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سرمقاله

 مجله روزنامک با 40 درصد تخفیف در تهران  مشترک پُستی 
می پذیرد، در صورت تمایل آدرس بدهید تا ارسال شود
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.editor@iraniashistoryonthisday.com

nhistorian@cox.net

از آنجا که در این شماره مجله، جای 
کافی برای شرح مشاهدات ناشر در 
صفحات مربوط وجود نداشت، چند 
مورد جالب از آن را به صورت »مشاهده 
و نظر« درآورده و در اینجا )صفحه 

سرمقاله(  درج می کنیم.

خرید بلیت هواپیما از تهران

24 ماه می 2016 در بازگشت به 
تهران، در فرودگاه وین )اتریش( و در 
فاصله دو پرواز، مسافران ایرانی که 
طبق معمول در محوطه پشت گیت، 
دور هم جمع شده بودند، از گرانی 
بهای خرید بلیت هواپیما در آمریکا 
در مقایسه با خرید آن در تهران سخن 
ز اظهارات آنان چنین  می گفتند. ا
برمی آمد که اگر مسافر در آمریکا بلیت 
یکطرفه و یا یکساله بخرد و بلیت های 
رفت و آمدهای بعدی خودرا در ایران 
تهیه کند، ُکلی صرفه جویی خواهد 

کرد.
این حرف در گوش من بود و نهم 
اردیبهشت که از پیاده رو خیابان قره 
نی )قرنی( و 25 متری شمال میدان 
فردسی می گذشتم چشمم به تابلو 
یی  »شرکت خدمات مسافرت هوا

ایران« افتاد. وارد دفتر فروش آن شدم 
و بهای بلیت رفت و بازگشت از تهران به 
فرودگاههای نزدیک به پایتخت آمریکا 
راـ  در ماههای خرداد تا شهریور، فصل 
تابستان و تعطیل مدارس و سیر و 
سفرـ  پرسیدم گفتند که با لوفت هانزا 
3 میلیون و یکصد هزار تومان یعنی 
حدود 900 دالر، درست نصف بهای 

آن در آمریکا.
در مدت توقف در فرودگاه وین، 
مسافران ایرانی همچنین از بازرسی 
دقیق و وقت گیر و عکسبرداری با اشعه 
ایکس از اعضای بدن در فرودگاههای 
آمریکاـ  پیش از سوار شدن و صف های 
طوالنی و دلهره مسافران از نرسیدن 
به پرواز سخن می گفتند و اعتراض 
داشتند که یکی از آنان گفت: این 
بازی های تازه را برای این درآورده اند 
که بگویند دولت به تنهایی قادر نیست 
و امر بازرسی امنیتی مسافران هوایی 
را به یک مؤسسه غیر دولتی بدهند و 
هزینه را از مسافران بگیرند )بر بهای 

بلیت اضافه شود(.

سهولت کار در فرودگاه امام
5 ساعت بعد که به فرودگاه امام 
خمینی )تهران( رسیدیم، از لحظه 

خروج از هواپیما و ورود به راهرو تا 
ُمهرزدن گذرنامه ها، برداشتن جامه 
دان ها و عبور از گمرک تنها 5 دقیقه 
طول کشید که در هیچ فرودگاهی 
در سراسر جهان این سهولت کار و 
نظم و ترتیب دیده نمی شود. افسران 
گذرنامه خوش آمد می گفتند و تبسم 
بر لب داشتند، استفاده از چهارچرخه 
حمل جامه دان ها رایگان بود و بازرسی 
گمرکی مگر به خواست مسافر )عبور از 
مسیِر سابقا خط قرمز( صورت نگرفت. 
این وضعیت همه مسافران را شاد 
کرده بود. ولی عیب کار پس از خروج 
نتقال به  از فرودگاه بود که شاتِل ا
ترمینال های شهر وجود ندارد و کرایه 

تاکسی بسیار سنگین است.

نسانی رئیس و مقامات  کمک ا
شعبه بانک

به خاطر دارم که دهم مارس 2016 
)اسفندماه(، در فرودگاه امام، مأموری 
که ورقه پرداخت عوارض خروجی 75 

هزار تومانی 
ادامه  سرمقاله را  در صفحه 27 بخوانید

از خرید بلیت هواپیما و سهولت کار در فرودگاه امام



به گزارش خبرگزاری فارس در 29 
اردیبهشت 1395، آیت اهلل خامنه ای 
رهبر ایران و انقالب اسالمی در جمع 
شرکت کنندگان در سی و سومین 
دوره مسابقات بین المللی قرآن، با 
تاکید بر اینکه آمریکا »طاغوت اعظم« 
و »شیطان اکبر« است، گفت:» امروز 
مهمترین وظیفه علما و روشنفکران 
و نخبگان، »روشنگری« و »جهاد 
تبیینی« در قبال فریبکاری های 
طواغیت است و امت اسالمی نیز باید 
فریب وعده های قدرت ها را نخورد و از 

تهدیدهای آنها هم نهراسد.«. 
وی افزود: »در شرایطی که سیاست 
د اختالف و  یجا ر بر ا ستکبا های ا
درگیری میان مسلمانان است، امت 
اسالمی باید با تمّسک به قرآن در مسیر 

وحدت و انسجام حرکت کند.«.
رهبر انقالب اسالمی ضمن قدردانی 
از برگزارکنندگان و دست اندرکاران 
این مسابقات، قرآن را محور »وحدت 
اُّمت اسالمی« خواند و گفت: » امت 
اسالمی، امروز بیش از هرزمان دیگر 
نیازمند تعالیم و مفاهیم و معارف قرآن 
است زیرا واقعیات زندگی مسلمانان، 

فاصله ای زیاد با قرآن دارد.«.
وی ضمن اظهارات خود با اشاره به 
تالش گسترده قدرت های طاغوتی 
برای ضربه زدن به اسالم و اُّمت 
اسالمی، گفت: »آنها ]قدرت ها[ می 
دانند که اگر مسلمانان قدرت داشته 
باشند و صدای آنان رسا و بلند باشد، 
قادر به ظلم کردن به ملت ها نیستند و 
موضوع فلسطین به عنوان غصب یک 
کشور اسالمی به فراموشی سپرده 
نخواهد شد و رمز غلبه بر این توطئه ها 
تمّسک به قرآن و بدست آوردن مبانی 

اصلی قدرت  است و قدرت واقعی در 
»ایمان و پایداری« و »کفر به طاغوت« 

است.«.
آیت اهلل خامنه ای با اظهار تاسف از 
تمّسک برخی کشورهای اسالمی به 
طاغوت به جای تمّسک به خدا، گفت: 
»کشورهایی که در منطقه، مجری 
سیاست های آمریکا هستند، در واقع 
به اُّمت اسالمی خیانت و زمینه نفوذ 
آمریکا را فراهم می کنند.«.» وی  ایمان 
و پایداری ملت ایران و ایستادگی آنان 
در مقابل زیاده خواهی های آمریکا را 
عامل اصلی اقتدار جمهوری اسالمی 
ایران دانست و گفت: »علّت هراس 
قدرت ها از ملّت ایران و انواع توطئه ها 
برضد این ملّت، اقتدار بر مبنای اسالم، 
است و دشمن از »اسالم مقتدر« و 
»اسالم شجاع« می ترسد. تاکنون، نه 
وعده های طواغیت توانسته است ملّت 
ایران را فریب دهد و نه تهدیدهای آنها 

موجب ترس این ملّت شده است.«.
آیت اهلل خامنه ای ظهور گروههای 
تروریستیِ  تکفیری در منطقه و ایجاد 
جنگ و اختالف میان مسلمانان به 
نیابت از دشمنان را نتیجه گمراهی 
و فقدان روشنگری برشمرد و گفت: 
»باید از محافل قرآنی برای روشنگری، 
استفاده کرد و کسانی که از کشورهای 
مختلف به این محافل می آیند، باید 
ملت های خود را ارشاد و آگاه کنند. 
تردید وجود ندارد که »جبهِه ُکفر«، 
سرانجام در مقابل »جبهه اسالمی 
مبارز و مجاهد« وادار به عقب نشینی 

خواهد شد.«.
آیت اهلل خامنه ای، 16 اردیبهشت 
1395 )سالروز بعثت پیامبر اسالم( 
نیز در دیدار با مسئوالن نظام، سفیران 

کشورهای اسالمی در تهران و شماری از 
خانواده های شهداء با اشاره به استمرار 
دو جریان »بعثت« و »جاهلّیت« از 
صدر اسالم تاکنون، شاخصه اصلی 
جریان بعثت را َخَردَورزِی هدایت 
لهی و  ن ا ا مبر سیله پیا فته بو یا
مهمترین شاخصه جریان جاهلّیت 
نسته و گفت:  را شهوت و غضب دا
»امروز مهمترین وظیفه اُّمت اسالمی، 
مقابله با جریان جاهلیت به سرکردگی 
آمریکا است و جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان پیشتاز جریان بعثت در راهی 
که امام )ره( آغازگر آن بود، بدون 
هراس از قدرت ها به حرکت خود ادامه 
خواهد داد. وضعیت کنونی دنیا نتیجه 
حاکمّیت شبکِه وسیع سرمایه داران 
صهیونیست است که حتی بر دولتی 
همانند آمریکا غلبه و نفوذ دارد و به 
قدرت رسیدن جریان ها و احزاب 
منوط به پیروی و تبعیت از این جریان 

صهیونیستی است.«.
در آن دیدار، آیت اهلل خامنه ای ریشه 
اصلی حرکت های اُّمت اسالمی و ایران 
و همچنین بیداری اسالمی را مقابله 
با حاکمّیت این جریان صهیونیستی 
خواند و افزود: »بر همین اساس، امروز 
»اسالم ستیزی، ایران ستیزی و شیعه 
ستیزی« از سیاستهای قطعی آمریکا و 

دولت های وابسته به آن است.
ایران به دلیل مخالفت با سیاستهای 
آمریکا در منطقه، تهدید به تحریم می 
شود زیراکه آنها جمهوری اسالمی 
ایران را مانع سیاست های فزون طلبانه 

خود در منطقه می دانند.«.
رهبر ایران و انقالب اسالمی در 
ینکه نتیجه  ر با تأکید بر ا آن دیدا
هلیت و قدرت  حاکمیت جبهه جا

آیت اهلل خامنه ای: آمریکا »طاغوت اعظم« و »شیطان اکبر« است
 و نباید فریب وعده های قدرت ها را خورد
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های شیطانی، »طغیان و طاغوت« است، 
گفت: »جریان جاهلیت و طاغوت با بمب 
اتم موجب مرگ صدها هزار انسان در 
ما بعد از گذشت  هیروشیما می شود ا
لهای متمادی، همچنان حاضر به  سا
عذرخواهی نیست و زیرساختهای عراق 
و افغانستان و کشورهای دیگر را نابود می 

کند ولی به روی خود نمی آورد.
گروههای فاسد و مفسدی که امروز به 
نام اسالم بدترین و فجیع ترین جنایت 
ها را انجام می دهند، مورد حمایت و 

پشتیبانی قدرت های غربی هستند.
غربی ها به ظاهر، ائتالف ضد داعش 
تشکیل داده اند اما در واقع حامی این 
جریان هستند و در چارچوب اسالم 
ستیزی، در تبلیغات خود از آنها به عنوان 
»دولت اسالمی« نام می برند تا وجهه 

اسالم را تخریب کنند.«.
آیت اهلل خامنه ای همچنین با تأکید بر 
لزوم توّکل بر خداوند و نهراسیدن از توطئه 
ها و تهدیدهای قدرت ها گفت: »امروز همه 
اُّمت اسالمی در مقابله با جریان جاهلّیت 
وظائفی بر دوش دارند که اگر این وظایف 
را انجام دهند از اجر و ثواب الهی برخوردار 
خواهند شد. نصرت اسالم و مسلمین در 

نهایت، قطعی است.«

انعکاس جهانی اظهارات آیت اهلل خامنه 
این

اظهارات رهبر ایران و انقالب اسالمی در 
جمع شرکت کنندگان در سی و سومین 
دوره مسابقات بین المللی قرآن، بویژه از 
آن لحاظ که آمریکا را »شیطان بزرگ« 

خوانده است انعکاس جهانی یافته بود. 
قبال و در 1358 )37 سال پیش از این( 
ر جمهوری  آیت اهلل خمینی بنیادگذا
اسالمی ایران آمریکا را »شیطان بزرگ« 
لقب داده بودـ  اصطالحی که توسط برخی، 
در نوشته ها و گفته ها به نقل از او بکار 
می رود. تفسیرنگاران رسانه ها در اظهار 
نظر پیرامون اظهارات آیت اهلل خامنه ای 
نوشته بودند که این بیانات و مشابهت آنها 
با لقبی که آیت اهلل خمینی رهبر پیشین 
به دولت واشنگتن داده بود نشان می 
دهد که سیاست جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به آمریکا تغییر نیافته است و رهبر 
ایران است که در تصمیم گیری ها، حرف 

آخر را می زند. 
  نمونه هایی این انعکاس جهانی در زیر 

ُکپی )اِسَکن( شده است:



آمریکا  دچارمازاد  پنیر و محصوالت کشاورزی

به گزارش وال  استریت ُجرنال، 
آمریکا دچار مازاد  پنیر و 
محصوالت کشاورزی  شده 
است و علت آن باالرفتن 
ارزش برابری دالر در برابر پول 
کشورهای خریدار محصوالت 
دامی و کشاورزی آمریکا است. 
در زیر،  لید  این خبر و  تصویری 
را که  وال  استریت ُجرنال درج 
کرده است  می بینید.

به گزارش خبرگزاری فارس که بیستم 
ین  یت ا بسا ر و 1 د 3 9 5 یبهشت  د ر ا
خبرگزاری منتشر شده بود، علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی در بیست و 
یکمین همایش فرماندهان و مدیران نیروی 
انتظامی کشور ضمن بیان مطالبی با اشاره 
به نامگذاری سال 1395 به »سال اقتصاد 
مقاومتی« از سوی رهبر جمهوری اسالمی 
و انقالب، گفت: »امنیِت کار پایه اقتصاد 
مقاومتی است. یعنی اگر همه در مقابل 
قانون یکسان نباشند، امنیت کاری به وجود 
نمی آید و در نتیجه سرمایه گذاری صورت 
نمی پذیرد. در بخش اقتصاد یک گلوگاهی 
هم مانند قاچاق وجود دارد که مانند خوره 

اقتصاد مقاومتی را می خورد.«.
وی با اشاره به ورود ساالنه معادل 20 
میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور گفته بود 
که باید در زمینه مبارزه با آن و ریشه کنی 
اش تالش  فوق العاده صورت گیرد. گلوگاه 
این اقتصاد مقاومتی مسئله قاچاق است 
که زمینه های آن متنوع است. قاچاق کاال 
یک معضل بزرگ در کشور است و نیروی 
انتظامی باید در این زمینه فّعال تر باشد. 
برای حل مسئله قاچاق باید برنامه ریزی 
گر نیروی  ین زمینه، ا جامع شود. در ا
انتظامی احتیاج به اختیارات و امکانات 
بیشتر دارد مجلس آمادگی کامل جهت 
همکاری دارد. قطع قاچاق ارزش این را دارد 

که برای مبارزه با آن هزینه کنیم. وقتی که 
تا این حجم، کاالی قاچاق وارد کشور  شود 
امکان سرمایه گذاری در تولیدات مربوط 
وجود ندارد. همچنین کاالی بُنُجل که 
وارد کشور می شود به تولید ضربه می زند و 
رعایت استاندارد کاال هم تضعیف می شود.

الریجانی به مسئله دیگر اشاره کرد 
نندگی  نضباط را و گفت که در کشور، ا
. بخش عمده  د ر ا مطلوب د وضعیت نا
مشکالت در زمینه تصادفات، به وضعیت 
راه ها بازمی گردد. برخی از راه های ما از 
استانداردهای خوب برخوردار نیستند. 
راه ها باید از نظر ساخت شرایط بهتری 

پیدا کنند. 

علی الریجانی: ساالنه20 میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور می شود
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چهار روز پس از بارندگی و سیل کم سابقه 
تهران در سی و یکم فروردین 1341 که 
منجر به مرگ 16 و جرح صدها تَن دیگر شده 
بود و خبر اول رسانه های جهان، و دستگاه 
قضایی در تعقیب خانه سازان در مسیل ها 
و مسئولین بود، رویداد دیگری جلب توجه 
کرد و این، نیز یک خبر جهانی شد و تیتر و 
لید آن: قتل مادر به دست پسرانش و با 58 

ضربه چاقوـ  58!.
میز حوادث شهری روزنامه اطالعات 
که دبیر آن حسین شمس ایلی بود برای 
پوشش این رویداد یک تیم خبری مرّکب از 
4 روزنامه نگار ازجمله من تشکیل داد که در 
محل رویداد، محل سکونت خانواده، پلیس 
و دادسرا و پزشکی قانونی تهران به بررسی 
قضیه بپردازند و عکس تهیه کنند. اخبار 

مربوط به این رویداد مدت ها دنبال شد. 
نخستین خبر که تقریبا یک صفحه روزنامه 
را پُر کرده بود، سه شنبه چهارم اردیبهشت 
آن سال )54 سال پیش( درج شد که در اینجا 
ُکپی شده است. نتیجه بررسی های تیم ما 

از این قرار بود:
براهیم که تا  مردی شیشه گر به نام ا
35 سالگی ازدواج نکرده بود، زیراکه چند 
داستان بی وفایی از زنها شنیده بود، سرانجام 
به توصیه نزدیکان که با یک دختر 15ـ  16 
شهرستانیِ   اصطالحا؛ چشم و گوش بسته 
ازدواج کند تا مطابق وضعیت و خصوصیات 
او بار آید و دو جان در یک قالب شوند، با یک 
دختر 15 ساله همدانی به نام  زینب بیگم 

ازدواج کرد و به تهران آورد.
 برخالف پیش بینی ها، زینب همان سال 
حامله شد و پسری به نام محمد به دنیا آورد. 
فرزندآوری زینب متوقف نشد و این زوج 
دارای 9 فرزندـ  4 پس و 5 دختر شدند و 
کوچکترین فرزند آنان در سال 1340 چهار 

ساله بود. 
مسئله با پا گذاشتن ابراهیم به 60 سالگی 
و برخی از کارافتادگی ها آغاز شد و فرزندان 
نق های تازه ای از مادر 40 ساله خود خطاب 
به پدر می شنیدند ازجمله »لَق لَقو«، »ُشلِه« 
و ....  زینب در سال 1340 پسرش محمد را 
زن داد و اورا از خانه دور ساخت. پسر دوم او، 
اسماعیل 19 ساله بود. از اواخر همین سال، 
همسایگان از شایعه عالقه مند شدن زینب 
به مرد جوانی به نام مسّیب سخن می گفتند 
و این شایعه و ناسازگاری زینب با شوهرش، 
آرامش را از خانواده سلب کرده بود. این 
شایعه )عاشق مسّیب شدن زینب( به گوش 
پدرزن محمد هم رسید، ناراحت شد، قصد 

فروش مغازه اش و تَرک تهران کرد.
فرزندان بزرگتر و ازجمله محمد که چنین 
دیدند تصمیم به فرستادن موّقت مادرشان به 
همدان گرفتند تا صداها خاموش شود که پس 
از چند روز زینب به تهران آمد، دوباره اورا به 
همدان فرستادند و باز هم به تهران بازگشت و 
این بار به خانه زنی به نام زهرا در محله معروف 

به باغ آذری )جنوب تهران و پایین تر از 
خیابان شوش( رفت و سکونت کرد و 20 روز 
بود که آنجا بود. قبال و از اواسط سال 1340 
هم زینب بعضی شب ها به خانه نمی آمد و 
می گفت که خانه دوستانش ازجمله زهرا بود.

بعدا به گوش محمد و اسماعیل رسید که 
در خانه زهرا بساط الکل پهن می شود و رفت 
و آمد چند مرد به آنجا دیده شده است. محمد 
و اسماعیل تصمیم گرفتند بروند و مادرشان 
را به خانه بازگردانند و اصطالحا به آبروریزی 

پایان دهند.
ساعت ده شب بود که دو برادر به خانه 
زهرا رفتند، مادرشان از خانه بیرون آمد و 
بنای پرخاش را گذاشت که آزاد است، قیم 
نمی خواهد و به کسی مربوط نیست که چه 
می کند. پدرشان اگر ناراحت است برود و 
طالقش دهد. زینب بنای رفتن به ته کوچه 
و باغ آذری را گذاشت که دو پسر اورا دنبال 
کردند و مشاجره ادامه یافت و هر لحظه 
تندتر شد. در چند مورد زینب به پسرانش 
حمله بُرد و مشت زد و حرف هایی بمیان آمد 
که دو پسر به خشم آمدند و بنای چاقو زدن 
مادر را گذاشتند، نه یک ضربه بلکه 58 ضربه 
تا اینکه بر زمین افتاد. جسد اورا به گوشه ای 
کشیدند و به کالنتری محل )کالنتری 15ـ  
چند کوچه پایین تر از خیابان مولوی( رفتند 
و خودرا به سرهنگ منصور رئیس کالنتری 
تسلیم و قضیه را اعتراف کردند. پلیس جسد 
بانو زینب را به پزشکی قانونی منتقل کرد. 
دکتر خلعتبری پزشک قانونی پس از معاینه 
گفت که محل 58 ضربه چاقو را در بدن 
زینب یادداشت کرده تا به دکتر فاطریون 
بازپرس پرونده بدهد. دکتر فاطریون از دو 
برادر پرسیده بود که اگر تصمیم قبلی به 
قتل مادر نداشتید چرا چاقو با خود حمل 
می کردید که گفتند چون محله باغ آذری 
امن نیست و محل توزیع مواد مخدر، اموال 
دزدی و ... است و در شب تقریبا تاریک، 
زیراکه »موادی« ها چراغ های خیابان را می 
شکنند تا تاریک باشد و دیده نشوند، لذا با 

خود چاقو برده بودند.

