به شیلِی )کشوری 756 هزار کیلومتری ساحلی و در آخرین ماه سال 2022 با 19 میلیون 
نفوس( بود که اعالم شد »سباستیان پیانرا Sebastian Pinera « میلیارد شیلیایی )متولد یکم دسامبر 1949( و همانند برلوسکونی ایتالیایی صاحب یک شبکه 
تلویزیونی و سهامدار یک شرکت هواپیمایی و نیز مالک یک تیم فوتبال و از لحاظ تفّکر راستگرا به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده بود که از 11 مارس 
2010 )50 روز بعد( کار خودرا آغاز کرد. وی برجای بانو دکتر میچلت Verónica Michelle Bachelet )پزشک بیماری های اطفال متولد 29 سپتامبر 1951( 
نشست که این بانو، یک چپگرا و سوسیالیست است و طبق قانون اساسی شیلی نمی توانست متوالیا نامزد انتخابات شود )دو دوره متوالی(. سناتور پیانراـ  قبال 
در ِکسوت تاجر و بانکدار، »کردیت کارت« را وارد شیلی کرده بود و معروفیت داشت. در دوران سناتوری و بانکداری، دو بار به »پیانرا« اتهام مالی وارد آمده 
بود. در زمستان 2013 مردم شیلی دوباره دکتر میچلِت را به ریاست جمهوری انتخاب کردند که از 11 مارس 2014 کار خودرا آغاز کرد. وی این بار با بیش 
از 62 درصد آراء انتخاب شده بودـ  دفعه قبل با 53 درصد آراء. در انتخابات ژانویه 2018 که باز هم میچلت نمی توانست نامزد شود، باردیگر »پیانرا« انتخاب 
 United Nations High شد که از ماه مارس 2018 کار خودرا آغاز کرد و تا 2022 رئیس کشور بود. بانو دکتر باچلت رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
Commissioner for Human Rights  بود که Gabriel Boric Font سوسیالیست 36 ساله خودرا در انتخابات 2022 شیلی نامزد کرد و انتخاب شد و از مارس 2022 

کار خودرا در این سمت آغاز کرده است. بانو دکتر میچلت در پایان آگوست 2022 از ریاست کمیسیون حقوق بشر کنار رفته است. وی دارای سه فرزند است.
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درباره بومیان )اصطالحا؛ سرخپوستان آمریکای شمالی(، از کشتار و تبعید تا 
استقرار در رزرویشن ها )َحصر(

در آخرین ماه تابستان 1876 دولت واشنگتن به بومیان این فدراسیون )اصطالحا؛ سرخپوستان( دستور اکید داد که باید در اراضي محصوري که برایشان 
درنظر گرفته شده است )رزرویشن ها( زندگي کنند و به عبارت دیگر در َحصر باشند. این بومیان در رزرویشن ها تحت مراقبت پلیس فدرال )اف بی آی( قرار 
دارند و در برخی استیت ها به رغم قانون مصّوب سال 1924 که تمامی کسانی که در آمریکا بدنیا می آیند شهروند آمریکا هستند مقررات خودشان را رعایت 
می کنند، و به استناد قانون مصوب سال 1871، حاکمّیت قبیله ای را از دست نداده اند و خودرا به نوعی مستقل می دانند و شماری کم از قبایل، حتی برای 

