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سرمقاله

 مجله روزنامک با 40 درصد تخفیف در تهران  مشرتک ُپستی 

می پذیرد، در صورت متایل آدرس بدهید تا ارسال شود

keihanizadeh@gmail.com

.editor@iraniashistoryonthisday.com

به مناسبت 71 ساله شدن سالح اتمی و پیدایش نظمی نوین 
و قطع جنگ های بزرگ ولی افزایش فساد دولتی،استحاله 

دمکراسی، میدیاکراسی و ناخرسندی هاـ  مطلبی را که در جوالی 1968 درباره 
تاریخچه سالح اتمی نوشته بودم با دادن نظراتی که تحقق یافته اند ازجمله بازگشت 

آنارکیسم و احتمال ساخت سالح های انفرادی تازه
16 جوالی 1968 )تیرماه 1347( 
بود که خبرگزاری ها به مناسبت 23 
ساله شدن سالح اتمیـ  خود و یا به نقل 
از روزنامه ها و مجله های خبری، و این 
نشریات از قول اصحاب نظر و دست 
اندرکاران مربوط، مطالبی درباره این 
سالح و تغییر مسیر تاریخ مخابره کرده 
بودند. تصمیم گرفتم که در این زمینه، 
خبری که بیشتر از 3ـ  4 دقیقه وقِت 
پخش نگیرد تهیه کنم تا روز بعد )17 
جوالی( در اخبار ساعت 7 بامداد از رادیو 
سراسری ایران که من سردبیر اخبار آن 

بخش بودم پخش شود.

یک تالش چندین ساعته الزم بود. 
عالوه بر جمع آوری فرستاده های 
خبرگزاری ها به سراغ کتاب های تاریخ 
جنگ جهانی دوم و دائرة المعارف ها 
رفتم و مطالب آرشیو شده خودمان 
در آن زمینه را هم خواندم و یادداشت 

برداشتم. روز بعد هم بجای ساعت 5 
بامداد، ساعت 4 به خبرگزاری پارس 
)واقع در میدان ارگـ  میدان 15 خرداد( 
رفتم که آن سال ها، اخبار رادیو را هم 

تهیه و مستقیما به دست گوینده می 
داد. در اینجا یادداشت ها را بر حسب 
تنظیم فیچری روی هم قرار دادم و 
به تایپیست دیکته کردم که عادت من 

روزنامک- شماره 27 )تیر 1395( 

عکس انفجار نخستین آزمایش اتمي جهان كه شانزدهم جوالي سال 1945 در صحراي نیومکزیکو 

آزمایش شد و مسیر تاریخ و نظم جهان را تغییر داد



شده بود، با اخبار دیگر. چون در آن ساعات، 
در آنجا جز سردبیر خبر، تایپیست و دو 
گوینده، یک خبرنگار و چند مترجم زبان 
های مختلف، فرد دیگری نبود باید تلفنی 
فهرست اخبار تنظیم شده و آمادهِ پخش به 
اطالع مدیرعامل خبرگزاری و یا معاون خبری 
وزارت مربوط )وزارت اطالعات و جهانگردی، 
امروزه ارشاد( می رسید که اینک عنوان آن 
»معاون مطبوعاتی« شده است. در آن زمان، 
دکتر منوچهر آزمون این مقام را برعهده 

داشت.
هنگام خواندن فهرست خبرها برای مقام 
مربوط، اگر او خبری را حّساس می دید، 
خواندن تمامی سطور خبر را می خواست و 
چنانچه جمالتی از آن را اصطالحا »بودار« 
تشخیص می داد، حذف آن جمالت را توصیه 
می کرد. در آن روز، دکتر آزمون پخش خبر 
سالروز نخستین آزمایش اتمی در صحرای 
نیومکزیکو و تاریخچه کار را پس از اینکه 
برایش خواندم تأیید کرد، ولی وقتی به اظهار 
نظر ها رسید، گفت چه کسی آنهارا بیان 
داشته، باید نام او و یا آنان برده شود و گرنه 
شنونده )مخاطب( گمان خواهد کرد که نظر 
خودمان است. گفتم که اتفاقا نظر خود من 
است. گفت که آن قسمت بماند برای بولتن 
خبرگزاری که برای مشترکان ارسال می شود 
و در بولتن هم باید ذکر شود که به نظر مفّسر 

