«تاریخ همه جوامع تاکنون ،تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است!» این جملهای است که کارل مارکس فیلسوف خالق
آلمانیبابیانآنتفکرکمونیسمرابنیانگذاشت136.سالپیشدرچنینروزی،برابر 14مارس ١٨٨٣میالدی ،فلسفه مارکسیسم

حدود  ۸۵درصد از رانندگانی
که باعث تصادفات مرتبط با
خواب میشوند ،مرد هستند
و حدود یک سوم آنها
حداکثر ۳۰سال سن دارند.

کارل مارکس در لندندرگذشــت .مارکس را تأثیرگذارترین اندیشــمند تمام اعصار لقب دادهاند .او به همراه
فردریش انگلس ،مانیفست کمونیست را کهمشهورترین رساله تاریخ جنبش سوسیالیستی است در  ٢١فوریه
 ١٨٤٨منتشرکردوجملهابتداییاینمطلبرادرنخستینخطآننوشت.آثارنوشتاریمارکسوانگلس،بنیان
وجوهرهاصلیتفکرمارکسیسمراتشکیلمیدهند.یکیازمعروفترینجملههاییکهبهمارکسنسبتدادهاند
اینعبارتاست« :خوباستحداقلمیدانمکهمنمارکسیستنیستم! »

خالق کاراکترهای جاودان
«ماجــرای نیمــروز»« ،از اینجــا تا
ابدیت»« ،اسب کهر را بنگر»« ،مردی
برای تمام فصول»« ،روز شغال» و...
به نظرتان تا همین جا کافی نیست!؟
شاید  10کارگردان نسبتا سرشناس
تاریخسینمانیزجمعارویهماینتعداد
فیلم مهم نساخته باشند .اینها فقط بخشی
از کارنامه حرفهای فِ ِرد زینهمان کارگردان اتریشــیاالصل و
آمریکاییتاریخسینماهستندکهدرفاصلهای25سالهساخته
شــدهاند .فیلمهایی که منهای همه ارزشهای هنریشان،
تعــدادی از جالبترین کاراکترهای تاریخ ســینما را نیز به
سینمادوستان عرضه داشتند .شخصیتهایی چون کالنتر
کِین «ماجرای نیمروز» ،یا مانوئل آرتیگز در «اســب کهر را
بنگر» یا حتی ســر تامس مور «مردی برای تمام فصول» و
سرجوخه پرویت «از اینجا تا ابدیت» و ...که به واقع میتوان
همهشانرادرفهرست 100کاراکترسینماییبرترهمهاعصار
جای داد .حال بماند که زینهمان با چه هنرمندی ستارههایی
چون گاری کوپر ،گریگوری پک ،مونتگومری کلیفت ،ادوارد
فاکس و ...را مقابل دوربین به ایفای نقش وامیداشــت .فرد
زینهمان کارگردان شــهیر ســینمای جهان 22سال پیش
در چنیــن روزی ،برابر  14مــارس  1997میالدی در لندن
درگذشت.او هنگاممرگ90سالداشت.
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فرجام

فوکوس

تذکره

دانستنیها

بنیانگذار امپراتوری کداک
برای ثبت قصــه کمپانی کداک
شــاید هیچکس بهتــر از ادوارد
گیبون نباشــد که در قرن 18
میالدی اثر ســترگ «ظهور و
سقوطامپراتوری روم» را نوشت.
امــا صد حیــف که گیبــون یک
قرن پیش از ظهور کداک درگذشــت
و نتوانســت پیدایش و انحطاطامپراتوری کداک را به
رشتهتحریردربیاورد.اماشایدبهترباشدداستانکداک
را با جرج ایستمن بنیانگذار آن آغاز کنیمکه 87سال
پیش در چنین روزی ،برابر  14مارس  1932با شلیک
گلوله به زندگی خود پایان داد .خودکشی ایستمن در
دوران اوج کمپانی کداک و به دلیل ابتالی او به بیماری
فلج ستون فقرات بود .او همانی بود که با اختراع «فیلم
رول» دوربینعکاســی را به خانه همه مردم فرستاد.
80سال پس از مرگ ایستمن و در یکصدوبیستمین
سالگردتأسیسکداک،اینکمپانیاعالمورشکستگی
کرد.کداکطیهمهاینسالهاازپیشرفتهایدنیای
دیجیتال خود را دور نگاه داشــته بود و تنها زمانیبه
حقیقت پی برد که دوربینهای دیجیتال همه بازار را
پایان توأمان فیلم عکاسی و
به تسخیر خود درآورده و ِ
کداک را اعالمکرده بودند.