مسافرت از گذرنامه های صادره خودشان استفاده می کنند.
     بومیان که در اصل از سیبري و شمال شرقي چین و از طریق تنگه برینگ به قاره آمریکا آمده اند هزاران سال، پیش از مهاجرت اروپاییان در این قاره 
زندگي مي کردند و صاحب اراضی و منابع این قاره بودند. نخستین مهاجرنشین انگلیسي در آمریکاي شمالي در 1607 تاسیس شد. از جمعیت 335 میلیونی 
فدراسیون آمریکا کمتر از دو درصد از بازماندگان بومیان هستند. طبق برخی برآوردها، هنگام ورود انگلیسي ها به آمریکاي شمالي، شمار بومیان این منطقه 
ده تا چهل میلیون بود. اسپانیایی ها در سال 1492 )115 سال زودتر از انگلیسی ها( وارد قاره آمریکا و عمدتا آمریکای مرکزی و جنوبی شدند و متعاقب آنان؛ 
پرتغالی ها، و  با بومیان جز سرانِشان رفتار دوستانه داشتند بگونه ای که اینک شمار بومیان و یا نژاد مخلوط در این منطقه از آمریکا )اصطالحا؛ آمریکا التین( از 
جمع شمار اروپائیان مهاجر، و سیاهان که به صورت برده منتقل شده اند بیشتر است. در آمریکای شمالی بویژه در مناطق شرقی و شمال شرقی )انگلیس نو( 
ـ 13 مهاجرنشین انگلیسی بومیان را با هدف تصاحب اراضی و منابع کشتند و یا به مناطق مرکزی که در کنترل فرانسه و مناطق جنوبی و غربی که در کنترل 
اسپانیا بود فرار دادند. در حال حاضر نیز بومیان در همین مناطق زندگی می کنند و طبق آمارهای دولتی؛ 758 هزار تَن در کالیفرنیا )که قبال در دست اسپانیا 
و مکزیک بود(، 391 هزار تن در آریزونا )که این استیت هم قبال وابسته به مکزیک بود( و صدها هزار تن در نیومکزیکو، داکوتای جنوبی و شمالی، مونتانا و 
ویومینگ و استیت واشیگتن که تا نیمه قرن هجدهم در دست دولت واشیگتن نبودند زندگی می کنند. 525 هزار تن از بومیان در استیت اُکالهما زندگی می 
کنند که فرزندزادگان تبعیدی ها و اخراجی های از شرق آمریکا هستند. حدود 20 درصد جمعیت آالسکا را بومیان تشکیل می دهند که این سرزمین قبال از 

آن روسیه بود و روس های مهاجر رفتار بدی با بومیان نداشتند که در نیمه دوم قرن هجدهم دولت واشینگتن آالسکا را از تزار روسیه خرید.

سرانجام چروکي ها )یک قبیله از بومیان آمریکا(: 19 دسامبر سال 1827 قبیله متمدن چروکي Cherokee ـ  )از بومیان، اصطالحا؛ سرخپوستان امریکا( 
داراي قانون اساسي و حکومت انتخابي براي خود شد و منطقه غرب کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، شمال جورجیا و شرق تنسي را »کشور چروکي« 
اعالم کرد و مرزهاي آن را مشخص ساخت. چروکي ها آبادي نشین و کشاورز بودند. در سال 1820 یک دانشور چروکي به نام سیکوویا Sequoya براي چروکي 

ها الفباي سیالبي ساخته بود که یادگرفتن آن براي مردان زیر 40 سال اجباري بود.
    در دهه 1830، با وجود پشتیباني رییس دیوان عالي امریکا از قرارداد صلح این دولت با قبیله چروکي، ارتش آمریکا سرزمین این قبیله را اشغال، اراضي آن 
را میان مهاجران اروپایي تقسیم کرد و افراد قبیله را با پاي پیاده و در شرایط سخت به منطقه یي که اینک اُکالهما خوانده مي شود کوچ داد. این کوچ و مسیر 
طوالنی آن سه سال طول کشید و یک سوم چروکي ها ضمن 
راه جان سپردند. این »راهپیمایي اجباري« در تاریخ آمریکا به 

»راهپیمایي با گریه و اشک Trail of Tears « معروف شده است.
  

  در اکالهما، چروکي ها همانند اروپاییان مهاجر به کشاورزي از 
جمله کشت پنبه و دامداري و صنایع کوچک پرداختند که مورد 
حسد مقام هاي محلي قرار گرفت. چروکي ها که چنین دیدند براي 
دفاع از منافع خود با چهار قبیله سرخپوست متمدن دیگر متحد 
شدند که دولت اسناد مالکیت اراضي آنها در اکالهما را ابطال کرد و 
سفید پوستان تازه وارد از اروپا به آمریکا آنها را تصاحب کردند و ... 

و در سال 1907 استیت اکالهما در آنجا تاسیس شد.
    در سال 2000 جمعیت چروکي ها حدود شصت هزار نفر بود 
یعني کمتر از یک دهم شمار ایشان هنگام ورود انگلیسي ها به 

امریکاي شمالي در سال 1607.
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سالگرد درگذشت سعديـ  شاعر، اندیشمند، انساندوست
 و اندرزگوی ما که گفت: روزي که زیر خاك، َتن ما نهان شودـ 

 وآنها که کرده ایم یکایک عیان شود

ـ سعدي شیرازي  به نوشته قریب به اتفاق کرونیکلرها، مشرف الدین مصلح ابن عبداهللـ 
ــ نهم دسامبر سال 1292 میالدي)18 آذرماه( در زادگاه خود شهر باستاني شیراز وفات 
ـ دو تن دیگر؛ درگذشت سعدي را سال 1290 میالدي ذکر کرده  یافته است. یکيـ 
و نوشته اند که وي بسال 1210 میالدي )813 سال پیش( در شیراز به دنیا آمده بود. 
آرامگاه او به نام سعدیه در شیراز است. سعدی در زمان تسلط دسته ای از تُرکان اُغوز )ُغز( 
ـ سلغریان بر فارس، در شیراز زندگی می کرد و در زمان او بود که حمله مغول به ایران 