ما )مفّسر خبرگزاری پارس(، ....
من نظرات خود درباره سرانجام جهان 
اتمی را به بولتن خبرگزاری ندادم و در ژورنال 

)یادداشت های( خود باقی گذاشتم تا ببینم 
که مرور زمان درستی آن نظرات را تأیید می 

کند یا نه، که تأیید کرد.
خبری که آن روز پخش شد و سابقه و 
تاریخچه اش را خود من یافته و نوشته بودم 

از این قرار:
 »بمب اتمی، امروز )16 جوالي 1968( 
23 ساله شد. نخستین آزمایش اتمی  22 
سال پس از پی بردن دانشمندان فیزیک 
و شیمی به احتمال ساخت سالح هسته 
  Trinity Site ای، در ناحیه ترینیتي سایت
ایالت نیومکزیکو انجام شد و گزارش کار، 
روز بعد از آن )هفدهم جوالي 1945( رسما 
اعالم گردید با اطالعات بیشتري در باره این 
نخستین آزمایش. ساخت این بمب نتیجه 
تالش های آمریکا از سال 1939 بود.  »لئو 
سیزالرد«  فیزیکدان یهودی مجارستانی 
در سال 1933 پی  به این نیروی هسته ای 
و فعل و انفعاالت مربوط برده بود و جریان 
را بهAlbert Einstein   اطالع داده بود 
واین دانشمند پس از انجام بررسی، در سال 
1939 موضوع را در نامه ای به روزولت 
رئیس جمهوری آمریکا اطالع  داده بود. 
پیش از ارسال این نامه، در سال 1938 یک 
دانشمند آلمانی به نام »اُتو هان« به چگونگی 
فعل و انفعاالت هسته و قدرت آن پی برده 
و کشف خودرا گزارش کرده بود. موضوع  
فیزیک اتمی به 37 سال پیش از ارسال 
نامه به روزولت بازمی گردد. چهارم ماه می 
1902 »پیر« و »ماري« کوريـ  زن و شوهر 

فیزیکدان موفق شدند در آزمایشگاه خود در 
 » Radium پاریس عنصر رادیواکتیو »رادیوم
را ایزوله کنند. با این عمل، راه براي گسترش 
فیزیک اتمي و دستیابي به انرژي اتمي و نیز 

ساخت بمب آن باز شد و ....
    با این پیروزي، سال بعد جایزه نوبل 
Marie Curie فیزیک به پیر و ماري کوري

تعلق گرفت.
        ماري کوري 32 سال پس از این کشف، 
در پنجم جوالي )ژوئیه( 1934 درگذشت. 
ماري در سال 1867 در لهستان به دنیا آمده 
بود. شوهر او قبال در یک حادثه رانندگي در 

پاریس کشته شده بود.
 MAUD در سال 1941، روزولت کمیته
را که با مشارکت انگلستان ایجاد شده بود 
مأمور مطالعات اتمی کرد. در همین سال 
»گلِن سیبورگ« پلوتونیوم را کشف کرد. در 
سال 1942 آلمانی ها به یک نتیجه مقدماتی 
ساخت سالح اتمی رسیدند که هیتلر عمیقا 
به آن نیاز داشت. در همین سال، استالین 
توسط »فله روف« از این تالش ها آگاه  و او نیز 
دست بکار شد. از همین سال 1942 بود که با 
 Manhattan Project آغاز کار پروژه منهتن
و تمرکز مطالعات در دانشگاه کالیفرنیا )شاخه 
برکلی( به موازات فعالیت های انریکو فِرمی 
در دانشگاه شیکاگو، تالش های اتمی وارد 
مرحله نهایی خود شد و روزولت و چرچیل 
در مذاکرات سال 1943 خود در کبِک کانادا 
به توافق رسیدند که انگلیسی ها هم به شکلی 
به پروژه منهتن بپیوندند. در همین سال، 
روزولت اطالع یافت که ژاپن مطالعات اتمی 
خودرا متوقف ساخته است. این مطالعات در 
1945 و تقریبا همزمان با تسلیم شدن آلمان 
و پایان جنگ جهانی دوم در جبهه اروپا به 
نتیجه رسید و نخستین آزمایش اتمی، 16 