خاطرات داستانی نوشیروان کیهانی زاده

رویدادی بی سابقه در تهران: دو مرد جوان مادر خود را در یک کوچه تاریک
 با 85 ضربه چاقو! کشتندـ  مسیری پند آموز که چنین پایانی داشت
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ُکپی صفحه 18 شماره پنجم اردیبهشت 1341 روزنامه اطالعات حاوی 
نخستین خبر قتل مادرـ عکس مادر و دو پسرش )متهمان به قتل(

کپی صفحه  اول شماره یکم اردیبهشت 1341 روزنامه اطالعات



نتیجه انتخابات شهرداري شهر 250 
هزارنفری »چساپیک« آمریکا واقع 
در ایالت ویرجینیا )مجاور اقیانوس 
ه  م ما ر طلس( که سه شنبه چها ا
مي 2004 برگزار شد نشان داد که 
مشارکت در دمکراسي به ویژه در 
انتخابات محلي بازهم رو به کاهش 

گذارده است. 
    در انتخابات این شهر در آن سال، 
کمتر از 20 درصد واجدین شرایط راي 
دادن شرکت کرده بودند! و به رغم تصّور 
عمومی، شهردار، اعضاي شوراي شهر، 
رئیس پلیس )کالنتر( و اعضای شورای 
آموزش و پرورش شهر از میان کساني 
انتخاب شدند که تمایل به افزایش 
عوارض شهري )مالیات مستغالت 
..( داشتند و  . و اتومبیل و بنزین و .
درخواست تبدیل مناطق مسکوني به 
تجاري را آسانتر مي پذیرفتند و این 

تمایل خودرا ابراز کرده بودند. 
    گزارش روزنامه ها حاکي بود که 
همان مردمي که از افزایش مالیات 
هاي شهري هراس و ناله داشتند و 
مي توانستند با دادن راي به نامزدهاي 
مخالف این افزایش، ورق را برگردانند 
در انتخابات شرکت نکرده بودند!!. در 
آن سال در این شهر، مالیات ساالنه 
مستغالت و مالیات بر اتومبیل )در 

ایران، اصطالحا؛ عوارض شهری( یک 
درصد بهای روز آنها بود که اندکی 
فزایش یافت و شد یک و 5 صدم  ا

درصد.
عتنایی در مشارکت  ین بی ا     ا
ین  ؛ تمر حا صطال ا ت ) با نتخا ر ا د
دمکراسی( در دوره های بعد ادامه 
یافت و در انتخابان ماه می 2016 
)اردیبهشت 1395( تنها 5ر11 درصد 
کسانی که واجد شرایط رای دادن 
بودند )اصطالحا؛ قبال ثبت نام کرده 
نتخاب نامزدها شرکت  بودند( در ا

کرده بودند. 
    شهر چساپیک در ناحیه »تایدواتر« 
واقع شده است که انگلیسی ها در سال 

1607 از آنجا وارد آمریکای شمالی 
شدند. این شهر 151 هزار و 231 فرد 
واجد شرایط رای دادن دارد که از میان 
آنان، در نخستین سه شنبه ماه می 
سال 2016، تنها 17 هزار و 502 تَن 
رای داده بودند!. در ناحیه تایدواتر، 
هفت شهر مستقل چسبیده به هم 
قرار دارد و جمعا با حدود سه میلیون 
نفوس. بزرگترین پایگاه دریایی جهانی 
و کارخانه های سازنده ناو هواپیمابر و 
زیردریایی های اتمی و نیز مرکز فضایی 

النگلی در این ناحیه اند. 
پایتخت آمریکا در دوران استعمار 
دولت لندن نیز در همین منطقه قرار 

داشته است.

مشارکت در دمکراسي همچنان رو به کاهش است!،  ازجمله در آمریکا
6

مشاهدات ناشر روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل

در پنج ماه اول سال 2016 
فعالیت های ضد ترکیه ای  
ُکردهای این کشور که میلیون ها 
نفراند شدت گرفته است. این 
عکس، یک صحنه از تظاهرات  
ُکردها را  در شهر»دیاربکر«  
نشان می دهد.

ُکپی گزارش یک روزنامه محلی منطقه »تایدواتِر« از مشارکت 5ر11 درصدی در انتخابات محلی شهر ِچساپیک
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روزنامه حکومتی کیهان )ُکپی باال( 
بیشتر جای صفحه اول شماره یکشنبه 
28 فروردین 1395 خودرا به تیتر اظهارات 
ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی و اینکه 
یباً  کنون تقر ن تا ا یر ی ا ا م« بر برجا «
شته است  قتصادی ندا ورد ا هیچ دستا
اختصاص داده با قراردادن ُکپی تیترهای 
امیدوارکننده چندی پیش روزنامه های 
هوادار قوه مجریه )دولت(. این روزنامه 

وابسته به دفتر رهبری جمهوری اسالمی 
و انقالب در تیتری کوچکتر نوشته است 
که آن روزنامه ها اظهارات سیف را سانسور 

کرده اند.
سرمقاله طوالنی کیهان به قلم حسین 
شریعتمداری در همین زمینه است. وی 
در بخشی از این سرمقاله نوشته است که 
اظهارات رئیس بانک مرکزی بیانگر یک 
واقعیت محسوس و ملموس است و از بی 

نتیجه بودن نزدیک به سه سال مذاکره 
هسته ای دولت محترم و هزینه های سنگینی 
که به کشور تحمیل شده حکایت می کند. 
بسیاری از امتیازاِت نقد را سخاوتمندانه! به 
حریف واگذار کرده ایم و با دست های تقریباً 
خالی به نقطه کنونی رسیده ایم. بیش از 12 
هزار سانتریفیوژ را از چرخه غنی سازی خارج 
کرده ایم، تحقیق و توسعه برای غنی سازی 
را در »فردو« متوقف کرده ایم، قلب رآکتور 
اراک را بیرون آورده و برای آن که هرگز قابل 
بازگشت نباشد با بُتن  پُر کرده ایم، 9700 
کیلوگرم از ده هزار کیلوگرم اورانیوم غنی 
شده، زیر 5 درصد را که طی ده سال با تالش 
دانشمندان هسته ای کشورمان به دست 

آورده بودیم از کشور خارج کرده ایم و ....
در این سرمقاله ضمن اشاره به سانسور 
شدن متن اظهارات سیف در روزنامه هوادار 
دولت، تیترهای سابق و امیدوارکننده 
آنها مبنی بر فروپاشی تحریم و آغاز رونق 
. و تحلیل های کنونی که  . اقتصادی و .
مگر قراربود، برجام مشکالت اقتصادی را 
حل کند؟!، این روش و رفتار »شارالتانیزم 

رسانه ای« خوانده شده است.
……

متن سرمقاله و گزارش های مربوط و 
اظهارات سیف که در کیهان درج شده است 
در آرشیو این روزنامه خواهد بود. طبق 
قانون، نسخه هایی از هر نشریه منتشره در 
ایران در کتابخانه مجلس جهت مطالعه و 

بررسی پژوهشگران نگهداری می شود.

دولت  کشور آفریقایی کنیا  برای 
میارزه  با  قاچاق عاج )دندان فیل(  
در ماه می   2016  هزاران عاج به 
ارزش صدها میلیلون دالر را که از 
قاچاقچیان گرفته بود به این ترتیب 
آتش زد.
قاچاقچیان برای به دست آوردن 
هر » یک جفت عاج« یک فیل را 
می کشتند و شمار  فیل های آفریقا 
سریعًا کاهش می یافت. کشورهای 
شرق و جنوب شرقی آسیا  مشتریان 
ردیف اول عاج هستند.



 »Morley Safer مورلی سیفر«
روزنامه نگار کاناداییـ  آمریکایی نوزدهم 
ماه می 201.ستیگیتیو تلویزیونی 
»سیکستی مینیتز«، شش ماه مانده به 
85 ساله شدن و 4 روز پس از پخش یک 
برنامه تلویزیونی یک ساعته سراسری 
درباره فعالیت ها و تجربیات ژورنالیستی 
اش درگذشت و با فوت او یک بار دیگر 
ثابت شد که روزنامه نگاری »عشق« 
است و عاشق نمی تواند به دور از معشوق، 

ادامه حیات دهدـ  بمانند ماهی و آب.
»سیفر« تنها خودرا از مجله تلویزیونی 
»سیکستی مینیتز« بازنشسته کرده 
بود نه از ژورنالیسم، ولی نتوانست 
همین دوری محدود را تحّمل کند. دو 
همکار پیشین او در آن مجله تلویزیونی 
اینوستیگیتیوـ  مایک واالس و اَندی 
رونیـ  نیز پیش از او دچار همین وضعیت 
شده بودند و هر یک چند روز پس از 

بازنشسته شدن درگذشتند.
سیفر اتریشی تبار که هشتم نوامبر 
1931 در اونتاریو ِ کانادا به دنیا آمده بود 
از 19 سالگی گام به دنیای ژورنالیسم 
گذارده بود. نخست، در مجله و روزنامه 
و سپس کار خبر در تلویزیونـ  در 
کانادا، انگلستان و آمریکا. نخستین کار 
ژورنالیستی او، گشت زنی در خیابانها 
و استعالم نظر مردم درباره یک اقدام 
دولتی و یا رویداد روز بود )اصطالحا؛ 
نظرسنجی و کسب نظر مردم درباره یک 
طرح، یک اقدام و یک رویداد روزـ  با هدِف 

ژورنالیستیِ  ترغیب و تأمین مشارکت 
عمومی( و انتشار آن تا اقدام، یک طرفه 
نباشد و رویداد، آموزنده و روشنگر باشد. 
وی که از سال 1956 خودرا از کار 
در نشریات به تلویزیون کانادا انتقال 
داده بود، همان زمان از سوی این شبکه 
مامور پوشش جنگ آبراه سوئز شده 
بود که جمال عبدالناصر با ملّی کردن 
آن درگیر نظامی با ائتالف انگلستان، 
فرانسه و اسرائیل شده بود که هشدار 
مسکو که اگر عملیات ضد مصر متوقف 
نشود، ارتش سرخ را خواهد فرستاد کار 
به مصالحه کشید. سیفر با نشان دادن 
شایستگی خود در پوشش این رویداد، 
مامور پوشش جنگ استقالل الجزایر 
شد. مهارت او در پوشش این وقایع 
و بویژه کشیدن دیوار برلین و تفسیر 
او درباره سرانجام تقسیم آلمان به دو 
کشور )که دهها سال بعد تحّقق یافت( 

سبب شد که شبکه »سی بی اس« 
آمریکا با پیشنهاد دستمزد بسیار باال 
اورا به استخدام خود درآورد و از سال 
1964 وارد این شبکه شود. شبکه سی 
بی اس در سال 1965 او را مامور پوشش 
جنگ ویتنام کرد و دو سال اندی در این 
سرزمین بود که در 1967 جنگ عرب و 
اسرائیل آغاز و سیفر از آنجا به خاورمیانه 
فرستاده شد. در سال 1967 که در آن 
زمان دولت مائو مانع از ورود روزنامه 
نگاران غرب )و غیر مطمئن( به چین 
می شد، »سیفر« در لباس توریست به 
آن کشور رفت و در بازگشت، یک رشته 
گزارش از زندگی، نظرات، انتظارات، 
آرزوها و خواستهای چینی ها منتشر 
کرد که مورد توجه قرار گرفت و از آن 
پس، روزنامه نگاران روش اورا دنبال 
کرده اند. طبق این روش، روزنامه نگار 
ضمن بازدید از یک کشور، ضمن گزارش 

چند خاطره در رابطه با مورلی سیفرـ  روزنامه نگاری که عاشق ژورنالیسم بود و 
بیش از 60 سال در این حرفه بود و روشنگری کردـ  گزارش سیفر درباره جنگ 

ویتنام وارد تاریخ عمومی شده استـ  سیفر تنها ژورنالیست آمریکایی بوده است که 
رئیس جمهوری این کشور اشاره به برکناری او کرده بودـ  ... و چگونه سیفر با کار 

اینوستیگیتیو خود یک محکوم بیگناه را از زندان نجات داد

8

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده



9 
 )1
39

ت 5
ش

به
دی

و ار
ن 

دی
ور

فر
( 2
و 5

24
ای
رهه

ما
 ش

ک-
نام

وز
ر

آنچه را که دیده و شنیده و احساس کرده، 
تاریخچه کشور و وضعیت و تحوالت آن در 
گذشت زمان و نیز وضعیت جغرافیایی آن 
ـ جغرافیای انسانی، اقتصادی، سیاسی و 
طبیعیـ  اش را می نویسد.. سیفر در 1968 
»بهار پراگ« و خبر سرکوب هواداران 
تبدیل مارکسیسم )سوسیالیسم خالص( 
به سوسیال دمکراسی را پوشش داد و 
عنوان گزارشگر بی طرف گرفت. وی در 
حوزه پوشش اخبار خارجی جمعا 9 جنگ 

و بپاخیزی را پوشش داده بود.
همین عشق به روزنامه نگاری مانع از 
ازدواج او تا سی و هفت سالگی شده بود و تنها 
یک فرزند دختر داشت و بانوی او و دخترش 
هم در همان رشته و قلمروِ  نزدیک به آن 
فعالیت داشته اند. »سیفر« پیش از ازدواج 
گفته بود که یک دل جای دو دلبر نیست و 
ژورنالیسم )روشن ساختن مردم و در جریان 
مسائل قراردادن آنان( دلبر اوست. ولی، اگر 
یک بانو بیابد که در عشق به ژورنالیسم و قلم 
مطابق او باشد، با هم شریک زندگانی هم 

خواهند شد.
تاریخ ژورنالیسم نشان داده است که 
مورلی سیفر به اصول روزنامه نگاری وفادار 
بود. نخستین خاطره من )نوشیروان کیهانی 
زاده( از او مربوط به نیمه دهه 1960 است. او 
در آن زمان، در ویتنام برای شبکه تلویزیونی 
»سی بی اس« آمریکا خبر تهیه می کرد. یک 
گزارش مصّور فرستاده بود که طبق فیلم آن، 
نظامیان آمریکا کلبه یک روستا را آتش می 
زدند تا ساکنان آن خارج شوند زیرا بیم از 
آن داشتند که افراد مسلح در کلبه پنهان 
شده باشند و با ورود آنان به کلبه، دست به 
تیراندازی بزنند. پخش این فیلم ِ خبری، نظر 
بسیاری از مردم آمریکا را  نسبت به جنگ 
ویتنام تغییر داد و تظاهرات ضد جنگ آغاز 
و گسترش یافت. لیندن جانسون رئیس 
جمهوری وقت از تهیه و پخش این گزارش 
مصّور آن چنان خشمگین شده بود که 
شخصا به مدیر شبکه »سی بی اس« تلفن 
کرده بود که »مورلی« را کنار بگذارد که این، 
خود یک خبر بی سابقه جهانی شده بود که 

به صورت شایعه و شنیده ها انتشار یافته بود 
زیراکه قانون اساسی آمریکا چنین اجازه 
ای را نمی دهد. قانون اساسی فدراسیون 
آمریکای شمالی آزادی ژورنالیسم را به نام 
»پِرس« تضمین کرده است که در دهه های 
اخیر، اصحاب منافع به خریدن و از آن خود 
کردن مؤسسات  رسانه ای دست زده اند تا 
کار آنها در اصطکاک با قانون اساسی نباشد 
و در دستگاه قضایی، متهم به نقض قانون 
اساسی نشوند.  جانسون نخستین و تنها 
رئیس فدراسیون آمریکا بود که در طول 
تاریخ این اتحادیه دست به چنین اقدامی زده 
بود. البته مدیر »سی بی اس« اعتناء نکرده 
بود و افشاء غیرمستقیم آن سبب گوشزد 
های متعدد به جانسون شده بود. »سیفر« 
که چنین دید ترغیب شد که بنویسد جنگ 
ویتنام برای آمریکا ضرورت ندارد ]خالف 
قانون اساسی است که جنگ های غیر 
ضروری را منع کرده است[، عبث است و 
در آن پیروز نخواهد شد ]زیراکه نظامی 
آمریکایی آموزش جنگ غیر منظم و چریکی 
ندیده است و چون ویتنامی ها منافع حیاتی 
آمریکا را تهدید نمی کنند، انگیزهِ جنگیدن 
ندارد[. این اظهار نظر »مورلی سیفر« که 
توسط خبرگزاری های بزرگ وقت )بیگ 
ـ 4( مخابره شده بود، در خبرگزاری پارس 
ترجمه و پس از تنظیم رادیویی )روش ِ تیـ  
T ( پخش شد. این نخستین بار بود که با نام 
»مورلی سیفر«  آشنا شدم و نام او در ذهن 
من )نوشیروان کیهانی زاده( ماند و از آن 

پس کارهایش را دنبال کردم. در آن زمان، 
من سردبیر اخبار بین الملل خبرگزاری و 
رادیو و همزمان دبیر صفحات گزارش روز، 
حوادث شهری و اخبار فرهنگی روزنامه 

اطالعات بودم. 
همان هفته، »مسعود برزین« روزنامه 
نگار بنام نیز موضوعِ  اشاره غیر قانونی 
لیندن جانسون به مدیر شبکه »سی بی 
اس« به برکنار کردن مورلی سیفر را در 
یک دیدار سندیکایی با توضیحات کافی 
برای همکاران بیان داشت و هدف او این بود 
که روزنامه نگاران ایران هم، چنان شوند و 

بی باک. 
لی  رهای »مور ز کا موضوع دیگر ا
سیفر« که در ذهن من باقی مانده، عمل 
ژورنالیستی او در دنبال کردن اتهام یک 
 Lenell Geter مهندس ماشین به نام
)سیاهپوست آمریکایی( بود که گزارش 
شده بود به یک رستوران کباب مرغ )فراید 
چیِکن(، دستبرد مسلحانه! زده است و هیأت 
منصفه! دادگاه هم به رغم انکار او و اینکه 
یک مهندس تحصیلکرده دانشگاه و دارای 
شغل پُردرآمد نمی رود دزدیـ  آنهم  دزدی 

مسلحانه کند اورا مجرم شناخته بود. 
مورلی سیفر قضیه تا به آنجا تعقیب و 
رسانه ای کرد که محاکمه »لنل« تجدید و 
این بار تبرئه و آزاد شد و نیز یک خبر جهانی. 
این اقدام مورلی سرمشق روزنامه نگاران در 
سراسر جهان قرارگرفت و روزنامه نگاری 
اینوستیگیتیو جان تازه یافتـ  در این روش 
روزنامه نگاری، ژورنالیست در نقش کارآگاه 

)پلیس ویژه( قرار می گیرد.
روش گزارش های مورلی سیفر درباره 
جنگ بیافرا )جنگ داخلی نیجریه( نیز 
تازگی داشت زیرا در همه گزارش های 
مربوط، او اشاره غیر مستقیم به مداخله 
کمپانی های نفت و ... در قضیه می کرد. 
در ایران، ما نام او را با گزارش هایش ذکر 
می کردیم و نامی آشنا برای ایرانیان وقت 

شده بود.
عکس های بیشتری از  مورلی سیفر را در 
صفحه 33 ببنید.
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پس از براندازی اَُمرداد 1332 )آگوست 
1953(، و شــاید هم پیش از کوتاه شدن 
دست انگلیســی ها از نفت ایران که آن هم 
موّقت بودـ  در مطبوعات و حتی کالس های 
درس، از تشریح سازش انگلستان و فرانسه 
در دهه دوم قرن 20 بر سر تقسیم سرزمین 
های عربیـ  میان خود، اکراه می شد!. این 
کار )تقسیم ســرزمین ها( ارتباط به ایران 
نداشت زیراکه تفسیم ایران میان انگلستان 
و روســیه به دو منطقه نفوذ، ده سال پیش 
 از آن ســازش )ســازش ســایکسـ  پیکو

 Sykes-Picot Agreement ( و طبــق 
سازش ســن پترزبورگ صورت گرفته بود 
و پیش از آن هم قفقاز، فرارود، افغانستان، 
حاشیه جنوب غربی شط العرب، چند جزیره 
در خلیج فارس و بخشــی از مکران را از آن 
جدا کرده، و در گوشــه و کنارِ  باقی مانده 
از ایرانزمین هم خان و ســاالرِ  خودمختار 
ساخته بودند و .... طرح »سایکسـ  پیکو« 
سرزمین های عرب زبان و اسالمی شمال 
آفریقا را هم شامل نمی شد زیرا که قبال در 
کنترل اروپاییان قرار گرفته بودند )مصر و 
سودان و بخشی از سومالی در کنترل دولت 
لندن، مراکش، الجزایر، تونس و موریتانی 
در کنترل فرانسه و لیبی در کنترل ایتالیا(.