آغاز شد و کشور به تدریج بدست آنان افتاد.
 سعدی که درنوجواني شیراز را براي ادامه تحصیل در نظامیه بغداد )دانشکده اي که 
خواجه نظام الملک توسي در این شهر ساخته بود( تَرک کرده بود تا سال 1256 )46 

سالگي( به زادگاه خود بازنگشت و در این مدت از عراق امروز، سوریه قدیم )شامل لبنان و جنوب غربي ترکیه(، مصر، حجاز 
و قسمتهایي از آناتولي دیدار کرده و در طرابلس لبنان به دست صلیبیون اسیر شده بود که او را به نوشته خودش »به کار گل 

بداشتند« یعني عملگي در ساختن بناء به او تحمیل شده بود، که در اینجا توسط یک تاجر بازخرید و آزاد شد.

 تخلِص سعدی از اسم سعد ابن زنگي حکمران سلغری وقت فارس گرفته شده است. آثار سعدی؛ منظوم )شعر( و منثور 
)نثر( هستند؛ گلستان، بوستان و غزلیات که بوستان را در سال 1257 میالدی )قرن سیزدهم( به پایان رسانید. به مجموعه 
آثار سعدی کلیات سعدی گویند. گلستان سعدی، عمدتا نثر و در 8 باب )فصل( و حاوی اندرزهای فراوان که نتیجه وسعت 

اندیشه و جهان بینی اوست بویژه در فکر دوران پیری بودن افراد. بوستان سعدی  به نظم است و شعر.
     نظم و نثر سعدي که تا آن زمان چنین سبک و روشي سابقه نداشت فصاحت زبان فارسي را به اعال درجه رسانید. این 
استاد سخن فارسي نثري روان و شیرین دارد. حکایات و ابیات سعدي آکنده از پند و 
اندرز براي اصالح مردمان است. وي در عین حال یک صوفي بود. نمونه هایي از اندرزهاي 

منظوم او از این قرارند:
    

     یک نمونه:
    

    روزي که زیر خاک، تن ما نهان شود 
 وآنها که کرده ایم یکایک عیان شود

تصویری از سعدی

آرامگاه سعدی در شیراز 
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        نمونه دیگر :
    

    چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن                                                                                که مي گویند مالحان سرودي
    

    همچنین:
    

    شنیدم که در وقت نزع روان                                                                                به هرمز چنین گفت نوشیروان
    

    که خاطر نگهدار و درویش باش                                                                                 نه، دربندآسایش خویش باش
    

    نیاساید اندر دیار تو ، کس                                                                                 چو آسایش خویش خواهي، و بس
    

    سعدي یک انساندوست واقعي و کامل بود. درباره انساندوستي او، ذکر این شعر کافي است:
    

    بني آدم اعضاي یکدیگرند                                                                                که در آفرینش ز یک گوهرند
    

    چو عضوي به درد آورد روزگار                                                                                دگر عضوها را نماند قرار
    

     وي همچنین گوید:
    

    اگر پادشاهست، وگر پینه دوز                                                                                چو خفتند، گردد شب هر دو روز
    

ـ سیاسي بي      ایران که در قرون قدیم به مدت 12 قرن یک اَبَرقدرت نظاميـ 
چون و چرا در جهان بود، در قرون وسطا هم از نظر اندیشه، دانش و ادبیات تنها 
بزرگ جهان وقت بشمار مي رود که در این زمینه همتا نداشته است و سعدي 
ـ دوراني که اروپا درجهل  یکي از ستارگان آسمان این دوران ایران بودـ 
وظلمت دست و پا مي زد و شرق و بخشی از اروپا تا آن سوي روسیه گرفتار 
تاخت و تاز مغوالن و طوایفي از این دست بود. این دوران نا آرام و بي ثبات که مانع 
اقدام گروهي مي شد، ایرانیان را متوجه خالقیت انفرادي خود کرد که پیشرفت 

در علم و ادب نتیجه تالش فردي است.
     سعدي یک شخصیت جهاني است که در اروپا بسیاري از مردم این نام را بر 
فرزندان پسر خود مي گذارند. نام اول یک رئیس جمهوري فرانسِه قرن گذشته 

»سعدي« بود. در اینترنت، سعدي در صدها سایت وصف شده است.
آثار سعدی
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