جوالی آن سال در نیومکزیکو انجام شد.
قدرت تخریب بمبي که آزمایش شد 
  .T.N.T معادل بیست هزار تُن ماده منفجره
بود. دولت آمریکا تا انجام این آزمایش که 
محصول پروژه َمنهَتن بود، برای داشتن 
سالح اتمي، به پول آن زمان دو میلیارد دالر 

هزینه کرده بود.
     متعاقب همین آزمایش، َهري تروَمن 
رئیس جمهوري وقت آمریکا اخطار شدید 
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در محل نخستین آزمایش اتمي جهان، بر ستوني دو تابلو نصب شده كه روي تابلو بزرگتر تاریخ و محل آزمایش 

درج شده است



خودرا براي دولت ژاپن فرستاد و 21 روز 
بعد )ششم آگوست 1945( دستور بمباران 
اتمي ژاپن را صادر کرد و همان روز نخستین 
بمب بر هیروشیما و سه روز بعد دومین بمب 
بر ناگاساکی فرو افکنده شد. بمب نخست، 
اورانیوم 235 و بمب دوم، اورانیوم 239 
داشت. با این دو بمباران اتمی که تلفات آن 
130 تا 250 هزار تن کشته گزارش شده بود، 
ژاپن تسلیم شدن خود را اعالم کرد و جنگ 
جهانی دوم در هر دو جبهه پایان یافت. گفته 
شده است که شتاب ترومن در بمباران اتمی 
ژاپن این بود که اطالع یافته بود استالین که 
میلیون ها نظامی در اختیار داشت و برلین را 
تصرف کرده بود در پی فرصت و بهانه بود تا با 
آن نیرو سراسر اروپا را تصرف و با بازی های 
دیگر، ایران را در کنترل بگیرد که در مورد 
ایران، به ساخت مسئله آذربایجان روی آورد.

آمریکا تا آگوست 1949 که روسیه دارای 
بمب اتمی شد، تنها دولت دارنده سالح 
هسته ای در جهان بود و در یارگیری، اتحادیه 

سازی و جهانی کردن »دالر« موفق شد.
یک سال پس از اتمی شدن دولت مسکو 
و خروج این سالح از انحصار یک دولت 
و احتمال اتمی شدن چند کشور دیگر، 
مذاکرات سیاسی برای کنترل و محدود 
کردن، در چارچوب جهانی آغاز شد که 
منجر به ایجاد آژانس بین المللی انرژی اتمی 
I.A.E.A.   در سال 1957 با هدف استفاده 
صلحجویانه از این انرژی شد که مقّر آن در 
شهر وین است. در این میان، انگلستان در 
سال 1952 اتمی شد و مسکو در 1953 
اعالم کرد که بمب هیدرژنی هم آزمایش 
کرده و آمریکا درصدد ساخت موشک برای 
حمل بمب اتمی به مقصد )هدف( برآمد. 

در سال 1958 آمریکا و انگلستان پیمان 
همکاری اتمی امضا کردند. در همین سال، 
انگلستان بمب هیدرژنی آزمایش کرد. در 
سال 1960 فرانسه نیز اتمی شد و سال بعد 
)سال 1961( دولت مسکو اعالم کرد که یک 
بمب 50 مگاتُنی )تا آن زمان بزرگترین بمب 
در جهان( آزمایش کرده است و اندکی بعد 
در همین سال شایعه اتمی شدن اسرائیل 
نیز انتشار یافت. چین در سال 1964 دست 
به آزمایش اتمی و در سال 1967 هیدرژنی 
زد و وارد باشگاه اتمی ها شد و گویا آفریقای 