عیادتپروفسورکوول ِرپزشکفرانسوی،ازآیتاهللکاشانیدرواپسینروزهایحیات1340-

 57سالپیشدرچنینروزی،برابر 23اسفند 1340خورشیدی،سیدابوالقاسمکاشانیمجتهدشیعهوفعالسیاسیدهههای 20و 30خورشیدیدر 76سالگیدرگذشت.

دژاوو

ایوان کسری1932-

این پهنه یا همواره جزیی از ایران بوده یا بخشی از امپراتوری عثمانی
به شمار میرفت .دوران سلطنت شاه اسماعیل صفوی را شاید بتوان
آخرین دوره احاطه ایران بر عراق به شــمار آورد ،چه آنکه در زمان
حکمرانی شاه تهماســب ایران بهطور رسمی سیطره دولت عثمانی
بر عراق را پذیرفت و به ســالها جدل بین دو امپراتوری مســلمان

معما

از پلیس ُخفیه تا ساواک

شاید بتوان گفت تشکیالت پلیسی و امنیتی مطابق با استانداردهای روز
دنیا از اواخر سلطنت ناصرالدین شــاه قاجار بود کهدر ایران استقرار یافت.
البته تا پیش از آن نیز سازمان معروف به «پلیس خفیه» وظیفه حفاظت از
جان شاه و سران کشوریرا برعهده داشتند که اساس این تشکیالت را نیز
امیرکبیر بنیان گذاشته بود .تا پیش از سلطنت ناصرالدین شاه فکر تشکیل
یک نیروی نظامی امنیتی که عالوه بر رصد داخــل ،تهدیدات خارجی را
نیز مدنظر قرار دهد به فکر هیچ حاکمی خطورنکــرده بود و کارها بر مدار
سیســتم «کالنتر» و «داروغه» بــه انجام میرســید .در اواخر حکمرانی
ناصرالدین شاه و همچنیندر طول سلطنت جانشینان او که مصادف با باز
شدن پای مستشــاران خارجی به ایران بود ،فکر راهاندازی یک تشکیالت
انتظامی جدای از پلیس در فکر دولتمردان ایرانی رسوخ کرد .تفکری که در
دوره پهلوی اول در چهره «پلیس سیاسی»متبلور شد و در دوره پهلوی دوم
ِ
نهایتآندرقامت«ساواک»تجلییافت.
ادارهمخوفسوم
62ســال پیش در چنین روزی ،برابر  23اســفند  1335خورشیدی،
مجلسشورایملیطرحتشکیلسازماناطالعاتوامنیتکشور،اختصارا
«ساواک» را به تصویب رساند .شــرح وظیفه اصلی ساواک مقابله با نفوذ
خارجیوجاسوسیدولتهایبیگانهتعریفشدهبود،امااینسازمانکمکم
و در طول زمان ،شناسایی و مقابله با مخالفان سلطنت و دودمانپهلوی را
بهعنوان هدف نخست سرلوحه کار خود قرار داد .تا قبل از تأسیس ساواک،

ایوانکسریدرپسزمینهتانکآمریکایی2005-

فرو ریختن بخشهایی از طاق کسری این روزها به سوژه شبکههای
اجتماعی در دو کشــور ایران و عراق تبدیل شــده اســت .نخستین
عکسالعمل نسبت به آسیب وارده را یکی از نمایندگان مجلس عراق
با انتشار فیلمی در شــبکههای اجتماعی ابراز کرد .واکنشها به فیلم
منتشرشده تا بدانجا بود که وزیر فرهنگ و گردشگری عراق شخصا از
ایناثرتاریخیبازدیدودستورمرمتآنراصادرکرد.اینمیانهمزمانی
تقریبی اتفاق فوق با سفر تاریخی حســن روحانی به عراق را نیز شاید
بتوان یکی دیگر از دالیل پررنگشدن ماجرای آسیبدیدن ایوان مدائن
به شــمار آورد .بنایی که با وجود قرار گرفتن در نزدیکی بغداد هنوز و
همچناناثریایرانیبهشمارمیرود.
استقاللازعثمانیوتولدعراق
عراق به دلیل وجود منطقه میــانرودان (بینالنهرین) ،ازجمله
مهمترین خاستگاههای تمدنی بشــر قلمداد میشود ،هرچند در
زمان رونق این تمدن منطقه فوق بخشی از امپراتوری ایران محسوب
میشده است .اصوال عراق بهعنوان یک کشور از فردای پایان جنگ
جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی شکل گرفت و تا پیش از آن،