 تا آنجا که به یاد دارم، تنها مورد مخالفت 
ضمنی با طرح این قضیه )سازش سایکس 
ـ پیکو( در رسانه های تهران مربوط به اوایل 
تابستان سال 1336 )1957 میالدی( است 
که دکتر مهدی بهره مندـ  اقتصاددان و یک 
دبیر ارشد در تحریریه روزنامه اطالعات و 
قبال چندماهی جانشین سردبیر، مقاله ای 
به امضای خود درباره تأثیر و نتایج اقتصادی 
طرح سایکسـ  پیکو نوشته بود که بگونه ای 
دوستانه و خصوصی از او خواسته شد که از 
چاپ آن صرف نظر کنــد. در آن زمان و تا 

مدت ها، صفحه مطالب اقتصادی روزنامه 
اطالعات که بعدا هم همایون فروزان )ساکن 
کالیفرنیا( دبیر آن شــد اســتقالل داشت 
]یعنی که مطالب آن از طریق میز سردبیری 
به حروفچینی و صفحه بندی ارســال نمی 
شد.[. دکتر بهره مند از این کار دلخور شده 
بود و تا چند روز به هرکس که می رســید 
قضیه این خودـ  سانسوری بزرگان روزنامه 
را می گفت و آنان را متهم به رعایت احتیاط 
در قبال دولت لندن می کرد. من در آن زمان 
خبرنگار میز اقتصادی آن روزنامه بودم. بهره 
مند در آن مقاله که نمونه حروفچینی شده 
اش را به میز اقتصادی )بیزنس ِدسک( برای 
مشاهده او آورده بودند و ما هم آن را خواندیم 
 )Druze(  بپاخیزی وقت دروزی های لبنان
به رهبری کمال ُجنبالِط ُکردتبار را که در 
سال 1958 )1337 خورشیدی( به اوج خود 
رسید نتیجه اجرای همان طرح سایکسـ  
پیکو که دروزی ها را میان چند کشور تازه 
تأسیس تقسیم کرده اســت دانسته بود و 
پیش بینی کرده بود که این رشته سر دراز 
خواهد داشت ]که امروز صحنه های آن در 
گوشــه و کنار منطقه به چشم می خورد و 
دارد به مناطق دیگر جهــان ازجمله اروپا 

منتقل می شود[.
با این تإثیر ذهنی، از ســال 1338 که از 
دبیران اخبار بین الملل خبرگزاری پارس 
ـ میــز تنظیم خبر برای رادیوـ  شــدم، در 
ســابقه اخبار مربوط به مسائل و تحوالت 
مناطق عربی ازجمله جنگ داخلی لبنان، 
کودتاهای پی در پیِ  سوریه، منازعات عرب 
و اسرائیل و درگیری غیر مستقیم )پراکسی( 
دولت سعودی و دولت مصر در یمنـ  در یک 
عبارت کوتاه اشاره به سازش ماه می 1917 
انگلســتان و فرانسه به عنوان ریشه و منشأ 
مســئله می کردم. پس از آغاز »روزشمار« 

نویسی ام در رســانه ها و بویژه از زمانی که 
دبیر میز اخبار بین الملل روزنامه اطالعات 
شدم، نه تنها آن »عبارت« به صورت »جمله 
کامل« بلکه »پاراگراف« در آمد و در ستون 
روزشــمار تاریخ، هر سال چند بارـ  یک بار 
به مناســبت زادروزهای فرانسوا ژرژ پیکو

Francois Georges Picot  و ِسر مارک 
ســایکس Sir Mark Sykes، باردگــر به 
مناسبت سالگرد درگذشت آن دو و نیز به 
مناسبت آغاز مذاکرات آنان در سال 1915 
در لندن )دومین ســال آغاز جنگ جهانی 
اول( و همچنین سالروز امضای سازشنامه 
ـ شــانزدهم ماه می 1917 شرح ماجرا می 
دادم و نیز در ســالروز افشــای سازشنامه 
توســط لنینـ  23 نوامبر 1917 )که تا آن 
زمان محرمانه مانده بود و در آن سهمی هم 
به روســیه و لیبی را به ایتالیا داده بودند( و 
درج متن آن در روزنامه حزب کمونیســت 
روسیه، شــیوع آنفلوآنزای پُرتلفات پیامد 
جنگ و مرگ مارک ســایکس انگلیسی از 
آن بیماری در پاریس در 1919 )در جریان 
مذاکرات ورسای( و سپس تغییرات طرح و 
تأیید آن به نامی دیگر در مجمع ملل )پدر 
ســازمان ملل امروز و در حقیقت سازمان 
بین دولتی، نــه ملل(. بنابراین، خون هایی 
که در طول یک قرن در منطقِه مورد سازش 
ریخته شــده و اموال برباد رفته را می توان 
به حساب این سازش اســتعماری گذارد. 
ســران وقت آمریکا که این کشــور از سال 
1917 وارد جنگ جهانی اول شــده بود از 
جمله پرزیدنت وودرو ویلسون )قبال استاد 
دانشگاه( با طرح ســایکسـ  پیکو موافقت 
نداشتند و تنها خواستار تحّقق آرزوی صدها 
ساله ُکردهای امپراتوری عثمانی به داشتن 
کشــوری از آن خود بودند که این خواست 
واشنگتن هنوز تغییر نیافته است. آلمان هم 

صد ساله شدن طرح تقسیم خاورمیانه و پیدایش کشورهای تازه و مسائلِ  ادامه دار 
بر پایه  سازشنامه سایکسـ  پیکو، بی اعتنایی لندن و پاریس )دو قدرت وقت(

 به خواست آمریکا در ایجاد کشوری برای ُکردهای قلمرو عثمانی، 
نگاهی به مسئله 3 هزار ساله سوریه  و ...
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از زمان بیسمارک تا کنون همین سیاست 
را داشته است.

و اما ســایکس و پیکو و نگاهی کوتاه به 
طرح آنان:

مارک سایکس از اشراف زادگان انگلیسی 
ـ متولد 16 مــارس 1879 و متوّفی در 17 
فوریه 1919ـ  به دلیل مطالعات و گشــت 
و گذارهــای طوالنی در قلمــرو عثمانی و 
بودن آتاشه افتخاری )داوطلب( در سفارت 
انگلستان در اســتانبول )پایتخت عثمانی 
وقت( و نوشــتن چند کتاب درباره خالفت 
اســالمی، تاریخ امپراتوری عثمانی، شرح 
دیدارها و نظرات خود و ... و یک بار نماینده 
مجلس و همچنین سرهنگ واحد میلیشیا 
بودن و در جنگ بوئرها شرکت کردن مشاور 
دولت لندن در امور آسیای غربی و جنوب 
غربی شــده بود و پس از آغاز جنگ جهانی 
اول، مشــاور شــورای جنگ که در سال 
1915 مأموریت تهیه طرح تغییر شــکل 
مناطق وابســته به امپراتوری عثمانیـ  در 
صورت شکست این امپراتوری در جنگ را 
یافته بود. عثمانی متحد آلمان بود. قرار بود 
این طرح با مشارکت نماینده فرانسه تهیه 
شود و سهمی هم برای روسیه که زیر آتش 
آلمانی ها قرار داشــت در نظر گرفته شود. 
این طرح در 16 ماه می 1916 )دو ســال و 
6 ماه پیش از پایان جنگ( به نام »موافقت 
نامه« به امضاء دو دولت رســید. سایکس 
دولت لندن را تشــویق به قبول ایجاد یک 
کشور یهودی نشین در فلسطین کرده بود 
که طبق طرح باید در کنترل انگلستان قرار 
می گرفت. در زمــان امضای موافقت نامه، 
هنوز این مناطق در دســت دولت عثمانی 
بودند که نه تنها با نیروهای انگلیسی بلکه با 
عرب های مسلح مخالف خود در جنگ بود. 
این عرب ها را مأموران انگلیســی ازجمله 
سرهنگ توماس ادوارد لورنس )معروف به 
لورنس عربیا( تحریک و مسلح کرده بودند. 
به تشویق مارک سایکس، بالفور وزیر امور 
خارجه وقت انگلیس در دوم نوامبر 1917 
ـ درســت یک ســال پیش از پایان جنگ، 
اعالمیه معروف خود مبنــی بر موافقت با 

ایجاد یک کشور یهودی نشین در فلسطین 
را منتشر ساخت.

فرانســوا ژرژ پیکو حقوقدانـ  دیپلمات 
فرانسوی و پســر ژرژ پیکو تاریخدان بنام 
ـ متولــد 21 دســامبر 1870 و متوّفی در 
20 ژوئن 1951 که والری ژیســکار ِدسَتن 
رئیس جمهوری پیشین فرانسه )1974ـ  
1981 و زمــان انقالب ایران( از بســتگان 
نزدیک اوســت قبال کنســول فرانسه در 
بیروت )قلمرو وقــت امپراتوری عثمانی( 
بود و مطالعات وسیع در تاریخ عرب و اسالم 
داشــت. وی از همان زمان خواهان ایجاد 
سوریه بزرگتر )شام( مرکب از سوریه امروز، 
منطقه اسکندرون )واقع در ترکیه امروز(، 
شمال عراق تا موصل و در غرب تا صحرای 
سینا داشــت و در مذاکرات با سایکس بر 

قبول این نظریه خود اصرار می کرد.

طرح پیکوـ  سایکس بر این پایه تنظیم 
و تأیید شــد که مناطقی که سوریه و لبنان 
امروز را تشکیل می دهند با ابعادی بیشتر 
به فرانســه، بقیه به انگلستان داده شوند و 
مناطقی از شمال شــرقی عثمانی از جمله 

ترابوزان، ارزروم و منطقه وان و قســمتی 
از ُکردســتان عثمانی هم به روســیه. این 
طرح پس از شکســت و اضمحالل عثمانی 
به صــورت »در قیمومت قــرار گرفتن آن 
سرزمین ها« به انگلستان و فرانسه داده شد 
که انگلستان بر پایه سیاست هایش و عمدتا 
به دســت کاکسـ  ژنرال خود، در منطقه 
تحت قیمومت خویش چند کشور ازجمله 
عراق )مرکب از سه ایالت مختلف المذهب و 
نژاد امپراتوری عثمانی که پایتخت باستانی 
ایــران در آنجا واقع اســت(، اردن، کویت، 
فلسطین و ... را ساخت و به خاندان سعودی 
کمک کرد که از مناطــق نَجد و حجاز و ... 
کشــوری به نام خود به وجــود آورند و به 
پاس کمک های فرزندان شــریف حسین 
)شریف مکه(، پســران اورا سلطان عراق و 

اردن کرد و ....
داعش در جــوالی 2014 اعالم کرد که 
این تقسیم بندی میراث استعمارگران را به 
رسمیت نمی شناسد و اینک در بخش هایی 
از ســوریه و عراق فعالیت نظامی و انفجارِ  

انتحاری دارد.
 مسئله سوریِهِ 185 هزار کیلومترِی 18 
میلیونی و گهواره یک تمدن باستانی، سایر 
رویدادهای منطقه را تحت الشعاع قرار داده 
است. غرب در تعقیب سیاستی که ریشه در 
سال 1944 ]مذاکرات محرمانه در مونترآل 
کانادا[ دارد، با فروپاشی آسان و کم هزینه 
بلوک شــرقـ  رقیب خــود در اواخر دهه 
1980 و جماهیر شوروی در دسامبر 1991 
فرصت نفــوذ در اقمار آن بویــژه درمیان 
اسالوهای اروپای مرکزی را به دست آورد 
و به تجزیه کنفدراســیون یوگوســالوی 
)اســالوهای جنوبی( کمک کرد. روسیه از 
دیر زمان خودرا بزرگ اســالوهای همنژاد 
می خواند که به خاطر آنان و عمدتا در قرن 
نوزدهم با عثمانی جنگها کرد و برای دفاع 
از صربستان، در 1914 وارد نبرد با اتریش 
و آلمان شــد و درنتیجه، جنگ جهانی اول 
به راه افتــاد و در جریان جنگ جهانی دوم 
با تحمل 27 میلیون روس و 8 میلیون غیر 
روس کشته، سرزمین های خود و مناطق 
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اسالونشــین اروپــا را آزاد و کمک کرد تا 
کنفدراسیون یوگوسالوی ایجاد شود. 

روســیه قبال با تنها گذاردن متحد خود 
ـ عراقـ  در جریان لشکرکشــی مؤتلفین 
به کویت ســکوت کرده بــود. دولت وارث 
روســیه تزاری )امپراتوری( و جماهیریه 
سوسیالیستی به انهدام دولت دکتر نجیب 
در کابل و سپس ورود نظامی غرب )ناتو( به 
افغانستان اعتراض نکرد و در ماجرای لیبی 
ـ متحد دیگر خودـ  با غرب سازش کرد و در 
سراسر جهان مورد تحقیر قرار گرفت. ولی، 
به نظر می رسد که مسکو با پیدایش مسئله 
سوریهـ  مطابق الگوی لیبی، به خود آمده 
و سیاســت )بازی( دیگری در پیش گرفته 
است!. سوریه از ســال 1963 و هفده سال 
پس از گرفتن استقالل از فرانسه که به دست 
حزب سوسیالیستی بعث افتاد عمال متحد 
مسکو شد و تســهیالت بندری به ناوگان 
روسیه داد. روسیه برای ورود و استقرار در 
مدیترانه، دو قرن با عثمانی جنگید و پس 
از ورود بــه مدیترانه )طبق قرارداد خونکار 
اســکله ســیِ  منعقد در جوالی 1833( 
خشــم غرب را برانگیخیت که 7 سال بعد 

در کنفرانس لنــدن آن را تعدیل کردند و 
»قرارداد سال 1936 مونترو« آزادی عبور 
کشــتی های نظامی کشــورهای منطقه 
دریای ســیاه را در زمان صلح از تنگه های 

ترکیه تضمین کرده است.
 روســیه پس از فروپاشــی جماهیریه 
شوروی، به حضور نظامی خود در مدیترانه 
پایان داد که مســئله جاری ســوریه بهانه 
بازگشــت آن شــده و اعالم کرده است که 
در ایــن دریا باقی خواهد مانــد و در اینجا 
ناو جنگی خواهد داشــت. مخالفت مسکو 
)پوتین( با ورود نظامــی علنی تر غرب به 
مسئله ســوریه به انگیزه بکار رفتن سالح 
شــیمیایی در 21 آگوست 2013، در آغاز 
کار آرام و با بکاربردن افعال غیر مستقیم و 
مجهول در جمالت بود که رفته رفته، صریح 
و خشن شده اســت. روسیه ماههاست که 
مداخله علنی در جنگ داخلی سوریه دارد 
ولی تاریخ 4 دهه اخیر نشان داده است که 

نمی توان به مسکو اعتماد قطعی کرد.
نگاهی به تاریخ سوریه نشان می دهد که 
این ســرزمین کهن همواره صحنه رقابت 
قدرت های وقت بوده اســت. زمانی میدان 

قدرت نمایی آشور، سپس و به مدت دو قرن 
و اندی وابسته به امپراتوری ایرانیان، آنگاه 
در دست مقدونی ها و پس از آن نزدیک به 
هشت قرن صحنه نبرد دو ابرقدرت وقتـ  
ایران و روم، ســپس مرکز یک امپراتوری 
اسالمی )بنی امیه( و مدتی صحنه مبارزه 
صلیبیون با حاکمان مســلمان فلسطین 
)زادگاه مســیح( و از قرن پانزدهم تا سال 
1918 در دســت دولت عثمانی. چهل روز 
مانده به پایان جنگ جهانی اول، نیروهاي 
نظامی دولت لندن یکم اکتبر 1918 شهر 
دمشق را هم متصرف شدند و در اینجا هفت 
هزار نظامي عثماني را به اســارت گرفتند. 
دولت لندن یازدهم دسامبر 1918 اورشلیم 
را هم بر متصرفات خود افزود که از این شهر 
به مدت 30 سال بر فلسطین حکومت کرد. 
تا آن زمان، فلسطین بخشي از قلمرو وسیع 
عثماني بــود و نظامیان عثماني معروف به 
»عساکر« در آنجا مستقر بودند. امپراتوری 
عثماني از زمان تأسیس در 1453 تا نوامبر 
ســال 1918 خودرا جانشــین امپراتوري 
)خالفت( عباســیان مي دانست که پس از 

465 سال از میان رفت. 

دیدن این عکس ها، بیننده را نسبت به پایداری رفتار دوستانه روس ها دچار تردید می کند
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ششم اردیبهشت 1358 )2 ماه و 14 روز پس 
از انقالب( در صفحــه آخر روزنامه اطالعات 
مطلبی درباره مصاحبه شــاه در »باهاماس« 
 » Die Welt  با نشــریه آلمانی »دی ِولــت
چاپ شــده بود که بر معّمای سکوت شاه در 
قبال تظاهرات یک ساله و تَرِک کشور کردن 
او و تردیدها افزوده اســتـ  معّمایی که پس 
از گذشت 38 ســال، هنوز از پیچیدگی آن 
کاسته نشده است و درســت بمانند معّمای 
فروپاشی شوروی. گورباچف می توانست به 
گارد کرملین دستور دهد که یلتسین را هنگام 
ورود و اجبار او به قبول فروپاشــی شــوروی 

دستگیر کنند!، که نکرد.
    ترجمه دقیق و یــا نادقیق مطلب »دی 
ولت« در میان اخبار بین الملل روزنامه درج 
شده بود که قاعدتا باید میز اخبار بین الملل که 
من دبیر آن بودم، آن را تهیه کرده باشد، ولی 
این میز تا انتشار روزنامه اطالعات در آن روز، 
از آن مصاحبه اختصاصی شاه با »دی ولت به 
معنای جهان« خبر نداشت. روزنامه اطالعات 
در آن زمان به علت نبود آگهی و تیراژ تقریبا 
میلیونی و نیاز به کاغذ، تنها در هشت صفحه 
چاپ می شد. کار انتشار »دی ولت« در سال 
1947 )دو ســال پس از خودکشی هیتلر( با 
کمک نظامیان انگلیسیِ  اشغال کننده آلمان 
آغاز شد و سه سال بعد ظاهرا استقالل یافت و 
بعدا به یک مؤسسه مطبوعاتی دیگر فروخته 

شد و بکار ادامه می دهد.
    شاه در این مصاحبه، به نقل از »دی ولت« 
که در دوـ  سه جای خبر، دولت ]ِدولت[ چاپ 
شــده بود، گفته بود کــه در 15 آبان 1357 
)هفتم نوامبر 1978 و سه ماه و 7 روز پیش از 
سقوط ســلطنت( و نیز در 25 دیماه آن سال 
)دو روز پیش از تَرک ایران( به هویدا ]که 18 
فروردین 1358اعدام شــد[ اصرار کردم که 
از کشور خارج شود تا آســیب نبیند. بار اول 
خودم به او گفتم که خارج شــود و گفتم که 

هواپیمای اختصاصی خــودرا در اختیارش 
می گذارم که برود ولی نپذیرفت. بار دوم به او 
پیغام فرستادم. سپهبد ازهاری نخست وزیر 
وقت وی و دهها مقام دیگر ازجمله ســپهبد 
نصیری را با این تصّور بازداشت کرده بود که 
مردم که از آنان ناراضی بودند آرام شــوند که 
مؤثر واقع نشد. هویدا بار دوم پاسخ داده بود 
که کاری نکرده که بترسد و از کشور برود. به 
ازهاری گفته بودم که هویدا را بازداشت نکند، 

ولی بازداشت کرده بود ]![. 
    انتشــار این مطلب ]ترجمه از دی ولت[، 
برخالف پیش بینــی ها، بر تردید آن گروه از 
مردم که نسبت به ســکوت طوالنی شاه در 
طول انقالب بویژه ماههای آخر آن و ســپس 
خروج او از کشــور دچار ابهام و َســرَدرُگمی 
شــده بودند افزوده بود و در این باره تلفن ها 
و حتی مراجعه به تحریریه روزنامه اطالعات 
آغاز شد. تلفن ها به میز اخبار بین الملل وصل 
می شــد و مراجعین نیز به این میز فرستاده 
می شدند. خالصِه پرسش های آنان که با من 
به عنوان دبیر میز در میان گذاشته می شد از 

این قرار بود:
   ـ  اگر شــاه در آبان ماه می دانســت که 
سلطنت رفتنی اســت، چرا تا دیر نشده بود 
و فرصت داشت به خواست انقالبیون تسلیم 
نشده بود تا این همه برکناری، اعدام، مصادره 

و فرار از کشور صورت نگیرد؟.
   ـ  در آبان ماه، هنوز شــاه می توانســت، 
همان کند که در خــرداد 1342 کرده بود. 
اگر نگران خونریزی بود، می توانســت اعدام 
های جاری ]وقت[ را حدس بزند و پیش بینی 
کند. او که خودرا عقل ُکل می پنداشت باید 
تاریخ انقالبات و بعضا نتایج تخریبی آنها را می 
دانست و بر این پایه تصمیم می گرفت. چرا در 
آبان ماه کابینه را به ژنرالها سپرد ولی حکومت 
نظامی را بی اثر کرد که اویسی مجبور به کناره 
گیری شد؟. همه اش فشار خارجی به او بود. از 

همان شهریور 1320، او حرف شنو خارجی 
بود. چرا باید مراســم 2500 ســاله تأسیس 
دولــت مرکزی ایران با آن همــه تبلیغات را 
برگزار می کرد که شرق و غرب نگران قدرت 
شــدِن ایران، به خطر افتادن منافع خود در 

منطقه و ... شوند؟.
   ـ  چــرا تَن به فرار داد. بایــد می ماند و .... 