جنوبی و برزیل هم چنین مطالعاتی را در 
دست دارند. ژاپن و آلمان هم گفته اند که هر 
آن که بخواهند می توانند بمب اتمی بسازند. 
 Nuclear پیمان منع گسترش سالح اتمی
Non – Proliferation Treaty از اول جوالی 
1968 ]ماه هفتم همان سال میالدی[ آماده 
امضای دولت ها شده است ]که 189 دولت تا 
جوالی 2016 آن را امضاء کرده اند. تنها هند، 
پاکستان، اسرائیل و کره شمالی از امضای 

خودداری کرده اند.[.«.
19 ژوئن 1953در نیویورك )زندان 
ـ سینگ( یک زن و شوهر کمونیست  سینگـ 
آمریکایي به نام ژولیوس و اثل روزنبرگ 
Julius & Ethel Rosenberg به جرم 
همکاري اتمي با شوروي  که دادستاني 
آمریکا بر آن عنوان »جاسوسي اتمي« گذارده 

بود اعدام شدند.
این بود آن قسمت از مطلب تنظیم شده، 
پس از حذف تفسیر که با پخش آن در آن روز 
)17 جوالی 1968( موافقت شد. تنها دو 
جمله از تفسیِر نوشته من اجازه پخش یافت. 
این دو جمله: »مرور زمان نشان داده است 
که سالح اتمی یک سالح بازدارنده از تهاجم 

به دارنده آن است. این سالح همچنین عامل 
قدرت شدن و مطرح بودن دارنده آن است.«.

و اّما تحوالت پس از جوالی 1968 تاکنون 
در این زمینه:

ـ هند در سال 1974 اتمی شد. هند برای 
نشان دادن قدرت خود در یک روز در سال 
1998 پنج بمب اتمی منفجر کرد. دکتر 
جهانگیر بابا از پارسیان )ایرانی تباران( هند، 
این کشور را اتمی کرد. وی در حادثه سقوط 

هواپیما بر فراز آلپ )اروپا( کشته شد.

ـ 1998 )بیست و هشتم ماه می(، پاکستان 
در نزدیکی مرز بلوچستان با افغانستان پنج 
آزمایش اتمی زیرزمینی انجام داد و وارد 
گروه اتمی های جهان شد. طبق گزارش های 
رسانه ای، این دولت بیش از دویست سالح 
اتمی در زّرادخانه خود دارد.  نخست وزیر 
وقت پاکستان همان روز در توجیه اتمی 
شدن پاکستان گفت که با اتمی شدن هند، 
اقدام ما اجتناب ناپذیر بود. هدف ما از اتمی 
شدن، بازداری از تعّرض و تصّور حمله نظامی 
به پاکستان است. امروز روز بزرگی در تاریخ 
پاکستان است. ما، دیگر دیکته دیگران را 
نخواهیم نوشت. گزارش شده بود که دکتر 
عبدالقدیر خانـ  دانشمند این کشور، برای 
پاکستان بمب اتمی ساخته است، ولی شایعه 
کمک دیگران همچنان وجود دارد. غرب 
متحد پاکستان با چند خاطره از جنگ های 
هند و پاکستان و مداخله نظامی هند برای 
حذف پاکستان شرقی و ایجاد بنگالدش نمی 
خواست درگیری دیگری آغاز و پای آن هم به 
میان کشانده شود. چین نیز از دیرزمان میانه 
خوبی با هند بویژه بر سر منطقه الداخ ندارد.

ادامه  سرمقاله را  در صفحه 8 بخوانید
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دكتر جهانگیر بابا 
 پارسی كه هند را اتمی كرد

Julius و Ethel   زن  و شوهر معروف به جاسوس اتمی

عبدالقدیرخان كه گفته شده 
است برای پاكستان بمب اتمی 

ساخته است



4

گشتی در رویدادهای ماه
روزنامک- شماره 27 )تیر 1395( 

در نیمِه سال 1350 )1971 میالدی( 
و از یکیـ  دو ماه پیش از برگزاری مراسم 
2500 ساله شدن دولت مرکزی ایران و 
ایجاد کشور ایران، تاریخ نگاران درباره آن 
به ابراز نظر پرداخته بودند و بسیاری از آنان 
ازجمله »وان وارد« تاریخدان بنام آمریکا 
که 91 سال ُعمر کرد و تا دو دهه پیش در 
قید حیات بود گفته بودند که بقایای تخت 
جمشید، نقش رستم، طاق بُستان، آپادانا 
و ... و دیگر آثار تمدن و فرهنگ ایران از 