مرزهای فرهنگی ایران و عراق؛ محو و نادیدنی

مسئولیت برقراری امنیت کشور برعهده اداره اطالعات شهربانی قرار داشت
کهباتشکیلساواکاینمهمازشرحوظایفشهربانیبرداشتهشد.براساس
مصوبه مجلس شورای ملی ساواک زیر نظر نخستوزیری قرار داشت ،اما
رئیس آن را شخص شاه تعیین میکرد .ساواکاز  11اداره مختلف تشکیل
شــده بود ،اما در طول زمان اداره ســوم آنکه وظیفه سرکوبی عناصر ضد
سلطنترابرعهدهداشتبهاصلیترینوپرکارترینادارهآنمبدلشد.
اعدامسهرئیس
بنیانگذار و نخســتین رئیس ساواک تیمســار تیمور بختیار بود که
14سال پس از تأسیس این سازمان ،در استان دیاله عراق وبه دست یکی
از ماموران ســازمانی که خود آن را پیریزی کرده بود ترور شد .تعقیب و
حذف مخالفان نظام سلطنتی را بایدمهمترین دلمشغولی ساواک در
دهههای  40و  50خورشــیدی قلمداد کرد .براساس آمار منتشره طی
این سالها فقط نزدیک به 400مخالف مسلح طی درگیری مستقیم با
ماموران این سازمان کشته شدند و نزدیک به 100زندانی سیاسی نیز در
طیبازجویی جان خود را از دست دادند .با اوجگیری اعتراضات مردمی
درسال  57و پس از خروج شــاه از ایران ،دولتشاپور بختیار با توجه به
بدنامی غیرقابل تطهیر ساواک ،این ســازمان را منحل اعالم کرد .پس از
پیروزی انقالب اسالمی 3رئیس این سازمان بعد از تیمسار بختیار یعنی
حســن پاکروان ،نعمتاهلل نصیری و ناصر مقدم به حکم دادگاه انقالب
اعدامشدند .

و همســایه پایان داد .بعد از ســقوط عثمانیهــا در خاتمه جنگ
نخست بینالملل و تکهتکهشدن متصرفات این امپراتوری ،عراق تا
مدتی زیر نظر بریتانیا اداره شــده و نهایتا درســال  1932میالدی
بهعنوان یک کشور مستقل از ســوی جامعه بینالملل به رسمیت
شناخته شد.

بادوباران،خطرناکترازداعش
ایران و عراق جدای از مشــترکات دینی و مذهبی ،از دیرباز یا به عبارت
بهتر از دوران باســتان به یکدیگــر مرتبط و متصل بودهانــد .بهترین و
متقنترین دلیل برای اثبات این ادعا وجــود جلوههایی از تمدن پارس و
بینالنهرین در هر دو سوی مرزهای سیاسی فعلی است .این میان ایوان
مدائن را شاید بتوان مشخصترین جلوهگاه این اشتراک فرهنگی به شمار
آورد .اقدام فوری دولت عراق برای ترمیم آسیبها و جلوگیری از خسارات
بیشترخودنشانازاهمیتاینبنایتاریخیبرایعراقیهادارد،کمااینکه
امروز حرف همه این است بنایی که از حکومت صدام و جنگ ایران و عراق
و فتنه داعش جان به سالمت برده ،حیف است به خاطر گذر ایام و آسیب
باد و باران فرو بریزد .اعالم آمادگی ایران برای مشارکت در مرمت این بنای
تاریخی ،چه مورد موافقت دولت عراق قرار بگیرد و چه -از منظر عزتنفس
وعِرقملیعراقیهابرایاثباتتواناییمردماینکشوردرحفظونگهداری
از آثاری ملی -با آن مخالفت شود ،پیام مهمی به آن سوی اروندرود و حتی
دنیامیفرستدمبنیبراینکهوقتیپایفرهنگوپیشینهتمدنیدرمیان
است،ایرانوعراقمرزیبینخودقایلنیستند.
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