انتظار مردم نیز همین بود؟.
   ـ  چرا فقط برای هویدا پیغام می فرستاد، 
دهها تَن دیگر از مقامات قبلی حکومت او هم 
در پادگان جمشیدیه بازداشِت صوری بودند 
که چــون در بَند مانده بودند، بیشترشــان 
ازجمله نیک پی، 22 بهمن به چنگ انقالبیون 

افتادند و اعدام شدند.
   ـ  چــرا باید اجازه مذاکــره با فرماندهان 
ارتش را، به ژنرال هایــزر آمریکایی می داد، 
مگر ایران حاکمّیت ملّی نداشت که خارجی 

این چنین علنی مداخله کند؟.
   ـ  اگــر در چند ماه اول، نظر و خواســت 
راهپیمایان را که عمدتا خواهان دمکراســی 
)سلطنت کردن او نه حکومت کردنش( بودند 
پذیرفته بود به احتمال زیــاد ناآرامی پایان 

می یافت.
   ـ  چــرا مردم را از بیماری ســرطان خود 
آگاه نکرد تا کوتاه آیند و چرا شریف امامی را 
نخست وزیر کرد تا نفوذ لندن بازگشت کند، 
مردم متنّفر و خود او تحقیر شــود؟. شریف 
امامی امتحان خودرا در ســالهای 1339 و 
1340 داده بــود کــه نتیجــه اش اعتصاب 

معلّمان بود.
   ـ  چرا پســرش را بر جای خود ننشــاند و 

کناره گیری نکرد؟.
   ـ  اگر دنیای معلومــات و تجربه بود، چرا 
امکان داد که پس از گران شدن نفت، عده ای 
معدود پولدار شوند و شکاف طبقاتی بیشتر 
شود، چرا ساواک را منحل و یا مدیریت آن را 

شورایی نکرد که خواست همه بود؟.

انتشار یک مصاحبه کوتاه که معلوم نشد چه کسی آن را ترجمه کرده بود، معّمای سکوت شاه 
در سال انقالب و رفتن او از کشوررا پیچیده تر ساخته استـ 

پرسش مردم: چرا شاه می خواست که تنها هویدا به دست انقالبیون نیفتد؟



مشاجره و نزاع دانشجویان در جریان مناظره درباره عقاید مارکس
 و سانسور خبر آن در کیهان و اطالعات، ولی ....

دهه آخر اسفند 1336 بود و من از اعضای 
میز اخبار جناییـ  قضایی تحریریه روزنامه 
اطالعات، معروف به میز حوادث شهری. 
یک روز  در ساعات بعد از ظهر خبر رسید 
که در یک کالس دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشــگاه تهران که آن زمان هنوز 
در ساختمان نزدیک به سه راه ژاله فعالیت 
داشت، میان دو دســته دانشجو مشاجره 
و زد و خورد صــورت گرفته و کالنتری 2 
پلیس تهران )واقع در میدان بهارســتان 
که هنوز هم همانجاســت( دارد به قضیه 

رسیدگی می کند.
به آنجا رفتم. افســر نگهبان، موضوع را 
تأیید کرد و گفت کــه نمی تواند جزئیات 
را بگویــد، ولی مصاحبه با طرفین دعوا که 
در راهروهــا و محوطــه کالنتری پلیس 
هستندـ  درصورت موافقت آنان آزاد است 
و چون جرمی بزرگ و غیر مکشوف نیست، 
ممنوعّیت ندارد و به تحقیقات صدمه نمی 
زند. این دو دسته از هم شکایت ندارند ولی 
چون مشاجره گروهی و در مکان عمومی 
بوده قابل گذشت نیســت و قاضی در این 

زمینه تصمیم خواهد گرفت، نه ما و آنان.
دانشــجویان به شرط نپرســیدن نام و 
ذکــر آن در روزنامه، حاضــر به صحبت 
شــدند. یکی از آنان که بانویی جوان بود 
گفت: ما دانشجوی رشته فلسفه هستیم. 
به مناسب سالگرد درگذشت مارکس )14 
مارس( قرار بود امروز در کالس، دو دسته از 
دانشجویانـ  مخالف و موافقـ  درباره عقاید 
او و پیاده شدنشــان مناظره کنند و امروز 
آخرین جلسه درس ما در سال 1336 بود. 
در جریان این مناظره بود که میان دو دسته 
مشــاجره لفظی صورت گرفت، »استاد« 
مناظره را قطــع و کالس را تعطیل کرد و 
رفت. ولی کار مشاجره به راهرو و محوطه 
دانشکده کشانده شد و با آغاز زد و خورد که 
چندان شدید نبود پلیس وارد شد و ما را به 

اینجا آورد و در ایــن پرونده، من به عنوان 
شاهد شرکت دارم.

این بانو در پاسخ به این سئوال که سبب 
دعوا چه بود، گفت: یک دســته از مناظره 
کنندگانـ  به رغم ضد کمونیســت بودن 
دولت و جّو حاکمـ  اثبــات می کردند که 
نظــرات کارل مارکس داروی درد توده ها 
اســت که از نابرابری ها رنج می برند ولی 
الزم است که در آنها تعدیل شود و انگیزه 
از میان نرود تا پیشرفت وجود داشته باشد 
و زندگی انســان، روزمرگی نباشد. دسته 
دیگــر می گفتند که عقایــد مارکس، راه 
و روش انتخاب مدیریت جامعه را روشــن 
نساخته و دمکراســی را عمال رد می کند 
و لذا، دیکتاتور می ســازد و فســاد اداری 
و مســائل دیگر. این عده موافق تعدیل و 

سوسیال دمکراسی بودند.

تا اینجا، مشاجره وجود نداشت. شماری 
از دانشــجویان برای اظهار نظر نسبت به 
اظهارات آن دو دســته نوبت گرفته بودند 
و اظهارات آنان )شنوندگان مناظره( باعث 
مشاجره شد. یکی از اینان گفت که لنین 
می دانست که جامعه روسیه آماده پذیرش 
سوسیالیسمِ  مطلق نیست و نخواهد بود، 
ولی چون آلت دســت دولت وقت آلمان 
شــده بود که می خواســت روســیه را از 
جنگ جهانی اول خارج ســازد، از تبعید 
به روسیه بازگشــت و انقالب کرد. او باید 

پیرو ِمنشــکویک ها )سوسیال دمکرات 
ها( می شــد نه مارکسیسم. روس ها تزار 
الزم داشــتند و سوسیالیســم مالیم باید 
در چارچوب تزاریســم پیاده می شــد و 
ناسیونالیســم را که عامل بزرگی کشــور 
و همکاری و برادری اتباع اســت از میان 
نمی بُرد.  این دانشــجو پیدایش استالین 
و دیکتاتوری را نتیجه آماده نبودن جامعه 
روســیه برای پذیرش مارکسیســم بیان 
و پیش بینــی کرد که کمونیســم اگر به 
سوسیال دمکراسی تبدیل نشود به تدریج 
و یا دفعتا از میان خواهد رفت. دانشجویان 
چپگرا، اظهارات این دانشــجو را حمل بر 
اهانت به لنین کردند و مشاجره آغاز شد، 
پایان جلسه اعالم و مشــاجره به راهروها 

کشانده شد و ....
مــن ]ن. کیهانــی زاده[ خبری در این 
زمینه و بــا احتیاط تمــام تنظیم کردم. 
نخست، مرعشــی رئیس روابط عمومی 
دانشــگاه تهران مانع از انتشــار آن شد و 
سپس اطالعات شهربانی )پلیس( و آنگاه 

سخنگوی نخست وزیری.
از نظــر منـ  یک خبرنگار 21 ســاله و 
دو ساله کار، انتشــار خبر عیبی نداشت و 
کمک می کرد کــه در قالب خبر، همگان 
از نقائص و ضعف های سوسیالیسم مطلق 
)اصطالحا؛ علمی( بویژه کم توجهی آن به 
احســاس و عواطف و میهن دوستی آگاه 
شــوند. لذا، همان شب، خبر را با سه انشاء 
متفاوت نوشــتم و به سه روزنامه صبح که 
بمانند بیشــتر روزنامه های کنونی تهران 
تیراژی کم داشتند دادم که دو تای آنها آن 
را چاپ کردند و من راضی شدم که زحمت 
من هدر نرفت. این را هم ناگفته نگذارم که 
احمد سروش داستان نگار بنام و دبیر وقت 
میز حوادث روزنامه اطالعات موافق انتشار 
خبر بود ولی زور دولت بــر او چربید و در 

اطالعات و کیهان به چاپ نرسید.
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مه  نا در دوران حکومت مصدق، روز
نگاران میهندوست، معلمان و سخنرانان 
از هر فرصتی برای تقویت احساسات 
میهندوستانه ایرانیان غفلت نمی کردند. 
برای مثال: اواخر فروردین 1332 )که من 
دانش آموز کالس دهم دبیرستان پهلوی 
کرمان بودم(، یک روز دانش آموزان را 
به اجتماع در محوطه وسیع دبیرستان 
ندند. مهندس کارآموز رئیس  فراخوا
دبیرستان خطاب به آنان گفت: چند 
نشریه به مناسبت زادروز ورنر فوس )ُوس( 
آلمانی که جان خودرا فدای وطن کرد 
مطلب نوشته اند بروید این نشریات را 
بیابید و بخرید، آن مطلب را از نشریه جدا 
کنید و بر دیوار راهروهای مدرسه، بازارـ  

بازار تاریخی و کم نظیر کرمان و هرجا که 
معرض دید همشهریان باشد بچسبانید تا 

همگان ببینند و سرمشق قرار گیرد.
 از همان روز چنین شد بگونه ای که 
آن نشریات کمیاب شدند و تا چند برابر 

بفروش می رسیدند.

ورنر وس  Werner Voss میهندوست 
بنام آلمانی که در 17 سالگی و با آغاز 
جنگ جهانی اول داوطلبانه وارد ارتش 
وطن خود شده، فنون خلبانی فراگرفته و 
48 هواپیمای دشمن را سرنگون ساخته 
بود 13 اپریل 1917 و در جریان یک 
نبرد هوایی کشته شد. هشت جنگنده 
انگلیسی هواپیمای اورا در میان گرفته و 
سرنگون کرده بودند. او در همان نبرد یک 
هواپیمای انگلیسی را سرنگون ساخته 
بود. بکارگیری هواپیما به صورت یک 
جنگ ابزار، از دوران جنگ جهانی اول آغاز 
شده است. ُوس در 1897 به دنیا آمده بود 
که در 20 سالگی جان خودرا در راه وطن 

از دست داد.

90 ساله شدن الیزابت دوم در 21 اپریل 
2016 مرا به یاد روش جوانان کرمانی به 
نگلیسی ها در زمستان  ز ا نتقام گرفتن ا ا
1331 انداخت. این فرصت را حکومت مصدق 
به دست داده بود و دبیران دبیرستان ها آزادانه 
همه بالهایی را که انگلیسی ها از زمان ورود 
گروه برادران ِشرلی )دوران شاه عباس یکم( 
به قزوینـ  پایتخت وقتـ  بر سر ایرانیان آورده 
اند برای جوانان وطن )دانش آموزان( گفته و 

تشریح می کردند و دل آنان پُر بود.
 ششم فوریه 1953 )بهمن 1331( الیزابت 
27 ساله برجای پدرش جورج ششم نشست 
و به نام الیزابت دوم پادشاه انگلستان شد و 
برخی از نشریات تهران بویژه مجاّلت عکس 
های او و مراسم پادشاه شدنش را به تفصیل 

درج کرده بودند.
جوانان کرمان این عکس هارا از روزنامه ها 
و مجاّلت جدا کرده به عکاسی ها )عمدتا واقع 
در خیابان کاظمی وقت( داده بودند تا بزرگ 
و تکثیر کنند و هرکدام به پول آن وقت، 5 
تومان )پول وقت( تمام شده بود. این جوانان 
این عکس ها را به عالمت انتقام گیری و نشان 
دادن تنّفر خود، در مالء عام بر تنه درخت و 
دیوار می چسباندند و با دوشاخه سنگباران و 

یا چاقو فرو می کردند و سرانجام، عکس های 
پاره شده را همانجا آتش می زدند و ....

آن جوانان اگر زنده باشند اینک در دهه 
های آخر ُعمر هستند ولی گمان نکنم که آن 
احساس از وجود آنان خارج شده باشد و یا به 
فرزندان و نوه ها منتقل نکرده باشند. کرمانیان 
شهرت جهانی در کرامت و میهندوستی دارند. 
آنان در قرون وسطی مدت ها حاکم آلتائیک 
داشتند ولی حتی یک کلمه تُرکی یاد نگرفتند 
و این، باعث تعجب موّرخان در سراسر جهان 
است. رنجش و رویگردان شدن کرمانیان از 
دولت شاه از زمانی شّدت گرفت که منطقه 
بندرعباس )ُگمبرون( را پس از 25 قرن از 
استان کرمان جدا و اُستانی تازه کرد. اردشیر 
بابکانـ  حاکم وقت مکران، سیستان، کرمان و 
فارس که دژ نظامی کرمان بر فراز تپه )معروف 
به قلعه دختر( را نوسازی کرد در نظر داشت که 
پس از برانداختن اشکانیان که به فساد دولتی 
و سازش با روم گراییده بودند، شهر کرمان را 
پایتخت ایران کند. وی بعدا تغییر نظر داد 
زیراکه تهدید روم ادامه داشت و تیسفون )20 
مایلی جنوب بغداد( به قلمرو رومیان نزدیکتر 
بود. کرمان که تمدن آن )طبق آثار بدست 
آمده در کهنوج و ...( چندین هزار ساله است 

هنوز بزرگترین اُستان ایران به لحاظ وسعت 
است و یک منطقه خودکفا. سردار قاسم 
سلیمانی از استان کرمان است. سپاهیان 
کرمانی بودند که در سال 570 میالدی به 
فرمان خسروانوشیروان، از راه دریا )خلیج 
فارس( به یمن رفتند و حبشی های مهاجم 
به یمن را به دریای سرخ ریختند و از آن پس 
و به خواست بزرگان یمن، این سرزمین 
وابسته به ایران شد. سپاهیان کرمانی در 
همه لشکرکشی ها امپراتوری ایران شرکت 
داشتند. در شهریور 1320، لشکر کرمان 
)لشکر 7 پیاده( آخرین واحد نظامی ایران 

بود که دست از مقاومت برداشت.

یک ابتکار جالب برای تقویت میهندوستی

... و این هم یک روش انتقام گیری!

Werner Voss

 الیزابت دوم در آن زمان



 مخالفت فقط با »مصدق« بود، سه روز پیش از آنـ  پنجم اردیبهشت همان سال )سال 1357( در همان صفحه 
)صفحه 6 آن روزنامهـ  صفحه نظرات و اندیشه(، دکتر حسن صدر حاج سیدجوادی استاد ادبیات و روزنامه 

نگار )بیش از دو دهه از دبیران ارشد تحریریه روزنامه اطالعات و در نیمه اول دهه 1350 سردبیر این روزنامه، از 
بنیادگذاران یک مدرسه تعلیمات عالی در شمیران، دانش آموخته فرانسه و برادر دکتر علی اصغر و احمد )وزیر 
کشور و وزیر دادگستری در کابینه مهدی بازرگان( یک انتقاد تُند از سانسور کتاب در ایران وقت نوشته بود که 

بدون اعتراض چاپ و منتشر شده بود. 

ماجرای شنیدنی سانسور مطلب مصدق حتی در »ستون تاریخ« روزنامه!
 ترس از نوشتن نام مصدق

صفحه ششــم روزنامه اطالعات سال ها 
اختصاص به نظرات و اندیشه ها داشت و از 
نیمه دهه 1350، یک تحلیل اخبار داخله 

و یک تفســیر اخبار بین الملل هم به این 
صفحه منتقل شده بود، به عالوه کاریکاتور 
ِ روز و عمدتا سیاســی. از نیمه دوم ســال 

1356 )در تقویم آن زمان، ســال 2536( 
ستون »امروز در تاریخ« نوشتِه من نیز به 
این صفحه انتقال یافته بود. در سال های 
1356 و 1357، تفسیرهای بین الملل را 

عمدتا و یک روز در میان، من می نوشتم.
پس از تعطیالت نوروزی ســال 1357 
)ســال 2537 وقت(، بوی تحّول و آزادی 
قلــم و اظهار نظر بیش از پیش احســاس 
می شــد که چــون به خواســت ها عمال 
توجه نشــد به تدریج تبدیــل به انقالب 
شــد. این بوی تحّول، مرا بر آن داشت که 
هشــتم اردیبهشت، نخســت وزیر شدن 
محمد مصدق در سال 1330 را در ردیف 
رویدادهای هشــتم اردیبهشــِت ستون 
»امروز در تاریخ« قــرار دهم و برای چاپ 
بفرستم. در این ستون، هر رویداد معموال از 
دوـ  سه جمله تجاوز نمی کرد، ولی نخست 
وزیرشــدن مصدق را در چندین جمله به 

این صورت نوشته بودم: 
»محمــد مصدق به خواســت پارلمان 
نخست وزیر ایران شد و از این روز ]هشتم 
اردیبهشت 1330[ کار خودرا در این سمت 
آغاز و چهار روز بعد ]12 اردیبهشت = دوم 
ماه می 1951[ برنامه اش را اعالم داشت 
که این برنامه با یک رای مخالف در مجلس 
و 3 رای مخالف در سنا تصویب شد. َسرَخط 
های این برنامه از این قرار بود؛ اجراي قانون 
ملي شدن نفت و برخورداری کامل ایرانیان 
از منافع نفت خود، استعمارزدایی که ایران 
از دهه دوم قرن 19 )دوران فتحعلی شــاه 
قاجار( گرفتار آن بوده، قطع فساد دولتی، 
رشــوه خواری و نفوذ خــواص، برقراري 
عدالت در جامعه و حکومت قانون، رعایت 
آزادي ها و حقوق انساني ایرانیان، اصالح 
قانون انتخابات، انتخابی شدن شهرداران 
با رای مستقیم ساکنان شهرهای مربوط، 
آزادي زندانیان سیاســي و در بَند نبودن 
افراد به خاطر دگراندیشی و بیان نظرات و 
انتقادهای خود از اوضاع، اصالح امور اداري 
ـ قضایي و انتصابات بر پایه کارشناس رشته 
مربوط بودنـ  تجربه و شایســتگي الزم را 
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این عکس )کپی شده از یک روزنامه( در 
دهه نخســت ماه می 1978 در روزنامه ها 
ـ در گوشــه و کنار جهان انتشار یافته بود و 
نشان می داد که گرومیکو وزیر امور خارجه 
وقت شوروی دست لئونید برژنف رهبر این 
جماهیریــه )از 1964( و در آن زمان 71 
ساله را گرفته است تا هنگام راه رفتن تعادل 
خودرا از دست ندهد و بر زمین نیافتد!. این 
دو در ســفر آلمان بودند. برژنف که با این 
وضعیت مزاجی 4 ســال و 6 ماه دیگر هم 
حکومت کرد با خود در آن سفر چند پزشک 
و جّراح برده بود کــه در صورت نیاز کمک 
کنند. وی سال ها بود که بیمار و بعدا زمین 
گیر بود ولی حاضر به سپردن زمام امور به 

دیگری نبود. 
برژنف که 19 دســامبر 1906 در ناحیه 
اوکراینِ  امپراتوری روسیه به دنیا آمده بود 

تا آخرین لحظه ُعمر در دهم نوامبر 1982 
دست از حکومت کردن نکشید و چون تنها 
»نــام او« حکومت می کرد فســاد دولتی 
همه جا دیده می شــد و این وضعیت سبب 
فروپاشی جماهیریه و حزب کمونیست در 

کمتر از ده سال پس از مرگ او شد.
پس از انتشــار این عکس، تفسیرنگاراِن 
»جهاِن عدم تعهد« نگرانی خودرا از پایان 
موازنه جهانی قدرت )نظم حاصل از وجود 
دو قدرت( ابراز داشــته و فروپاشی قدرت 
شــرق و پیمان ورشــو را در صورت ادامه 
حکومت برژنف بیمار که قبال هم گزارش، از 
دست داشتن دخترش در قاچاق جواهرات 
داده شــده بود پیش بینی کرده بودند که 
تحقق یافت. برژنف به رغم زمین گیر بودن، 
حاضر به شریک کردن دیگران در حکومت 

نمی شد.