عوامل تداوم وحدت این کشور و سّد تجزیه 
بوده اند و افغانستان، شرق رودسند، شمال 
آمودریا )جیحون(، شرق دجله، قفقاز و ... را 
قدرت های جهانی وقت بویژه دولت های 
لندن، مسکو و استانبول )عثمانی( با توسل 
به جنگ و یا حیله و تزویر از پیکر ایران جدا 
کردند ولی در همه قطعات، »فرهنِگ 

واحد« باقی مانده است.
مشاهده تیترهای صفحات اول برخی 
از روزنامه تهران در دو هفته گذشته 

)منتهی به دهم امرداد 95( ازجمله 
روزنامه دولت )روزنامه ایران( باعث 
نگرانی شد. روزنامه ایران با چاپ عکس 
نوشته بود که کارشناسان هشدار داده 
اند که چاههای حفرشده به صورت غیر 
مجاز! خطر فرونشست تخت جمشید و ... 
]مظاهر عظمت و قدمت تمدن ایرانی و به 
نظر مورخان، از عوامل بقاء وحدت ایران[ 
را دارند. ُکپی تیتر و صفحه اول دو روزنامه 

در زیر به عنوان سند:

مظاهر عظمت و ِقدَمت تمدن ایرانی و از عوامل حفظ وحدت کشور در معرض خطر 
فرورفتن و ریزش!



به گزارش 21 تیرماه 1395 خبرگزاری 
فارس، محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان 
در مجلس ضمن اشاره به مدیران دولتی 
که مزایای چندین میلیون تومانی می 
گرفتند گفت: »عدم ورود به موقع دیوان 
محاسبات، سازمان بازرسی و یا سیستم 
نظارتی ریاست جمهور به این مسئله جای 

بسی تأسف دارد.«.
    نماینده کرمان در عین حال گفت: اینکه 
فقط به مدیران بچسبیم، آدرس غلط دادن 
است زیراکه درآمدهای نامشروع در بین غیر 

مدیران به مراتب بیشتر از مدیران است.
    زاهدی افزود: رانت خوارهاِی پشت 

صحنه ای هستند که به ثروت های بادآورده 
دست پیدا می کنند و از حمایت مدیران و غیر 

مدیران نیز برخوردار هستند.
    نماینده کرمان در مجلس با تأکید گفت: 
از دستگاه های نظارتی و دولت انتظار داریم 

که روی ثروت های بادآورده در بخش های 
خصوصی نیز کار کنند و منشأ این ثروت ها را 

از میان بردارند.
    زاهدی گفت که به جای قبول این وضعیت 
و حل مسئله، مقایسه کردن دریافتی های 
خالف قانون و عرف با چنین وضعیتی دردولت 
قبل، آدرس غلط دادن و نوعی فریب افکار 
عمومی است. اگر دولتمردی این حرف را بزند 
به بیراهه می رود و چنین مدیری باید عزل 
شود. هر کسی در هر زمان که رانت خواری و 
تخلّف اقتصادی کند باید با آن برخورد قاطع 
شود و نگاه جناحی و سیاسی به این قضیه 

مشکلی را حل نخواهد کرد.

تأسف نماینده کرمان در مجلس از عدم ورود به موقع دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به 
مسئله مزایای چندین میلیون تومانی

زاهدی نماینده كرمان

معاون وزارت بهداشت در تیرماه 1395 گفته 
بود که حمله قلبی علت ردیف اول مرگ و میر 
ایرانیان است. بسیاری از روزنامه های تهران این 
اظهار او را تیتر صفحه اول شماره 21 تیرماه خود 
قرار داده بودند ازجمله روزنامه امتیاز که ُکپی 

آن در زیر آمده است. حمله قلبی نتیجه مسدود 
شدن یک و یا چند رگ قلب بر اثر رسوبات داخل 
رگ ازجمله کلسترول است و گاهی رهاشدن 

یکی از این پالگ ها در جریان خون.
علل چنین پیشامدی؛ استرس، دودکردن 

سیگار، باال بودن فشار خون، باالی بودن سطح 
کلسترول و تریگلیسرید، چاقی بویژه در ناحیه 
شکم، نکردن ورزش و فعالیت های جسمانی، 
مواد مخدر، وراثت، بیماری قند، ضعف ایمیون 

سیستم و ... هستند.

مرگ و میر ایرانیان از حمله قلبی
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مشاهدات ناشر روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل
روزنامک- شماره 27 )تیر 1395( 

پیش از انقالب و از نیمه دوم  دهه 
1330 اتومبیل داشتم، نه یکی بلکه در 
بعضی سالها و همزمان دوـ  سه تا زیراکه 
کار من، سر وقت بودن بویژه حضور در 
رادیوـ  هرروز حتی تعطیالتـ  در ساعت 
5 بامداد آن را ایجاب می کرد که اگر فرضا 
یک اتومبیل روشن نشود با دیگری بروم. 
اّما، در 25 سال گذشته در ردیف اتوبوس 
و متروسوارهای تهران درآمده ام که خود 

قصه ای است طوالنی.
اتوبوس های شهری و مترو تهران 
قبال تنها در Rush hour )ساعت های 
7 تا 9 بامداد و 5/4 تا 5/6 بعد از ظهر( 
شلوغ بودند و در ژوئن 2016 )خرداد 
1395( تقریبا در همه ساعات و در مورد 
خطوط سراسری، در ایستگاههای میان 
راه به زحمت می شد سوار شد و مسافران 
در طول مسیر ساندویچ وار در اتوبوس 
ها می ایستادند. در »صف ایستادن به 
ترتیب نوبت« همچنان رعایت نمی شود. 
در اتوبوس ها، ایستگاهها از بلندگوی 
اتوبوس اعالم نمی شود و مسافران 
ایستاده، و یا نشسته در صندلی های رو 
به عقب و یا در کنار اعالن های چسبانیده 
شده روی پنجره ها ایستگاه را از یکدیگر 
می پرسیدند و این، مسئله امروز و دیروز 
نیست. چرا در اتوبوس ها، دستگاه پخش 
اعالم نواری ایستگاه خاموش است، 

کسی نمی داند!.
اتوبوس های دو کابین دارای دوربین 
داخلی هستند تا راننده اتوبوس در 
جریان سوار و پیاده شدن مسافران قرار 
داشته باشد. شنبه هشتم خرداد 95 
یکی از مسافران گفت که اگر دقایقی این 
دوربین هاـ  دوربین های چند اتوبوسـ  
به دفتر شهردار و یا اعضای شورای شهر 
متصل شوند شلوغی ها و نبود جا و سوار 
شدن با فشار و مخاطره آمیز را به چشم 
خواهند دید و راه حل مسئله خواهند 

یافت. 
او اضافه کرد که چه بهتر، شهردار و 
یا اعضای شورای شهر بعضی اوقات با 
اتوبوس و مترو رفت و آمد کنند تا مشکل 
مردم را که ناراضی ساز است لمس و 
درك کنند. رای دهندگان تهرانی نباید 
به کسانی که اتوبوس سواری را تجربه 
نمی کنند برای عضویت شورای شهر 
رای بدهند. او گفت که دستفروشی و 
گدایی در اتوبوسهای و مترو کاری عادی 

شده است.
حدس من بر این است که یکی از 
علل افزایش مسافران اتوبوس و مترو در 
تهران، ترافیک سنگین در بخش های 
اتومبیل رو خیابانهاست. اتوبوس ها در 
خیابانها، الین ویژه دارند و بدون ترافیک. 
مسیری را که می شود با اتوبوس در 30 