 موّرخان ادامــه حکومت او به رغم از کار 
افتادگــی و مصرف الکل، یکــی از عوامل 
فروپاشی شــوروی و ریشه دار شدن فساد 
اقتصادیـ  اداری در اعضای جداشــده آن 
جماهیریه می بینند. اتحادیه فروپاشــید 
ولی قدرت در دست سران اعضای استقالل 

یافته آن باقی مانده است!.

پیش بینی فروپاشی شوروی و پایان جهان دو قدرتی و موازنه، با دیدن
 این عکس که در روزنامه ها انتشار یافته بود

داشتن، قطع هرگونه اِعمال نفوذ و توصیه 
و تشــّبث )پارتي بــازي( در امور دولتي و 
معامالت، نپوتیســم )مشاغل و معامالت 

دولتی را به بستگان نزدیک دادن( و ....«.
همچنین نوشــتم کــه »تاریخ« ثابت 
کرده اســت که مصدق قدرت طلب نبود، 
میهندوســت و ایرانی دوســت بود، می 
خواســت که به ایرانیان خدمــت کند و 
آنان را نجات دهــد و در جامعه جهانی بر 
جایگاهی رفیع بنشاند، کوچکترین تردید 
به پاکدامنی و بی اعتنایــی او به مال دنیا 
مشاهده نشده و خواهان استقرار دمکراسی 
واقعی در کشــور بود ولی معتقد بود که تا 
مردم دمکراسی را درک نکنند برقرار نمی 
شود و بنابراین نظر به آموزش عمومی آن 
داشــت. مصدق که با سخنان و کارهایش 
وارد قلوب مردم شده بود همچنین عقیده 
داشــت که تا ایرانیان گذشــته میهن و 
جانبــازی های نیاکان خــود را آنچنانکه 
»باید« ندانند خودخــواه و خودبین باقی 
خواهند ماند و پیشرفت میهن و هموطنان 

را هدِف نخست خود قرار نخواهند داد.«.
در آن زمــان، حروف چینــی با »الینو 
تایپ« بود. »حــروف چین« که مطلب را 

خوانده بود نــزد من )میز اخبار بین الملل 
روزنامه( آمد و گفت: »می ترســم که این 
مطلب، برایت درد سر ساز شود، برو قسمت 
تصحیــح )پروف ریدینــگ( آن را دوباره 

بخوان و تعدیل کن.«.
من به این توصیه اعتناء نکردم. صفحه 
ششم در ِسکِشن اخبار روز نبود، در ساعات 
شب بسته می شد و بامدادان با سکشن های 
الیی به چــاپ می رســید و همان وقت، 
نســخه هایی از این ِسکِشن ها )مجموعه 

الیی( به دوائر اطالعاتیـ  امنیتی مربوط 
فرستاده می شد تا بخوانند و اگر از نظر آنان 
)دولت( ایرادی داشت، تا فرصت باقی بود 
بگویند که رفع شــود. در آن زمان روزنامه 
اطالعــات یک روزنامه عصر بــود و بعد از 
ظهرها به توزیع داده می شــد و تیراژ آن 

صدها هزار نسخه بود.
ســاعت 8 بامداد روز بعد، از یک دائره 
دولتی به سردبیری تلفن شد که پاراگراف 
دوم مطلب مصدق حذف شــود. این کار 
یعنی دوباره چاپ کردن آن ِسکِشــن که 
هزینه سنگین داشــت و وقتگیر هم بود. 
طولی نکشــید که از یک دائــره دیگر به 
سردبیری تلفن شد که همه مطلب حذف 
شــود زیراکه برای معترضیــن خیابانی 
خــوراک! خواهد بود. هنــوز کار حذف و 
تجدید چاپ آن ِسکِشن بپایان نرسیده بود 
که از خود من تلفنی سئوال شد که هدف از 
نوشتن مطلب چه بوده و چرا برخالف موارد 
دیگر ]در ستون امروز در تاریخ[، از دوـ  سه 

جمله تجاوز کرده بود و ....
مطلــب تحریرشــده را کــه بــه من 
بازگردانده شــده بود نزد خود نگهداشتم 

تا روزی بازگو کنم. 
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به رغم هشدار مشاوران امنیتیـ  استراتژیک جورج 
دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا که پوتین یک 
سرهنگ اطالعاتي شوروي سابق است و نمي شود دست 
او را با یک نگاه و تبّسم و حتی »بله گفتن« خواند، جورج 
بوش در پی مالقات فوریه 2005 خود با او گفت که از 
چشمان پوتین خوانده است که می توان به او اطمینان 
کرد و نشریات، این اظهار بوش را با عالمت سئوال و 
تعجب )؟!( در زیر تصویر این مالقات )که در باال درج 
شده است( چاپ کرده بودند.
با وجود این، مشاوران بوش که معتقد به اتخاذ تدابیر 
برای بسط فساد دولتی در روسیه و درگیر مسائل داخلی 
کردن این دولت بودند از راه خود دست برنداشتند  و 
گزارش 11 سال گذشته حکایت از ادامه فساد دولتی و ... 
در کرملین می کند و همین فساد و نزاع و رقابت بر سر 
مقام مانع بازگشت این کشور به قدرت سابق شده است.

بوش در چشمان پوتین چه چیزی را خوانده بود؟!

 تفنگهای پیاده نظام ایران 
در نبرد َکرنال
نبرد َکرنال میان ارتش های دو امپراتوری ایران 
و هندوستان از پانزدهم ذیحجه )مصادف با 24 
فوریه 1739( آغاز شده بود. محل صف آرایی 
دو ارتش، دشت مجاور شهر َکرنال )امروزه 
شهري 220 هزار نفری( واقع در ایالت هاریانا و 
20 فرسنگی )120 کیلومتری( شمال دهلی بود. 
محمدشاه امپراتور گورکانی )تیموریـ  مغول 
تبار( هندوستان شخصا در صحنه نبرد حضور 
داشت و پس از اینکه احساس شکست کرد با پای 
پیاده به حضور نادر رفت و تاج خود را به نادر داد و 
تسلیم شد.
خاطره آن جنگ، تفنگ ها و توپ های ارتش 
ایران و نیز غنائم جنگ و معروف تر ازهمه الماس 
دریای نور، کوه نور و تخت طاووس است. نادر 
در این جنگ از توپ سبک که بر شتر بسته می 
شد و مهندسان ایرانی ساخته بودند استفاده 
کرد. قبال توپ ها سنگین بودند و حمل و انتقال 
سریع آنها دشوار. توپهای سبک ارتش نادرشاه را 
»زنبورک« می خواندند و انبار آنها )دیپو( معروف 
به زنبورکخانه بود.

تفنگ های پیاده نظام ایران در نبرد َکرنال

الماس دریای نور که نادر آن را با 
خود از دهلی آورد.

18

دوربین هم تاریخ می نویسد



پوشش دختر شمشیرباز مسلمان
ابتهاج محمد 31 ساله ، مسلمان تاکنون سه بار در سطح بین 
المللی قهرمان شمشیربازی  شده است و اینک خود را برای 
المپیک تابستانی آماده می کند.  وی که با حجاب ) عکس 
باال (  در تمرینات و مسابقات شرکت می کند  فارغ التحصیل 
دوک -  دانشگاه معروف آمریکا-  در رشته مطالعات
 بین المللی است.
این دوشیزه شمشیرباز  درآمریکا به دنیا آمده است.

تیربار 132 ساله شد
 و تلفات انسانی جنگ ها، چندبرابر
 » Hiram Maxim 23 فوریه سال 1884 » هیرام ماکسیم
تکنیسین آمریکایي که در لندن کار مي کرد اختراع خود 
»تیرباِر کامال اتوماتیک« را در این شهر به معرض نمایش 
گذارد که مي توانست هر دقیقه تا 600 گلوله شلیک کند.
 اختراع هیرام ماکسیم که سالح مرگبار نام گرفت تلفات 
در جنگ را بیش از گذشته کرد. بسیاري از دولت ها پس از 
آگاه شدن از اختراع ماکسیم در صدد به دست آوردن تیربار 
برآمدند و مهندسان خود را وادار به ساختن آن کردند. 
هیرام ماکسیم پنجم فوریه 1840 در آمریکا متولد و در نیمه 
ُعمر به انگلستان مهاجرت کرده بود. وی  24 نوامبر 1916 
درگذشت. هیرام بپاس اختراع تیربار )مسلسل( از دولت 
لندن لقب »ِسر« گرفت و شد:
Sir Hiram Stevens Maxim

ماکسیم هیرام در جریان نمایش تیربار اختراعی خود

تولّد دوقلوی  بهم چسبیده
 در تهران در سال انقالب!
در بهار 1357 )سال انقالب( جهانیان خبر تازه ای از 
ایران شنیدند و آن تولّد یک دوقلوی بهم چسبیده از 
ناحیه شکم و سینه بود و هر دو؛ دختر. این دوقلو در 
زایشگاه شهریار در تهران به دنیا آمده بودند. دوقلوها 
با وزن 3 کیلو و پانصد گرم، 7 ماهه متولّد شده بودند. 
مادر آنان بانو فاطمه علمی 21 ساله بود و پدرشان اصغر 
حیدری کارمند مخابرات. دکتر پروین َسرِوستانی 
پزشک مربوط گفته بود که همه تالش را برای زنده 
ماندن دوقلو که بعدا می شود با عمل جراحی آنان را 
ازهم جدا کرد به عمل خواهد آورد. چون سال انقالب 
بود و روزنامه ها روی تحواّلت آن تمرکز کرده بودند، 
دیگر کسی از سرنوشت این دوقلو آگاه نشد. بانو 
فاطمه در آن زمان یک فرزند 31 ماهه هم داشت.

دوقلوی بهم چسبیده با تیتر روزنامه 
 )کاپی از صفحه مربوط در روزنامه اطالعات وقت(
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

ایــن صفحــات ماهانــه را بــا بيــت رودکــی، متوّلــد 
858 و متوفــی در 940 ميــادیـ  پــدر شــعر فارســی 
نویــن که در بــاال آمده اســت آغاز کرده ایــم که یک 
روزنگار)کرونيــکل(  بــه روش تاریــخ نویســی 
ژورناليستی اســت که در این روش، َسبک، اصول و 
قواعد خبر و نظرنویســی )کوتاه، روشن و آموزندهـ  

فرهنگی( بکار برده می شود و درباره کارها و نظرات 
افراد و رویداد های پندآموز گذشته است و هدف از 
آن آموزش عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها، 
سرمشق گرفتن و نيز پيشگيری از اشتباه با درس 
گرفتن از اشــتباه دیگران و گذشــتگان اســت. در 
تاریخ نگاری ژورناليســتی باید یک مبدأـ  روز، هفته 
و ماهـ  در دســت داشــت و نوشــتن مطلب را از آن آغاز 
کرد بنابراین، مطالبی که در زیر آمده اســت ارتباط 
بااپریل و می)فروردین و  اردیبهشــت( داشته است.

20

این ماه در گذر تاریخ

بیست و هفتم ماه می 1614 شاه 
عباس یکم دومین پیام فیلیپ پادشاه 
وقت اسپانیا را دریافت کرد که در آن، 
بار دیگر خواسته بود که ایران جزیره 
بحرین را به اسپانیا بسپارد ]تا مروارید 

جمع آوری کند.[.  شاه عباس پس از 
دریافت  پیام، در همان جلسه خطاب به 
فرستاده پادشاه اسپانیا گفت که بحرین 
طبق اسناد موجود، تاریخ و فرهنگ 
مردم آن جزیي از قلمرو ایران بوده است 
و وي بر سر قلمرو ایران با کسي مذاکره و 
مصالحه نخواهد کرد و اگر پادشاه اسپانیا 
از آن گوشه جهان مدعي بحرین است، 
تنها از طریق جنگ مي تواند آن را از ما 
بگیرد که گمان نکنم در جهان ارتشي 
یافت شود که بتواند با سرباز ایراني 

مصاف دهد.
     شاه عباس در پایان این دیدار که 
تفصیل آن را فرستاده اسپانیا برنگاشته 

و متن آن موجود است، خطاب به این 
فرستاده گفته بود: مهمان نوازي خصلت 
ماست، ولي این آخرین بار باشد که 

چنین پیامي براي ما بیاوري.
     شاه عباس سپس درحضور فرستاده 
اسپانیا به مقامات حاضر در جلسه تاکید 
کرده بود که اگر فرستادگان بعدي 
اسپانیا حامل چنین پیامي باشند؛ آنان 
را از بندر محل ورود به داخل ایران 
راه ندهند. ]در آن زمان، به سبب 
سلطه عثماني بر شرق و جنوب شرقی 
مدیترانه، اروپاییان براي رسیدن به 
ایران تنها دو راه داشتند: راه دریا و راه 

روسیه[.

دوازدهم اردیبهشــت 1324 محمد 
صادق طباطبایي رئیــس وقت مجلس 
)پارلمان ایران( در آغاز جلســه خطاب 
به نمایندگان گفــت: جنگ جهاني دوم 
در اروپا پایــان یافت، ولــي در ایران، ما 
هنوز پس از دو هفته نتوانســته ایم براي 
کشورمان نخســت وزیر تعیین کنیم و 
به نااطمیناني و شایعات که به گسترش 
ناامني و گردنکشي کمک مي کند پایان 

دهیم و .... 
     مجلــس 28 فروردین 1324 با راي 
عدم اعتماد خود مرتضي قلي بیات نخست 
وزیر وقت را که نتوانســته بود به گراني 
روزافزون ناشی از کثرت نقدینگی )پول 
کاغذی( پایان دهد برکنــار کرده بود و 
کشــور را بدون رئیس دولت گذارده بود. 
بیات در اواخر آبان ماه پس از این که دکتر 
مصدق پیشنهاد نخست وزیر شدن را رد 

کرده بود به این ســمت تعیین شده بود. 
بنابراین، بیات تنها پنــج ماه و چند روز 

رئیس دولت بود.
     در جلسه 12 اردیبهشت پس از ایراد 
چند نطق دیگر و طرح دوـ  سه پیشنهاد، 
به نخست وزیر شــدن ابراهیم حکیمي 
)حکیــم الملک( راي گرفته شــد که به 
تصویب رسید و بحران دولت )قوه مجریه( 

پایان یافت.

شاه عباس با رد درخواست پادشاه اسپانیا که بحرین را برای جمع آوری مروارید به آن 
دولت بدهد گفت که بحرین را جز با جنگ نمي توان از ایران گرفت

مجلس ایران نخست وزیررا که نتوانسته بود به گراني ناشی از کثرت نقدینگی 
)اسکناس( پایان دهد برکنار کرد

شاه عباس یکم
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هارون الرشید خلیفه عباسي که در عصر 
خود اَبَرمرد شرق بشمار مي آمد در ماه می 
سال 800 میالدي ضمن ارسال پیامي 
به »شارلماني« اَبَرمرد وقت غرب به وي 
اطالع داد که به ابراهیم بِن َعقَرب حکمران 
افریقیه )سرزمین هاي مسلمان نشین 
شمال آفریقا به مرکزیت تونس امروز( 
خود مختاري داده است و در امور داخلي 
استقالل دارد و از این پس درباره مسائل 
محلي )منطقه مدیترانه( با او تماس بگیرد.

 تاریخ انشاء نامه پس از تطبیق تقویم ها و 
محاسبات تقویمي دیگر، 26 ماه می تعیین 

و اعالم شده است.
     هارون با این پیام، یک دستگاه بازي 
شطرنج با راهنماي استفاده از آن را به عنوان 
هدیه براي شارلماني ارسال داشته بود و یاد 
آور شده بود که َکسري )خسروانوشیروان 
ساساني( این بازي را که مبتکر آن هندیان 
بوده اند به منظور تقویت حافظه و قواي 
مغزي ایرانیان و تسریع محاسبات ذهنی 
ریاضي، در قلمرو خود رواج داده و ملّت را 
به انجام این بازي تشویق کرده و جایزه 

معّین ساخته بود.
    با ارسال همین یک دستگاه، بازي 
شطرنج در غرب رواج یافت که »چس 

Chess  « خوانده مي شود.

ششــم خــرداد 1309 )27ماه می 
1930( دولــت وقــت امتیــاز چاپ 
اسکناســهاي ایران را که تــا آن زمان 
منحصرا در دســت انگلیسي ها بود لغو 
و بابت این اقدام خــود، 200 هزار لیره 
به انگلیســي ها غرامت پرداخت کرد! و 
همچنین اجازه داد که انگلیسي ها بانک 
خود را در تهران و شعب آن را در استانها 
داشته باشــند تا دهانشان بسته شود و 

اعتراض نکنند.
 انحصار چاپ و نشر )به جریان گذاري( 
اســکناس ایران به مدت چهل سال در 
دست بانک انگلیسي بود! که بعدا تحت 
عنوان فریبنده »بانک شاهنشــاهي« 
بکار بانکــداري در ایران ادامه داد. بانک 
انگلیســي که از31 مارس 1890 عمال 
کار خود را در ایران آغاز کرده بود، با این 
که از ســال 1949 تغییر نام داده بود در 
سال 1952 )1331هجری خورشیدی( 
به دست دکتر مصدق رئیس دولت وقت 
منحل شد که دو دهه بعد از آن، در ایران 
به نام بانک خاورمیانه انگلستان تجدید 
حیات کرد! و ثروتمنــدان ایراني ظرف 
ســالهاي 1976 تا پایان 1978 معادل 
صدها میلیون لیره از طریق آن از کشور 

خارج ساختند.
 ناصرالدین شاه قاجار امتیاز فعالیت 
بانک انگلستان )شعبه شرق( در ایران را 

به انگلیسي ها داده بود و ملکه ویکتوریا 
در 1889 با صدور یک فرمان! اجازه داده 
بود که ایــن بانک در ایران به کار پردازد 
و بانک پــس از یافتن محل در تهران، از 
31 مارس 1890 کار خــود را در ایران 
آغاز و نشر اسکناس )پول کاغذي( ایران 
را که حساســترین حق غیر قابل انتقال 
یک ملت حاکم اســت به دست گرفته 
بود و سیاست پولي ایران )خزانه دولت 
و جیب مــردم( در اختیــار یک دولت 
معروف به استعمارگر و پولهاي کاغذي 
منتشره آن قرار گرفته بود!. مقّر مرکزي 
این بانک در تهران در ســاختماني واقع 
در ضلع شــرقي میدان توپخانه بود که 
بعدا بانــک بازرگاني )نخســتین بانک 
غیر دولتي ایران( در آنجا مســتقر شد. 
به عبارت دیگر؛ از 1890 تا سال1930 
) 1309هجری خورشیدي(، یک بانک 
انگلیسي وظایف بانک مرکزي ایران را 
ـ کشوری که 25 قرن پیش پول واحد و 
یکنواخت، سکه داریک ضرب کرده بود 
ـ انجام مي داد که حتي یادآور شدن آن 

دردناک است.
     از خرداد 1309 )27 ماه می 1930( 
دولت ایران، خود )نخست از طریق بانک 
ملّي و بعدا پس از تاسیس بانک مرکزي، 
توسط آن( کار چاپ اسکناس را به دست 

گرفته است.

بانک انگليسي با فرمان ملکه ویکتوریا نقش بانک 
مرکزي ایران را برعهده داشت!

خسروانوشيروان
 و بازي شطرنج

 اسکناس یک تومانی آن زمان با عکس ناصرالدین شاه
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یکم ماه می 1896 روزي است که ناصرالدین 
شاه از طایفه مغول تبار قاجار )قجر( در حرم 
شاه عبدالعظیم در شهر ري به دست میرزا 
رضا کرماني کشته شد. ناصرالدین شاه 16 
جوالی 1831 به دنیا آمده بود و هنگام 
مرگ 65 ساله بود و 48 سال سلطنت کرده 
بود. میرزارضا تپانچه را در زیر عریضه خود 

)نامه خود به شاه( پنهان کرده بود.
ناصرالدین شاه که به باور تاریخنگاران، 
فاقد آگاهی های الزم، دورنگري و توان 
قضات بودـ  ندانسته، امتیازهاي متعدد به 
خارجیان داد. بخشی از به فالکت افتادن 
ایران و از دست دادن مناطق تاجیک 
نشین افغانستان به مرکزیت شهر هرات 
و نیز منطقه فرارود )آسیای میانه( مربوط 

به دوران سلطنت اوست. تاجیکیان 
افغانستان و منطقه فرارود از اندیشه ایجاد 
یک کنفدراسیون با ایران خارج نشده اند و 
یک بار هم شهر هرات را به پایتخت شدن 
این کنفدراسیون پیشنهاد کرده بودند. 
هراتـ  مهد ادبیات فارسی و تجدید تولد 

زبان ملی ایرانیان قرن ها ولیعهدنشین 
ایران بود. احمدشاه مسعود می خواست 
که امپراتوری پارسیان را به پایتختی هرات 
احیاء کند و کوروش دوم شود که معماگونه 
ترور شد. انگلیسی ها با لشکرکشی به 
بوشهر و خوزستان و جنگ با ایران، هرات و 
مناطق تاجیک نشین افغانستان را از ایران 
جدا کردن و به روس ها چراغ سبز زدند 
تا فرارود را تصرف کند. آنان قبال ترتیب 
رسمیت بخشیدن به واگذاری قفقاز به 
روس ها را داده بودند. ناصرالدین شاه 
نخستین شاه ایران بود که به اروپاي غربي 
سفر کرد، آن هم سه بار متوالي، عمدتا با 
پول قرضی و به فاصله نسبتا کوتاهي از هم! 

و تنها براي تماشاي فرنگ!.

ناصرالدین شاه

سالروز ترور مردی که با ندانمکاری های خود ایرانيان را به فالکت انداخت

ژنرال »سلوکوس« جانشین اسکندر در 
متصرفات آسیایي او، 25 ماه مي سال 311 
پیش از میالد ساختن شهري را در کناره 
غربي رود دجله )عراق امروز( آغاز کرد که 
پنج سال بعد تکمیل شد و سلوکیه نام گرفت 
و دستگاه حکومتي اش به آنجا انتقال یافت. 
اشکانیان بعدا تیسفون را در سوي دیگر 
دجله ساختند و پایتخت قراردادند و ده 
قرن بعد، بغداد که یک روستا در نزدیکي 

همین دو شهر بود به صورت شهری بزرگ 
درآمد و پایتخت )دارالخالفه( عباسیان شد.

سلوکوس اول با هدف جلب قلوب ایرانیان 
نسبت به خود، درهمان سال )311 پیش از 
میالد( با »آپاما« دختر کالنتر بلخ )بزرگتر 
این شهر، نه رئیس پلیس( ازدواج کرد، ولي 
ایرانیان با بکارگیري روش منحصر به فرد 
خود براي مدتي طوالني زیربار مقدوني 
ها نماندند؛ به همان گونه که بعدا عربان، 

ترکمانان و مغول ها هم نتوانستند به مفهوم 
واقعي کلمه بر آنان حکومت کنند که 
مورخان متفق القول این روش ویژه )انهدام 
فاتحان از درون و یا خودی کردن آنان( را 
هنر ایرانیان نوشته اند که با زبردستي خاص 
در فاتحان نفوذ مي کنند، آنان را تغییر 
فرهنگ و روانشناسي مي دهند )خودی می 
کنند( و به تدریج قدرت را به خود منتقل 

مي سازند.

هنر ایرانيان در خودی کردن فاتحان و حفظ فرهنگ ملّی

همایونشــاه پادشــاه وقت هند که به دربار 
ایران )قزوین( پناهنده شــده بود و از ایران 
یاری گرفته بود تا تاج و تخت خودرا بازیابد 
و به این هدف خود رســید، در راه بازگشت 
به هند در ســال 1543 چند روز در کویته 
)شهری پشتونـ  بلوچ نشین و در آن زمان 
در قلمرو ایران( که میان سه کوه واقع شده 
است اقامت کرد و با همین اقامت کوتاه، نهم 
ژوئن 1544 و پس از بازگشــت به قدرت و 
استقرار در دهلي، مدعی کویته شد که ایران 
در سال 1556 به آنجا لشکر کشید و هندیان 

را بیرون راند. 
همایونشــاه پســر بابر و دومین امپراتور 
تیموري هند اســت که در دسامبر 1530 
بر جاي پدر نشســت. وي در آغاز سلطنت با 

برادرش کامران میرزا درگیري داشت. 
    دّرانی ها پس از اعالم اســتقالل منطقه 
قندهار در نیمه قرن هجدهم و جداساختن 
آن از ایران کویته را هم ضمیمه قلمرو خود 
کرده بودند که انگلیســی ها پس از تکمیل 
تصرف هندوستان، در نیمه دوم قرن 19 آن 
را متصرف شدند و با کشــیدن خط مرزی 

»دوراند = دوَرنــد« کویته و نیمی از طوایف 
پشــتون را به هند ملحق ساختند که اینک 
بخش بزرگی از پاکســتان را تشــکیل می 
دهند که منطقــه بحران زاي این کشــور 
است. باوجود مهاجرت های اخیر، اکثریت 
جمعیت کویته را هنوز پشتونها )افغان ها( 
تشکیل می دهند.  31 می 1935 یک زمین 
لرزه شدید )7 و 7 دهم ریشتری( بیش از 40 
هزار تن را در کویته )در آن زمان شهري در 
بلوچستان انگلستان( کشت. چنین زلزله ای 

در سال 2008 نیز در کویته روی داد.

با کمک ایران به قدرت بازگشت ولی مدعی بخشی از ایرانزمين شد!
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تخریب شهر توس به دست میران 
شاه پسر امیرتیمور )تیمور لَنگ( را 18 
مي سال 1389 میالدي گزارش کرده 
اند. میران شاه توسـ  زادگاه و َمدَفن 
فردوسي بزرگ را چنان ویران ساخت 
که از آن جز ویرانــه اي برجاي باقي 
نماند، و چون مسیر رودخانه هارا هم 
به سوي مشــهد تغییر داده بود، توس 
دیگر به آن صورت آباد نشد. لکن، نام 
این شهر باستاني همه جا در کنار اسم 
فردوسي، میهندوســت بزرگ ایران 
که 25 اردیبهشــت، روز بزرگداشت 
اوست، زنده مانده است. نوشته اند که 
پس از انقالب، گروهی از اســالمیون 
نیز در صدد تخریب آرامگاه فردوسی 
برآمده بودند که آیت اهلل خامنه ای )در 
آن زمان حجت االسالم( متوجه قصد 
آنان شد و با ارسال پیام کتبی مانع از 

تخریب شد. این دستخط تا مدتی در 
آنجا قرار داده شده بود تا فرد و یا افراد 
درصدد تخریب آرامگاه و مجســمه 
فردوســی که گفت »چو ایران نباشد 
تَن من مباد«  برنیایند.   فردوسی چون 
شــیعه بود  مورد بی ِمهــری محمود 

غزنوی- سلطان وقت قرار داشت.
    فردوسي که یک دهقان زاده بود در 
سال 977 میالدي به دنیا آمد و بسال 
1010 درگذشت. فردوسي با مشاهده 
تالش هاي ســامانیان به زنده کردن 
زبان پارســي و فرهنگ ایراني  و تاثیر 
احساس نیرومند میهن دوستی خود، 
به اندیشه تدوین شــاهنامه )تاریخ( 
افتاد که تاریخ منظوم ایران باســتان 
اســت. اهمیت کار او در این است که 
بدون چشمداشت این کار بزرگ را به 

انجام رسانید.

تخریب توس، زادگاه فردوسي بزرگ به دست پسر 
اميرتيمور

از نیمه دوم اردیبهشت  1357 )سال انقالب( تظاهرات ضد 
دولتی و راهپیمایی ها  گسترش یافت، ولی دولت وقت به 
روزنامه دستور داده بود که راهپیمایی های معترضین را 
شورش و بلوا بنویسند!. 
 نمونه  آن صفحه اول شماره 20 اردیبهشت 1357  روزنامه 
اطالعات  که در باال کپی شده است.

در پی اعالم مبارزه با فســاد اداری و سوء 
استفاده گران از ســوی علی امینی پس از 
نخست وزیر شدن، 23 اردیبهشت 1340 
)ماه می 1961( گزارش داده شــد که 140 
مقام و شخصیت معروف تا پایان رسیدگی، 
ممنوع الخروج از کشــور شــده اند. در این 
گزارش آمده بود که این شــمار، تنها مورد 
سوء ظن هســتند و تا متهم نشوند اسامی 
آنان انتشــار نخواهد یافت و تلویحا از مردم 
خواســته شــده بود که اطالعات خودرا در 
مورد هرگونه سوء اســتفادهـ  در آن وقت و 
گذشته ]پس از 28 اُمرداد 1328[ به دولت، 
دیوان کیفر و پلیس بدهند، نام آنان افشــاء 

نخواهد شد.
این عمل عینا پس از انقالب و از 22 بهمن 
1357 تکرار شــد. با این تفــاوت که خارج 
کنندگان ارز هم بر آنان اضافه شــده بودند. 
پس از انقالب، حتی با انتشــار اعالمیه در 
روزنامه ها، از مردم درخواســت می شد که 
اگر اطالعی درباره سوء استفاده های فالن 
فرد و یا مقام سابق )با ذکر نام و انتشار عکس( 
دارند، آن را به فالن مرجع رسیدگی بدهند. 
اختالس و سوء اســتفاده از اموال ملی یک 
کشور قابل قضایی تعقیب است اگر ساکن 

کشور دیگری بشوند.
به اظهار تاریخ نگاران، نتیجه را باید دید 
و قضاوت کرد، درخــت را از میوه اش مورد 
قضاوت قرار می دهند. اگر سخنان و اقدامات 

بی نتیجه بوده باید دید که چرا؟.

ممنوع الخروج شدن
 140 مقام و شخصيت از 

ایران در 1340

nhistorian@cox.net



بیست و نهم اردیبهشت زادروز دکتر 
محمد مصدق ناسیونالیست بنام ایرانی، بانی 
ملّی شدن نفت ایران و رهبر وطن در سال 
های 1330 تا 1332 است که به سال 1258 
)1879 میالدي( در تهران به دنیا آمد و در 

14 اسفند 1345)مارس 1967( فوت شد.
     دولت مصدق با براندازي 28 اَُمرداد 1332 
ساقط و خود او پس از سه سال زندان تا پایان 
عمر به حالت تبعید در روستای احمدآباد 
ساوجبالغ )نزدیک کرج( تحت نظر بسر بُرد. 
دکتر مصدق تبعید خود در احمد آباد را غیر 
قانوني اعالم کرده بود زیرا حکم قضایي بر 

تبعید او وجود نداشت.
     مصدق پیش از نخست وزیري، چند دوره 
نمایندگی تهران در مجلس را بر عهده داشت. 
مصدق براي نخستین بار از شهر اصفهان به 
نمایندگي مجلس انتخاب شده بود. او وزیر و 
استاندار هم شده بود. مصدق سالها در دانشگاه 
تهران حقوق تدریس مي کرد. مصدق معتقد 
به دمکراسی واقعی، تمرین آن و رعایت حقوق 

انسان و آزادی ها بود.
    جبهه ملی که فعالیت آن پس از نخست 
وزیر شدن علی امینی در 16 اردیبهشت 
1340، آزاد شده بود 28 اردیبهشت این 
سال )زیرا که در آن سال، بیست و نهمـ  
زادروز مصدق جمعه و تعطیل بود( تشکیل 
یک اجتماع 100ـ  120 هزار نفری در میدان 
جاللیه تهران )امروزه: پارک الله( برپا داشت 
که در آن الهیار صالح، سنجابی، شاپور بختیار 
و غالمحسین صدیقی سخنرانی کردند و 
خواستار برگزاری انتخابات آزاد طبق اصل 
26 قانون اساسی وقت شدند. به مناسبت 
زادروز مصدق، آن جمعیت ضمن تجلیل از 
او، تبعید و حصر غیرقانونی اش را در احمدآباد 

محکوم کرد. 
     29 اردیبهشت سال 1358 )سه ماه 
و چند روز پس از انقالب و در دوران دولت 
موقت مهدي بازرگان(، ایرانیان صدمین 
زادروز مصدق را با شکوهی بی سابقه برگزار 

کردند و برای این منظور دهها هزار تَن از تهران 
به احمدآباد رفتند تا برگور او ُگل بگذارند. دکتر 
مصدق ُعمر خود را وقف مبارزه برای تحقق 
آزادی ها، دموکراسی، رعایت حقوق انسان، 
صلح و استقالل و حاکمّیت ملی به مفهوم  

کامل کرده بود.
     عالقه مندی ایرانیان به مصدق همچنان 
چشمگیر است. براي مثال؛ تیراژ روزنامه 

همشهری که شهرداری تهران آن را با تحمل 
هزینه ای سنگین و بکارگیری روزنامه نگاران 
قدیمی در آذرماه 1371 )دسامبر 1992( 
تاسیس کرده است در اُمرداد 1372 )29 
امردادماه( با انتشار عکسی از مصدق در 
صفحه ششم این روزنامه از مرز 120 هزار 
نسخه گذشت و این روند افزایش ادامه 
یافت، حال آنکه طبق تجربه جهانی، توجه 
به نشریات دولتیـ  به دلیل واکنش منفي 
ا قوه چهارم  لیسم ر نا مخاطبان که ژور
دمکراسي و جدا از قواي سه گانه دولت 
مي دانندـ  چندان زیاد نبوده است. روزنامه 
دولتی ایران که سال 1373 کار انتشار خودرا 
از سر گرفته است با اطالع از این تجربه روزنامه 
همشهری، به مناسبتی عکسی از مصدق و نوه 
اش را در صفحه اول خود چاپ کرد که در آن 
روز پنج بار تجدید چاپ شد و توجه مخاطبان 
به آن تا سالها کاهش نیافت. این روزنامه نیز 
با بکارگیری روزنامه نگاران قدیمی )اخراجی 
های پس از انقالب که سالها خانه نشین بودند( 

راه اندازی شده بود. کتابفروشي هاي تهران 
تا سالها پس از انقالب عکسي از مصدق را در 
ویترین خود قرار مي دادند تا جلب مشتري 

کنند.
     از نظر دکتر مصدق، آزادی بیان ]که 
مطالب نشریات حرفه اي هم مشمول آن می 
شوند و نباید دولتي باشند و از دولت کمک 
مالي دریافت دارند[، آزادی اجتماعات، آزادی 
تاسیس حزب، سندیکا، اتحادیه و انجمن و 
ل، انتشار نشریه، آزادی تعیین  هرگونه تشکُّ
محل سکونت و داشتن آزادی و امنیت در آن، 
آزادی تحصیل و کسب علم و معرفت و آزادی 
انتخاب شغل )پیشه مشروع و قانوني(، روش 
زندگانی فردی )روش شرافتمندانه( از حقوق 
اساسی بشر هستند که الینفک از انسان باید 
باشند. مصدق بارها گفته بود که دولت به 
وجود می آید تا از جان، حیثیت و اموال اتباع 
حفاظت کند. گرانفروشی و امثال آن نوعی 
تصاحب اموال است و دولت باید با تصویب 
قانون، نظارت دقیق و تعیین مجازات مانع 
از آن شود. حفظ جان تنها از طریق گماردن 
پلیس نیست باید مانع توزیع مواد غذایی زیان 
آور و هر ماده، عمل و اعتیاد بد شود. ارتش تنها 
برای دفاع از مرزها نیست باید مانع نقض قانون 
اساسی و نقض حقوق اتباع و دولت )نماینده 
اتباع( شود و قاچاق کاال )نپرداختن حقوق 
دولتـ  عوارض گمرک( و یا هدر دادن منابع 
ملّی )مثال درآمد حاصل از فروش نفت و مواد 
معدنی که از دل خاک کشور خارج می شود( 
از موارد نقض حقوق ملت است که مشترکا 

مالک کشور اند.
     دکتر مصدق بارها گفته بود که آزادی ها به 
هم ارتباط دارند و اگر آزادی در یک مورد سلب 
شود، موارد دیگر هم متزلزل و از میان خواهند 

رفت و یا دست کم کمرنگ خواهند شد.
طبق نظرسنجی اپریل 2012، ایرانیان 
ز لحاظ محبوبّیت و خدمت  ا ا مصدق ر
همردیف کوروش بزرگ،زرتشت، فردوسی، 

حافظ و ابوعلی سینا بیان کرده بودند.

زادروز دکتر محمد مصدق ناسيوناليست بنام ایران زمين و َمرد محبوب ایرانيانـ  نگاهی 
به برخی نظرات او
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شهر تهران در نیمه دوم اپریل 1961 و 
نخستین هفته ماه مي )اردیبهشت 1340( 
صحنه اعتصاب و راهپیمایي انبوه معلمان 
پایتخت بود که تا کناره گیری جعفر شریف 
امامی از نخســت وزیری، تغییر کابینه و 
نخست وزیرشــدن دکتر علی امینی ادامه 
داشــت. معلمان هر روز در صفوف منظِم 
چندین هــزار نفري و ظاهــرا دراعتراض 
به ناچیزبــودن دریافتــي ماهانه خود در 
خیابانهای تهــران راهپیمایي مي کردند. 
کالس هاي درس این معلمــان در زمان 
این راهپیمایي ها تعطیل بود. شــاید این 
نخستین اعتراض معلمان از این دست در 
تاریخ ایران بود. محمد درخشش )متوفی 
در آمریکا( از سران مجامع معلمان وقت در 
راه اندازی این تظاهرات نقش مؤثر داشت 
که علی امینــی او را  وزیر فرهنگ )اینک؛ 

آموزش و پروش و علوم( کابینه خود کرد.
 12 اردیبهشــت )دوم می( که معلمان 
پس از راهپیمایــي در خیابانهاي مرکزي 
پایتخــت، در میدان تاریخي بهارســتان 
جمع شــده بودند تا اعتراض خــودرا به 
گوش مجلسیان برســانند، در این میدان 
با تیراندازي کالنتر پلیــس محل رو به رو 
شدند که منجر به قتل دکتر عبدالحسین 
خانعلي دبیر دبیرســتانهاي منطقه یکم 
)غرب تهران( شد. با وجود این، راهپیمایی 
و تظاهرات معلمان که گفته شــده است 
طبق یک نقشه و برنامه سیاسی انجام می 
شــد تا چهار روز پس از حادثه بهارستان 

ادامه داشت.
 دکترعلــی امینــی کــه شــانزدهم 
اردیبهشــت 1340 نخســت وزیر شد از 
زمانی که ســفیر ایران در واشنگتن بود در 
میان گرداننــدگان حزب دمکرات آمریکا 
دوســتان فراوان داشــت و مورد حمایت 
شخص جان اف. کندی ]رئیس جمهوری 
وقت آمریکا[ بود. خواست جان اف. کندی 
دمکراتیزه شدن ایران، خارج شدن جامعه 

ایرانی از چنگ فئودالیسم )ارباب و رعیتی( 
و خواص و نیز کاهش اختیارات اجرایی شاه 
بود تا بهانه انتقاد و مداخله را از دست مسکو 
بگیرد. امینی تا حدی موفق به تغییردادن 
چهره جامعه ایران شــد ولی شاه با کمک 
انگلوفیل ها )سیاستمداران هوادار دولت 
لندن( مانع از طوالنی شــدن ُعمر دولت 
وی شد. امینی که در نیمه سال بعد )سال 
1341( با کارشکنی هایی رو به رو شده بود 
و نیز در پی قول های محرمانه شاه در سفر 
به آمریکا به پرزیدنت کندی، کناره گیری 
کرد، ولی تا پایــان ُعمر از اظهارنظر کردن 

دست برنداشت.
دکتر امینی در طول نخست وزیری خود 
دست به اصالحات کشــاورزی )کاهش و 
محدود کردن مالکّیت اراضی کشــاورزی 
و واگذاری آنها به کشــاورزان(، کارگری 
)ســهیم کردن کارگران در سود کارگاهها 
و مشارکت در تعیین مدیران کارگاه خود(  
و دمکراتیک زد ازجمله فراهم ســاختن 
مشارکت بانوان در احراز مقامات دولتی و 
نمایندگی، لغو دستور »منع اجتماعات«، 

سانسور مطبوعات و ....
تفســیرنگاران غرب بعــدا و هریک به 
شکلیـ  تصویر دیگری از تظاهرات معلمان 
مدارس تهران در اردیبهشت 1340ترسیم 
کردند. نکته مشترک و تا حّدی استفهامی 
تفسیرنگاران این بوده است که تظاهرات 
تــا چهار روز پــس از برخــوردـ  تنها یک 

کالنتــر پلیس در میــدان بهارســتان با 
تظاهرکنندگان و ظاهــرا به اراده خودش 
ـ ادامه یافته بود. به نظر این تحلیل گران، 
تظاهرات معلمان تهران طبق یک نقشه و 
برنامه سیاسی و با هدف خاص طرح ریزی 
شده بود )مشابه اجتماعات نیمه اول سال 
1357( و معّماگونه بود. »موّرخان« تشابه 
راهپیمایی ها و تظاهرات و تغییرات دولتی 
نیمه اول سال 1357 با تظاهرات نیمه اول 
ســال 1340 معلمان را تحقق یک مورد 
دیگر از »فلســفه تاریخ« در ایران خوانده 
اند که در تاریخ طوالنی این ملت به کّرات 

دیده شده است.
 بعدا »12 اردیبهشت ـ  روز کشته شدن 
دکتر خانعلــی« را در ایــران »روز معلم« 
نامگذاري کردند و چون درســت 18 سال 
بعد )ســاعت ده و 40 دقیقــه بعد از ظهر 
11 اردیبهشــت 1358= یکم می 1979( 
مرتضی مطهری استاد علوم دینی و رئیس 
جلسات شورای انقالب اسالمی هدف گلوله 
قرار گرفت و ساعتی پس از نیمه شب )12 
اردیبهشت = دوم می( در بیمارستان ُطرفه 
واقع در نزدیکی محل تیراندازی درگذشت، 

این مناسبت نیز بر روز معلم افزوده شد. 
امســال )اردیبهشت سال 1395(، آیت 
اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در روز 
معلّم و در اجتماع معلمان، با اشاره به طرحی 
که در کنگره امریکا علیه رزمایش دریایی 
ایران )مانورهای نظامی( در جریان بررسی 
است گفت: آمریکا برود همان خلیج خوک ها 
]واقع درکوباـ  ماجرای تعّرض طرح ریزی 
 شــده 17 اپریــل 1961 ســیا بــه کوباـ 

 Bay of Pigs Invasion [، خلیــج فارس 
خانه ما است و افزود: امروز دشمنان حرف 
هایی می زنند که بزرگتر از دهانشان است و 
مثاًل طراحی می کنند که »ایران در خلیج 
فارس نباید رزمایش نظامی داشته باشد«؛ 
درحالی که این سخنان، غلط اضافی است. 

]نقل این پاراگراف از خبرگزاری فارس

تظاهرات بي سابقه و معّماگونه معلمان مدارس تهران در اردیبهشت 1340 
نخست وزیر شدن علی امينیـ  انجام اصالحات مورد نظر جان اف کندیـ 

 نظر تفسيرنگاران غرب در این باره

جان اف کندی
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تابستان 1941)ســال 1320( چرچیل 
نخســت وزیر وقت انگلســتان با ارسال یک 
تلگرام ســّري بــه ژنــرال »آرچیبالد ویول 
Archibald Wavell « فرمانــده نیروهــاي 
انگلیسي در هندوستان، به وی اطالع داد که 
حمله نظامي به ایران قطعي است و واحدهاي 
لشکر 9 مستقر در آن شبه قاره باید تا ده روز 
دیگر به بصره برســند. به کشتي هاي حامل 
آنان دستور دهید که با آخرین سرعت حرکت 
کنند. ما باید براي خنثي ساختن ناوگان ایران 
روشي در پیش گیریم که برایمان گران تمام 

نشــود؛ نگراني من از کشــتي هاي زرهدارـ   
توپدار ایران از همان زماني است که برخالف 
سیاست ما، موســولیني به ایجاد این ناوگان 

براي ایران کمک کرد.
این برنامه انجام شــد، چند افسر ارشد در 
ایران خریداری شــدند کــه در لحظه معّین 
سربازان را بدون اطالع شاه )فرمانده کل قوا( 
مرخص کنند و ایران بــدون مقاومت مؤثر و 
با فرســتادن چند یکان، اشغال نظامی شود 
که در آگوســت 1941 )شــهریور 1320( 
چنین شد. در آن زمان دولت لندن در میان 

برخی مقامــات دولتی که از زمان قاجاریه بر 
ســر کار بودند نفوذ داشت و دولت مسکو در 
میان چپگرایان.  ]در مورد نیروی دریایی که 
مرخص کردن سربازان نقشی نداشت بگونه 
ای دیگر عمل شــد، به این ترتیب: انگلیسي 
هاي مقیم آبادانـ  کارکنان کمپانی بی. پی 
ـ افسران کشتي هاي جنگي ایران را با طرح 
نیرنگ به یک مهماني به باشگاه خود دعوت 
و در اینجا دستگیرشان کردند و یا کشتند و 
سپس کشــتي هاي بدون افسر و فرمانده را 

غرق و یا تصرف کردند[.

دستور سّري چرچيل به ژنرال »ویول« درباره حمله نظامي به ایران و ...

در اردیبهشــت 1357 )ســال انقالب( 
ســازمان مربوط دولتی اجاره بهای خانه در 
مناطق مختلف تهران را اعالم کرده بود. در 
صفحه 5 شماره هجدهم اردیبهشت 1357 
)طبق تقویم وقت؛ ســال 2537( روزنامه 
اطالعات گزارشی با یک جدول در این باره 
انتشار یافته بود که ُکپی جدول در زیر آمده 

است:
مبالغ اعالم شــده، یک تا دو هزارم اجاره 

بهای کنونی )سال 1395( به نظر می رسد 
و اگر نرخ بهره بانکــی کاهش یابد به همان 
نسبت افزایش خواهد یافت زیراکه خانه در 
تهران به رهن و اجارهـ  توأما داده می شود و 
موجر )مالک( پول حاصل از َرهن را به صورت 
سپرده بهره دار به بانک می سپارد و اگر نرخ 
بهره کاهش یابد مطالبه مبلغ بیشتری برای 
رهن خواهد کرد که پرداخــت آن از عهده 

همگان برنخواهد آمد.

اجاره بها در سال انقالب یک تا دو هزارم امروز

25 ماه می 1981 و در جریان جنگ عراق 
ري خلیج فارس ي همکا ا ن، شور ا یر  با ا

 Gulf Cooperation Council  مرکب از 
شش کشور عربي تشکیل شد. 

در آن روز از ماه می سران سعودي، عمان، 
قطر، امارات، کویت و بحرین در دومین روز 
گردهمایي دو روزه خود در شهر ریاض این 
شورا را تشکیل دادند و نامش را شوراي 
همکاري ) اختصارا GCC ( گذاردند. قرار شده 
بود که این همکاری در زمینه های اقتصادی، 
سیاسی، نظامی و فرهنگی باشد. بعدا اعالم 
شد که کشورهای عضو تالش خواهند کرد که 
چارچوب بازار مشترک خود، پول واحد داشته 
باشند. عراق تالش کرد که عضو شورا شود که 
پس از تعّرض به کویت، از همان وابستگی 
اسمی هم کنار گذاشته شد. گفته شده است 
که یمن، اردن و مراکش درخواست عضویت 
داده اند. این شورا ماهّیت ضد جمهوری 

اسالمی ایران دارد.

شوراي همکاري
 خليج فارس در برابر ایران
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ادامه سرمقاله
مرا دریافت و به آن نگاه می کرد، با لبخندی 
گفت: ندیده ام کسی نام خودرا آقای ... نوشته 
باشد!. نگاهی به ورقه کردم و گفتم که یک 
کارمند ارشد بانک ملّی شعبه معراج )واقع 
در خیابان دماوندـ  بعد از چهارراه خاقانی، 
ایستگاه داریوش( ُفرم را پُر کرد زیراکه عینک 
خواندن خودرا همراه نداشتم، وقت نبود و 
کوربازی در آورده بودم که »مجید واجاری« 
رئیس شعبه متوجه شد و رحیم کاظمی و 
حمید غالمعلی دو کارمند ارشد بانک و یکی 
از آن دو، معاون شعبه به کمک شتافتند و ُفرم 
را با سئوال کردن مشخصات از من، پُر کردند 
و پرداخت صورت گرفتـ  کمکی که تنها 
ایرانیان آماده انجام آن هستند که به مهربان 
بودن شهرت جهانی دارند و آنان کلمه آقای 
... را نوشته اند، نه من. مأمور فرودگاه هم 
از شنیدن ماجرا تعجب و کارکنان بانک را 

تحسین کرد. 
در بازگشت به کشور، به همان شعبه رفتم 
تا دوباره تشکر کنم و نام هایی را که در باال 
ذکر شد به دست آوردم و با دوربین خود 
عکسی از سردر آن شعبه بانک ملی گرفتم 
تا در اینجا درج شود که ضمن قدردانی باعث 
تشویق همگان به مهربانی کردن و کمک به 

دیگران شود.

بانک مورد عالقه فرهنگیان و یک نابغه 
در آن

دویست متر پایین تر از آن بانک، در پیاده 
رو مقابل، در کنار درِ  ورودی شعبه خیابان 
دماونِد »بانک سرمایه«، دوـ  سه فرهنگی 
قدیمی و بازنشسته را دیدم که از دیرباز 
یکدیگر را می شناختیم. آنان قصد ورود به 
شعبه بانک را داشتند و گفتند که وزارت 
آموزش و پرورش هم از سهامداران آن بانک 

است و فرهنگیان کشور آن را برای داشتن 
حساب و سرمایه گذاری ترجیح می دهند. 
یکی از آنان گفت که این شعبه مدیری بسیار 
شایسته و او یک معاون دارد که از لحاظ هوش 
و سرعت انتقال و عمل و معلومات بانکی از 
نوابغ روزگار است و مرا دعوت به ورود به بانک 
و دیدار آن دو کردند. ضمن مکالمه ای نسبتا 
کوتاه با هر دو مقامـ  وحید سید مؤمنی رئیس 
شعبه و بانو مرضیه سادات سجادی معاون او 
که می گفتند عنقریب به شعبه قلهک منتقل 
خواهد شد پی به درستی سخن و تعریف و 
تمجید که از آنان شنیده بودم بردم و امید به 
وطن که چنین افرادی را به وجود آورده است 
در من افزایش یافت. بانو مرضیه واقعا دارای 
نبوغ است و یک فرد فوق العاده. بقیه کارکنان 

شعبه نیز فّعال و مهربان به نظر می آمدند.
ز همان فرهنگیان  ین عکس را یکی ا ا
قدیمی، به اشاره من با سلفون خود از وحید و 

مرضیه گرفت و به من ایـ  میل کرد.

راه بهتر شدن معامالت مستغالت
با یکی از همان فرهنگیان قدیمی و آشنا، 
چند قدم پایین تر به یک بنگاه معامالت 
مستغالت به نام »گلستان« رسیدیم که دو 
نبش بود. آشنای من به بنگاه قدم گذارد و 
من هم متعاقب او. پس از معرفی من به عنوان 
یک روزنامه نگار، نشستیم. به »دیوساالر« 
مدیر بنگاه گفتم که 60 سال پیش خبرنگار 
میز اقتصادی روزنامه اطالعات بودم و از 
بنگاههای معامالت مستغالت هم خبر می 
گرفتم و پرسیدم که  برای بهبود کار چه 
پیشنهادهایی دارد. گفت: باید بمانند آمریکا و 
چند کشور دیگر یک سیستم ام ال اس به وجود 
آید تا مستغالت اعم از خانه و زمین ساختمانی 
با درج عکس و شرح و تاریخچه در آن که 
اینترنتی است قرارگیرد و در دسترس همه 

ریِلتورها مثال بدانند که عمارت در چه تاریخ 
ساخته شده به عالوه تاریخچه فروش ها و 
مبالغ فروش و اجاره و میزان عوارض شهرداری 
آن. هر مستغل باید ارزشیابی عمومی )دولتی( 

شده باشد.

 آژانسی که خانه را لیست می کند یعنی 
که فروشنده، نخست به او مراجعه می کند 
مشخص باشد و اگر یک ریلتورِ  دیگر آن 
را بفروشد باید سهم ریلتورِ  لیست کرده 
ید مشخص شود که مستغل ا بدهد. با  ر
  as is به فروش می رسد و یا تعمیر کامل. باید 
عیب و نقص ساختمان و امنیت محله از لحاظ 
نزاع و سرقت برای خریدار بالقوه معلوم باشد. 
باید بیش از این، از اعالن اینترنتی استفاده 
شود زیرا که امروزه همه افراد به اینترنت 
دسترسی دارند. مسئله دیگر اجاره است. در 
کشورهای دیگر، ریلتورها خانه های افراد را 
اجاره می دهند، اجاره بها را هر ماه می گیرند و 
به موجر آن می دهند. خانه را هر سه ماه یکبار 
بازدید می کنند تا آسیب به آن وارد نشده 
باشد. هنگام تخلیه، آسیب وارده باید از محل 
سپرده و یا مبلغ رهن پرداخت شود و .... با این 
عمل، هیچگاه مستغل از شکل و ساخت، اُفت 
نمی کند و همیشه سالم و آماده سکونت کردن 
است و کمکی است بزرگ به اقتصاد کشور و 
زیبایی شهر. هر بنگاه »ریل استیت = معامالت 
مستغالت« دارای تعمیرکار ساختمان است 
که به محض اطالع مستأجر و یا مشاهدات 
خود هنگام بازرسی، محل آسیب دیده و یا از 
کار افتاده را تعمیر می کند. به عالوه، ریلتورها 
یک مرجع به دست دادن بازار مربوط، به 
سازندگان ساختمان، خریدار و فروشنده و 
روزنامه نگار هستند. باید این کارها صورت 

گیرد. 

دیوساالر



ســي و یکم مارس زادروز فیلســوف 
فرانســوي »رنه دکارت « اســت که در 
سال 1596 به دنیا آمد. بزرگترین کار او 
نوشتن »فرمول جامعه« است که به قوت 

خود باقي است.
 وي بود کــه گفت: چون فکر مي کنم؛ 
زنده هستم. به عبارت دیگر کسي که قادر 
به فکر کردن است، گرچه فلج و زمین گیر 
و پیر باشد، زنده است و کارایي دارد. بر این 
بیان دکارت تاکنون تعبیر و تفسیرهاي 

متعدد نوشته اند.
Discours  de  la  Method مهمترین اثر 
این فیلسوف و ریاضي دان فرانسوي است 
که روش تازه ای برای »یافتن حقیقت« 
را به دست مي دهد. در همین کتاب 
است که مي گوید: تافکر مي کنم )مي 
توانم فکر کنم( زنده هستم، و یک انسان 
زنده باید به جامعه فایده برساند.     عقاید 
و نظریه هاي دکارت که از مهمترین 
فالسفه اروپا در قرون جدید بشمار مي 
رود بیش از هراندیشمند 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. 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 کــه در مدارس تدریس 
و تشریح مي شــود در مورد هرجامعه 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 همســر و همــکار، و رفتار در 
زندگانــي خانوادگــي و عمومي موفق 
نخواهد شــد. اگر در فرمــول جامعه که 

دکارت آن را به دست داده است تغییري 
حاصل شود معادله برهم خواهد خورد و 
دیگر، جامعه اي وجود نخواهد داشــت. 

این فرمول بسیار مهم از این قرار است:
     جمــع )دو نفــر یا بیشــتر( + هدف 
مشــترک + کمک به هم براي رسیدن به 

هدف مشترک = جامعه
     اگر در طــرف اول این فرمول، یکي 
از ســه عنصر لنگ بزند معادله به وجود 
نخواهد آمد، یعني جامعــه اي نخواهد 
بــود، و در این صورت جامعــه تبدیل به 
»اجتماع« مي شــود )جمع شدن چند 
نفر در گوشه ای با هدف هاي مختلف و یا 

بدون همکاري باهم(.
     مثال: زن و مرد + هدف مشترک که 
همانا رفع نیاز و تامین ســعادت است + 
همدلي و همیاري براي رسیدن به هدف 
مشــترک = جامعه خانــواده. 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 یکدیگــر کمک نکنند و 
همیار و همدل نباشــند، جامعه خانواده 
وجود نخواهد داشــت. فلســفه طالق 

همین است.

28
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روزی که دکارت صاحب فرمول »جامعه« به دنیا آمدـ  فرمول مهم »جامعه«

13 اردیبهشت 1331 که احساسات 
ملي ایرانیان به غلیان درآمده بود و دولت 
وقت )دولت ناســیونال دمکرات دکتر 
مصدق( تحت فشــار قرار گرفته بود تا با 
توسل به هر وسیله از جمله نیروي مسلح، 
بحرین را به قلمرو وطن بازگرداند، دولت 
انگلستان با صدور یک »بدانسته باش = 

اخطار« شدیدالحن، به دولت ایران تاکید 
کرد که فراموش نکند که بحرین تحت 
الحمایه انگلســتان است و انگلستان در 
صورت لــزوم از ســرزمین هاي تحت 

الحمایه دفاع مسلحانه خواهد کرد.
 شــاه اواخر دهه 1340 از بحرین که 
طبق مصّوبه مجلس )قانون(، اســتان 

چهاردهم ایــران بود )بــدون این که 
چنین اختیاري داشــته باشــد( صرف 
نظر کرد! که یــک نقطه ضعف در تاریخ 
سلطنت او شــده است. یکی از اتهامات 
امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت که 
پس از انقالب اعدام شــد، تأیید همین 

تصمیم شاه بود.

غليان احساسات ملي ایرانيان و »بدانسته باش« سخت انگلستان در قبال بحرین

رنه دکارت

.editor@iraniashistoryonthisday.com



جواهرلعل نهرو  Jawaharlal Nehru همرزم 
گاندي و اولین نخست وزیر هنِد مستقل، 
ستایشگر تاریخ ایرانیان، پدرزن یک پارسی 
که همواره نگران صلح و امنیت و استقالل 
کشورهاي ضعیف بود و به ایجاد جامعه غیر 
متعهد کمک بسیار کرد 27 مي 1964 در 74 
سالگي دیده از جهان فروبست. وي 14 نوامبر 
1889 در ایالت اوتارپرادش )شمال غربي 
هند( به دنیا آمده بود و از خاندان کشمیري 

پاندیت )برهمن( بود. 
به نوشته مورخان، این خاندان »کشمیر« 
را که اسالمي شده بود تَرک کرد. برخالف 
مناطق دیگر هند، کشمیري ها داوطلبانه )و 
نه در نتیجه جنگ( به اسالم گرویدند زیراکه 
از فساد حکومتي به جان آمده بودند، و همین 
حرفي را مي زدند که مصري ها قرن ها بعد 
و در ماه مي سال 2012 هنگام راي دادن به 
نامزد اخوان المسلمین بیان کرده و گفته بودند 
که از فساد اداريـ  اقتصادي خسته شده اند 
و به اسالمیون متوسل شده اند تا فساد از 
جامعه مصر رخت بر بندد و زدوده شود. طبق 
نظرسنجی ها و مصاحبه های اپریل 1979، 
ایرانیان نیز گفته بودند در رفراندم تغییر نظام 

]انجام شده در همان ماه[ شرکت کردند تا 
نظام اسالمی یک جامعه عاری از هرگونه 
فساد، تبه کاری، تبعیض، جرم و ظلم  بسازد 

و عدالت و برابری برقرار کند.
    نهرو از زمان رهایي هند از سلطه انگلستان 
)سال 1947(، تا پایان عمر نخست وزیر هند 
بود. بعدا دختر او »ایندیرا« که شوهر او یک 
پارسي به نام »فیروز گاندي« بود نخست وزیر 

هند شد. بعدا هم نوه اش »راجیو«.
 نهرو انتقال تدریجی قدرت از غرب به شرق 
از سده 21 را پیش بینی کرده بود. وی که 
به دمکراسي پارلماني معتقد بود، نظام 
حکومتي هند را به صورت یک دمکراسي 
پارلماني درآورد. وي همچنین از هواداران  
Secularism و سوسیال دمکراسي ُمِدل  

فابیان Fabian  بودـ  تبدیل تدریجي و 
قتصادي به  پارلماني نظام اجتماعيـ  ا
سوسیالیستي، نه با انقالب و جهش که تخریب 
ببار مي آورد )شبیه عقاید برنی ساندرز( و مي 
گفت که تا عدالت اجتماعيـ  اقتصادي برقرار 
نشود، فساد دولتی و تبعیض از میان نرود بشر 
آسایش و آرامش نخواهد داشت. با این تفکر، 
هند یک جامعه چپگرا بشمار مي آید. نهرو 
آزمندی ها و بی انصافی ها و ضعف دستگاه 
قضایی و مطبوعات را عامل پیدایش و رشد 
فساد دولتی می دانست و هشدار می داد که 
اگر فساد دولتی گسترش و نفوذ اصحاب منافع 
افزایش یابد و تعیین دولت و مقام را عمال به 
دست گیرند، انقالب جهانی رخ خواهد داد که 
بمانند انقالب فرانسه معلوم نیست نتایج آن 
بهتر باشد. نهرو تنها یک فرزند داشت و داشتن 
فرزندان متعدد در وضعیت وقت جهان را 
تشویق نمي کرد.  نهرو و نظرات او در سراسر 
جهان عالقه مندان بسیار دارد. در نوامبر 
1989 به مناسبت یکصدمین زادروز نهرو، 
در هند و چند کشور دیگر مراسم بزرگداشت 
برپاشد و در چند کشور ازجمله روسیه تمبر 
پُستي با تصویر وي به چاپ رسید و توزیع شد.

 Ernesto  Laclau ارنســتو الک الئــو
فیلسوف و فرضیه پرداز معاصر 13 اپریل 
2014 در اســپانیا درگذشــت. وی که 
هشــت کتاب فلسفی نوشــته است که 
حاوی نظرات و فرضیه هایش هســتند 
در 1935 در آرژانتیــن بــه دنیــا آمده 
بود. معروف ترین کتاب پروفســور الک 
  Hegemony  and  Socialist  الئــو
  On عنــوان دارد و نیز کتاب Strategy
Populist  Reason . از پروفســور الک 
الئو به عنوان فیلسوف پس از مارکسیسم 

نام برده اند. 
وی که هرگونه افراط را در ســازش با 

طبیعت بشــر نمی دانســت از برقراری 
نوعی سوسیالیســم معتــدل در جوامع 
انســانی جانبداری می کــرد. به پیش 
بینی اوـ  با توجه به گســترش روزافزون  

ارتباطات انسانی، ارتقاء سطح آگاهی ها 
و نیز رفت و آمدها )مســافرت ها و انتشار 
شرح مشاهداتـ  سفرنامه ها(، بشر بیش 
از این، اســتثمار و اختــالف طبقاتی و 
فســاد اقتصادی را تحّمل نخواهد کرد 
و به ســوی دســتیابی به نوعی برابری، 
آزادی و پرهیزگاری پیش خواهد رفت. 
اســتاد »الک الئــو« وضعیــت و نحوه 
تمرین دمکراســی در بیشتر کشورها را 
مغایر اصول دمکراســی مــی خواند و از 
کنترل انتخابات توسط اصحاب منافع و 
رسانه های وابسته انتقاد می کرد و نظر به 

ارتقاء توجه به شئون انسان داشت.

سالمرگ مرد بزرگی که انتقال تدریجی قدرت از غرب به شرق و یک انقالب جهانی را  در 
صورت ادامه فساد دولتی، گسترش نفوذ اصحاب منافع و تبعيضات پيش بينی کرده بود

فیلسوفی که هرگونه افراط را در سازش با طبیعت بشر نمی دانست

 نهرو
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این  ماه در دنیای رسانه ها:
 کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها

مورخان تاریخ عمومي )جهان( با تطبیق 
تقویمها، هجــدم ماه مي ســال 1048 
میــالدي )28 اردیبهشــت( را روز تولّد 
حکیم ُعَمر خّیام )غیــاث الدین ابوالفتح 
عمر ابن ابراهیم نیشابوري( ریاضي دان، 
فیلســوف و ادیب بزرگ ایراني نوشته اند 
که از دیرزمان در ایران، روز بزرگداشــت 
این اندیشــمند نامیده شده و آیین هایي 

برگزار مي شود. 
    تقویم هجري خورشیدي که ایرانیان 
آن را بکار می برند، ششــم مارس 1079 
میالدي توسط حکیم عمر خیام تکمیل 
شــد که به تقویم جاللي معروف گردیده 
اســت، زیرا که در زمــان حکومت جالل 
الدین ملکشاه تنظیم شده بود. این تقویم 
دقیق تر از تقویم میالدي اســت، زیرا که 
عدم دقت آن هر 3770 سال یک روز است 

و تقویم میالدي هر3330 سال. 
    ُعمر خّیام که به نوشــته کتب تاریخ 
عمومي، چهارم دسامبر سال 1131 وفات 
یافت نه تنها یک ریاضي دان و فضا شناس 
بزرگ بود بلکه در فلسفه، پزشکي و شعر 
نیز شــهرت جهاني دارد و رباعیات او در 
سال 1839 توســط »ادوارد فیتزجرالد« 

به انگلیسي ترجمه شده و انگلیسي زبانان 
از همین طریق با مضامین رباعیات خیام 
آشنا شده اند. این رباعیات با حاشیه نویسي 
فیتز جرالد هنوز هر سال به زبان انگلیسي 
تجدید چاپ مي شــود. آثار دیگر خیام از 
جمله »نوروزنامه« و »رســاله در وجود« 
معروفنــد.     وي در طول حیات خود چند 
سفر تحقیقاتي به اصفهان، سمرقند، بخارا 
و ري کرده بود. خیــام بر خالف همدوره 
اش خواجه نظام الملک، بــه کار دیواني 
)دولتي( عالقه زیاد نداشت، باوجود این، 
دعوت شاه وقت را براي ساختن رصدخانِه 
ري پذیرفته بود. برخي از روزشمارنگاران 
فرنگي، والدت خّیام را 18 مي سال 1044 
میالدي و وفات اورا در ســال 1124 ذکر 
کرده اند که ظاهرا ماخذ آنان تقویم هاي 

میالدي قدیم بوده است. 
    پاره اي از موّرخان خیام را در عین حال 
یک ناسیونالیســت ایراني خوانده اند که 
برخي ویژگي هاي ایرانیان از جمله مهربان 
بودن و مهرباني کردن را به بهترین صورت 
توصیف کرده است از جمله درباره جشن 
مهرگان گفته است: » این ماه را از آن جهت 
»مهرماه« گویند که مهرباني بَود مردمان 

را بر یکدیگر، از هر چه رسیده باشد )داشته 
باشند(؛ از غلّه و میوه نصیب باشد بدهند و 
بخورند با هم )همیاری و مهما ن نوازی(.«. 
    نــام خّیام همه جا با نیشــابور همراه 
است. آرامگاه خیام در این شهر قرار دارد 
و به همین ســبب نیشــابور در جهان به 
شــهر »ُعمر خّیام« معروف اســت. عمر 
خیام عالقــه اي عجیب بــه زادگاهش، 
نیشابور، داشت که یادگار دوران ساسانیان 
)شاپور یکم( است و یک بار هم براي مدتي 
کوتاه پایتخت ایران شــده بود. این شهر 
در ردیف بلــخ، بخارا، هــرات و َمرو یکي 
از پنج شــهر بزرگ خراســان بشمار مي 
رفت و طاهر ذوالیمینین در همین شــهر 
حاکمیت ملی و اســتقالل  ایران را اعالم 
کــرد و آن را از جهان عــرب و حاکمیت 
خلیف عباسی مجّزا ســاخت. 22 نوامبر 
سال 1267میالدي )666 هجري قمري( 
یک زمین لرزه شــدید این شهر تاریخي 
خراســان را ویران کرد و هــزاران تَن را 
مقتول و مجروح ساخت. نیشابور سه سال 
بعد به هزینه دولت وقت تجدید بنا شــد. 
مردم این شهر یک بارهم به تیغ مغول ها 

گرفتار آمده بودند.

26 فوریه زادروز نویســنده و شــاعر شهیر 
فرانســه ویکتور هوگو اســت که در ســال 
1802 به دنیا آمد و 23 ماه می 1885پس 
از 83 ســال زندگي در گذشت. عالقه مردم 
به هوگو به قدري بود که در مراســم تدفین 
او بیش از دو میلیون نفر شــرکت کردند که 
تا آن زمان در تاریخ جهان بي ســابقه بود. با 
حســابي که کرده اند ، هوگو در طول عمر 
خود هر روز 100 ســطر نثر و 20 سطر نظم 
نوشته است. معروفترین داستانهاي او »گوژ 
پشت نتردام« و »بینوایان« هستند که هنوز 
تجدید چاپ مي شــوند و بــه همه زبانهاي 

ـ  جهان ترجمه شده اند. هوگو افکار فلسفيـ 
اجتماعي خود را درقالب داستان منعکس 

مي ســاخت. ساده زیستن و شــاد بودن را 
تشویق مي کرد و اندوه و بینوائي را شایسته 
انسان نمي دانست. وي مشکالت اجتماعي 
و سیاســي پس از انقالب را درک و منعکس 
کرده اســت. هوگو در بینوایان نوشته است 
که عشق به مردم و مردمدوستي ، انسان را 
به خدا نزدیک مي سازد. هوگو از دوستداران 
ناپلئون بود. او می گفت که اگر ناپلئون پا به 
میان نگذارده بود، تندروهای انقالب، فرانسه 
را با ندانمکاری و کینه توزی های خود نابود 
می کردند. او فرانســه را نجات داد و قدرت 

کردـ  قدرت اول اروپای وقت.

زادروز ُعمر خّيام نيشابوري - نگاهي به افکار و کارهاي او

ویکتور هوگو که در مراسم تدفين او دو ميليون َتن شرکت کردند

هوگو



110 سال است که اصطالح »مطبوعات زرد« 
بکار می رود و نشریات افشاگِر یکجانبه و متعّرض 
به فرد، مقام و کمپانی، مطبوعات زرد خطاب می 
شوند ولی شــاید بسیاری باشند که ندانند، چرا 

»زرد«؟، چرا این رنگ انتخاب شده است؟.
110 سال به عقب باز می گردیم تا آن را ریشه 

یابی کنیم .
 14 اپریــل 1906 تئــودور روزولت رئیس 
جمهوری وقت آمریکا روش افشاگري روزنامه 
هاي آن زمــان که تالش خــودرا تنها متوجه 
صاحبان کمپاني ها، بازرگانان و بانکهای معّین 
کرده بودند و به پر و پاي آنان مي پیچیدند »ماک 
ریکینــگ Muckraking « نامید و گفت: 
افشاگري، وظیفه روزنامه نگار است که اصالحیه 
اول قانون اساسي ما دست او را  برای این کار باز 
گذارده اســت ولي نه این که تنها سراغ برخي 
کمپاني ها و پاره اي از پولدارها برود و نگاهي به 
کارهاي بَِد دیگران نکند؛ ما سیاستمداراني هم 
داریم که با اَعمال خودـ  تعّمدي و یا َســهويـ  
به جامعــه خیانت مي کنند، و در افراد دیگر هم 

انحراف وجود دارد.
    وي که در یک نشســت قوه مقننه شرکت 
کرده بود افزود: روزنامه نگار پس از ورود به دفتر 
کارش باید ُحب و بُغض خود نســبت به افراد را 
کنار بگــذارد و با دیدي منصفانه و بي طرفانه به 
جامعه و اعضاي آن و نهادها بنگرد. اگر در فردي 
و یا موسسه اي عیبي عمومي مشاهده کند باید 
ُحســنش را ببیند و با هم بســنجد و بنویسد تا 
مخاطب باور کند که وي ناظري بي طرف است 
و نوشــته او را به ذهن بســپارد و خواستار حل 

مسئله شود.
    روزولت گفت: این روزنامه نگاران وقتي وارد 
یک ساختمان مي شوند، به عظمت ساختمان 
و کارهایي که در آن انجام مي شــود توجه نمي 
کنند و تنها کِف اطاقها و راهروها را در جستجوي 
یک قطعه کثافت مي کاوند که از ته کفش یک 
مشــتري )رجوع کننده( جدا شده است و فقط 
آن را زیر ذره بین قرار مي دهند و ذهن مردم را 
از کارهاي خوب برمي گیرند و آنان را منفي باف 
مي کنند به گونه اي که گمان مي برند صاحبان 
کمپاني هــا و ... تنها یک هدف دارند و آن غارت 
مردم است و خدمات آنها را در نظر نمي گیرند. 

من از قواعد و اصول و روشــهاي روزنامه نگاري 
اطالع چندان ندارم، اما مي دانم که قانون اساسي 
دســت آنان را باز گذارده که عادالنه به مسائل 
نگاه کننــد و همه جانبه بنویســند و تا چیزي 
برایشان ثابت نشده اســت درباره اش قضاوت 
نکنند که نگاه مردم به قلم روزنامه نگار و نوشته 
هاي روزنامه است و مي دانیم که مردم به همان 
گونه که هنگام خوردن استیک )کباب( به فکر 
چگونگي پرورش گاو، ذبــح و پخت و پَز آن فرو 
نمي روند؛ در مورد روزنامه ها هم محصول را که 

همان »نوشته« است مي بینند و ....
     چون روزولت در اظهارات آن روز خود اشاره 
به وجود کثافت )َفضلــه( احتمالي در کف یک 
ســاختمان کرده بود از همان روز به این روش 
افشــاگري یک جانبه »ماک ریکینگ« اطالق 
شده است و اصطالح  مطبوعات زرد )رنگ فضله( 

از همین جاست.
     روزولــت در نطــق خود، نــام دو روزنامه 
نگار را که تندروهاي این نوع افشــاگري بودند 
)لینکن استیفنز Lincoln Steffens  و ایدا 
تاربل Ida Tarbell ( بر زبان جاري ساخت. 
استیفنز در یک رشته گزارش، سوء عمل کمپاني 
استاندارد اویل را نوشــته بود و »تاربل« تحت 

عنوان »مایه شرم شهرها« برضد ثروتمندان و 
بازرگانان افشاگري کرده بود که گزارشهاي هر 

دو بعدا به صورت کتاب انتشار یافته است.
     باید توجه داشــت کــه روزنامه نگاري 
اینوســتیگیتیو )تعقیب مســائل، همانند 
کاراگاه پلیس( با »ماک ریکینگ = نجاست 
به هم زنی« متفاوت اســت کــه در »ماک 
ریکینگ« تنها بدگویي مي شود و در روزنامه 
نگاري اینوســتیگیتیو با هــدف خدمت به 
جامعه، فســادزدایی و پیشــگیری از بسط 
فساد؛ شرح یک ماجراي مکشــوفه )بد و یا 

خوب( مي آید.    
در تاریخ مطبوعــات ایران، ما جز یک نفر )ر. 
اعتمادي(، روزنامه نگار اینوستیگیتیو به معنای 
واقعی کلمه نداشــته ایم که نمونــه بیاوریم و 
کارهاي اعتمــادي که در عین حال یک جامعه 
شناس و داستان نگار ناسیونالیست است مربوط 
به دهه هاي 1330 و 1340 اســت. دولت وقت 
از حقیقت یابي هاي اعتمادي و بویژه در قضیه 
»نورآفاق« خســته شــده بود ولي جز ملي گرا 
)مصدقي( بودن بهانه اي براي خارج ساختنش 
از کار گزارشگري نداشت که سندیکای روزنامه 
نــگاران زیر بار آن نمی رفت. ســرانجام عباس 
مسعودی مدیر مؤسسه اطالعات که به اعتمادی 
عالقه داشت وي را ســردبیر مجله جوانان کرد 
که یک بار ورشکست شــده بود و وي بر خالف 
انتظار دولت کــه ادامه رکود مجله، اعتمادی را 
گوشه گیر خواهد کرد،  ظرف دو ماه، تیراژ این 
مجله را به نیم میلیون نســخه رساند که  درصد 
چشــمگیری از این تیراژ در افغانستان توزیع 
می شــد. اعتمادي که مهدی زکایی در دوران 
ســردبیری جوانان معاون او بود چندی پس از 
انقالب کناره گیری کرد و به داستان نویسي روي 
آورده و داســتانهاي او در همه کشورها توسط 

فارسي زبانان خوانده مي شوند. 
»نورآفاق« که افشــای کارهــای او در دهه 
1340 جنجال بزرگی بــه راه انداخته و منجر 
به کناررفتن تني چند از مقامات وقت شده بود 
دختران زیبا و تنگدســت دبیرستانهای محله 
های فقیرنشــین جنوب تهران را شناســایی و 
اغفال می کرد و به بزم رجال وقت به شــمیران 

می بُرد.

Muckraking )ماك ریکينگ( و پنبه زنی یکجانبه در روزنامه نگاریـ  اصطالح 
مطبوعات زرد 110 ساله شد
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دانستنی ها

زادروز فخرالدین ابراهیم همداني 
صوفي و عارف بــزرگ ایراني که 
مادیگری را ریشه جرائم اعالم کرده 

است
دهــم ژوئن )بیســتم خــرداد( زادروز 
فیلســوف ایراني، صوفي و عارف بزرگ؛ 
فخرالدین ابراهیم همدانی است که در 
ســال 1213 میالدي در نزدیکي شهر 
همدان بــه دنیا آمــد و در راه صوفیاني 
همچون مولوي قرار گرفت. فخرالدین 
که 76 ســال ُعمر کرد و بسال 1289 در 
دمشق درگذشــت بر افکار بسیاري از 
فالســفه پیش از خود تفسیر نوشت، از 
جمله بر عقایــد »ابن عربي«. »لمعات« 
یکي از تألیفات اوست. وی شعر نیز می 
ســرود.     فخرالدین مدتي از عمر خودرا 
در هند غربي )پاکستان امروز( گذراند و 
همانجا ازدواج کرد و کتاب »ُعّشاق نامه« 
را نوشت. آن منطقه در آن زمان »پارسی 
زبان« بود و »پارســی« مادرِ  زبان اُردو 
است. وي سپس به قونیه )واقع در ترکیه 
امروز و در آن زمان در قلمرو روم شرقي( 
رفت و معاشر موالنا جالل الدین شد. در 
آن زمان، »پارسی« زبان ساکنان شرق، 
مرکز و جنوب شرقی ترکیه امروز بود و 
نزدیک به نیمی از واژگان تُرکیِ  ترکیِه 
امروز از زبان پارســی گرفته شده است. 
نخستین پادشــاهان عثمانی ازجمله 
محمد فاتح بنیادگذار امپراتوری عثمانی 

به پارسی مکاتبه می کردند. 
    فخرالدیــن ابراهیم پس از اقامت در 
قونیه، چون در آنجا با دشمني امپراتور 
روم شرقي رو به رو شد به دمشق گریخت. 
وي انواع »صوفیســم« را تفسیر کرده 
و بر ضد دل بســتن بــه مادیات دنیوي 
بوده و اثبات کرده اســت که مادیگري و 
َزرپرستی ریشه و عامل جرائم و جنایات 
است و یک َزردوســت و آزمند در طول 
ُعمر احســاس آرامش و خوشــبختی 

نمی کند.

ساخت تونل َکندوان
 با دست خالی

کار ســاختن تونل َکندوان 27 اردیبهشت 
ســال 1317 )می1938( به پایان رســید. 
ســاختن این تونل به طــول 1883 متر در 
ارتفاع 3030 متري کوههاي البرز 3 ســال 
طول کشــیده بود. این تونل پُــرـ  ترافیک، 
فاصله رفــت و آمد تهران با ســاحل دریاي 
مازندران را کوتاه کرده است. در زمان ساختن 
تونل کندوان، درآمد ایران از نفت ناچیز بود 
و پیش از سال 1310، کشور رو به رو با انبوه 
مشکالت داخلی و عمدتا ناشی از مداخالت 
دولت لندن و تحریک سران ایل ها، خان ها 
و ســرکردگاِن باقی مانــده از عهد قاجاریه 
به گردنکشــی. به رغم گذشــت 75 سال از 
زمان ســاختن این تونل، تغییر چشمگیری 
در وضعیت فیزیکی آن داده نشــده و برای 
حل مســئله ترافیک، برخی روزها عبور از 
آن یکطرفه می شــود. سالهاست که یک راه 
سوم )و به قولی؛ غیر ضروری( میان تهران و 
سواحل دریای مازندرانـ  با کمک کارگران 
چینی!ـ  در دســت ســاختمان است ولی تا 

تکامل آن راه درازی درپیش است.

سعدی به مناسبت
 پایان ساختمان تازه آرامگاه او

ساختمان تازه آرامگاه استاد سخن پارسي 
و اندرزگوي بزرگ، مصلح الدین ســعدي 
که به همت انجمن آثار ملي ســاخته شده 
است 11 اردیبهشت 1331 در زادگاهش، 
ـ  شهر شــیراز، گشــایش یافت. سعديـ 
نهم دســامبر ســال 1292 میــالدي در 
زادگاه خود شــهر باستاني شــیراز وفات 
یافته اســت. وي بسال 1210 میالدي در 
شــیراز به دنیا آمده بود. ســعدي در سال 
1257میالدي بوســتان کــه عمدتا نثر 
است و سال بعد گلســتان را که غالبا نظم 
است به پایان رســانید. نظم و نثر سعدي 
که تا آن زمان چنین سبک و روشي سابقه 
نداشت فصاحت زبان پارسي را به اعال درجه 
رسانید. سعدي نثري روان و شیرین دارد. 
حکایات و ابیات سعدي آکنده از پند و اندرز 
براي اصالح مردمان اســت. این سخنان 
همچنین وضعیت انسانی و ضعف های آن 
در آن زمان را نشان می دهد که سعدی با 
اندرزهای خود درصدد اصالح برآمده بود. 

وي در عین حال یک صوفي بود.

استاندارد جهانی زن و شوهر بودن
23 فوریه 1884 امر طالق باردیگر در فرانســه قانوني شد. انقالب فرانسه در دهه آخر قرن 
هجدهم طالق را آزاد کرده بود که بعدا بر اثر فشار کلیساي کاتولیک دوباره ممنوع شده بود.  
قانونی شدن طالق در فرانسه سرآغاز آزادشدن آن در سایر کشورهای کاتولیک مذهب شد. 
انقالب فرانسه استدالل کرده بود که منع طالق مساوي با نقض حق آزادي فردي است و زن 
و شوهر را نمي توان جز برپایه توافق مشترک )تراضي طرفین( مجبور به زندگي در زیر یک 
سقف کرد. ازدواج یک قرارداد )عقد( مانند عقود و قراردادهای دیگر است. برپایه این استدالل 
بود که بعدا این تعریف که استاندارد جهاني شده است به دست آمد؛ که ثبوت ازدواج با دور 
نبودن زن و شوهر از یکدیگر براي مدت محدود و معّین است. به عبارت دیگر؛ ازدواج یعني 
زندگاني مشترک زیر یک سقف و به عبارت دیگر  Board and Bed مشترک داشتن است و 
بمانند قراردادهای دیگر، تنها روی کاغذ بودن بدون عمل نمی تواند همیشگی و یا طوالنی 
باشد. دین اسالم مدت دوری زن و شوهر از یکدیگر )تَرک خانه( را تعیین کرده است. تَرک 
زندگي زناشویي براي مدتي طوالني )از سوی هریک از زن و شوهر( به منزله اکراه دائمي، و 
نفيِ  عمليِ  ازدواج و زمینه ساز لغو قرارداد مربوط است. دولت آمریکا نظامیان خود مستقر 
در مناطق دیگر جهان و یا در جبهه جنگ را در فواصل معّین برای الحاق به خانواده، موقتا 

به کشور باز می گرداند تا مفارقت طوالنی و احیانا دلیل طالق نشود.