دقیقه طی کرد، با تاکسی و اتومبیل 
شخصی یک تا دو ساعت. علت دیگر، 
گران بودن روزافزون کرایه تاکسی 
است که ظرف 4 سال گذشته نزدیک 
به دو برابر شده است. پیش از انقالب 
هر کورس تاکسی دوـ  سه تومان بود 
و امسال 12 تا 20 هزارتومان )برحسب 
چانه زنی و مسافت(. در ایراِن پس از 
انقالب، همه اتومبیلرانان می توانند با 
دریافت پول، مسافر سوار کنند ) یعنی 
که تقریبا فرقی میان اتومبیل شخصی 
و تاکسی در مسافررسانی نیست، جز 
در رنگ اتومبیل!(. تاکسی ها معموال 
تاکسیمتر خودرا بکار نمی برند و چانه 
زنی بر سر پرداخت، امری رایج است. 
علت سوم، ادامه مهاجرت از نقاط دیگر 
به تهران است و نیز گران شدن نسبی 
بهای بنزین و همچنین کمبود محل 
پارك کردن خودرو در کوچه و خیابان. 
خانه های تهران دارند سریعا تبدیل به 
کاندو، چند طبقه و آپارتمانی می شوند.

نی رفت و آمد  ز گرا یک نمونه ا
در تهران: چهارـ  پنج سال پیش، 
تاکسی های خطی و یا اتومبیل های 
مسافر رسان، مسیر از میدان فردوسی 
تا چهارراه عباس آباد را، از هر مسافر 50 
ـ 60 تومان می گرفتند و اینک 1200 

تومان.

... و اتوبوس های شهری  تهران



24 ماه می 2016 فرودگاه دالِس واقع در 
شمال غربی شهر واشنگتن )ویرجینیای 
شمالی( را تَرك و از طریق شهر وین )اتریش( 
عازم تهران شدم. در بخش اکونومی هواپیما، 
ِکزیت  یک صندلی ردیف جلو )کنار ا
اضطراری( را به من داده بودند. در کنار من 
یک بانوی میانسال با دختر ِ تین ایجر خود 
نشسته بود که از طریق وین عازم اوکراین 

بودند.
 این بانو که پیش از تولد دخترش به آمریکا 
مهاجرت کرده بود ضمن گفت و شنودی که 
با هم داشتیم اظهارداشت که اینک و پس 
از گذشت  25 سال، اکثریت مردم جماهیر 
پانزده گانه از فروپاشی اتحادیه ناخرسند 
هستند و من هم قبول دارم که آن زمان 
وضعیت بهتر بود، رفاه نسبی تأمین بود و 
فساد مالی و تبعیض جزـ  آن طور که شنیده 
بودمـ  در میان سران حزب حاکم دیده 
نمی شد و امروز اوهـ  اوهـ  اوه!. در آن زمان، 
نوجوان و جوان بودم. این جمهوری ها از 
چند قرن پیش یک قلمرو واحد را تشکیل 
می دادند و تزارـ  سلطان واحدـ  داشتند و .... 
پس از استقرار نظام کمونیستی، چند رهبر 
کشور از گرجستان و اوکراین بودند و مرزی 
و تفاوتی در کار نبود. نمی دانم که چطور شد 
که گورباچف کتاب را ورق زد، آن فصل را 
بَست و سه نفر دیگر اتحادیه را فروپاشانیدند 
و آنانکه در صدر جمهوری ها بودند و قبال 
خودرا مارکسیست دو آتشه نشان می دادند 
تا ریاست کنند خوشحال شدند زیراکه 
فرصت ریاست همیشگی بر منطقه خود 
و استعداد کاپیتالیست شدن را به دست 

آورده بودند.

یک مرد سالمند تنومند که هر دو 
ساعت یک بار تا کنار دستشویی ها و مقابل 

صندلی های ما می آمد و در آنجا چند دقیقه 
می ایستاد تا دچار توّرم ماهیچه قوزك و 
ساق پا نشود، و این بار به گفت و شنود ما 
گوش فرا داده بود، در اینجا حرف این بانو 
را قطع کرد و گفت: من 27 سال است که 
تاریخ درس می دهمـ  تاریخ معاصر اروپا و 
سه کتاب هم در این زمینه ها نوشته ام. همه 
بدبختی های امروز نتیجه سیاست های 
دولت آخرین قیصر آلمانـ  ویلهلم دوم است 
که برای خارج ساختن روسیه از میدان 
جنگ و خنثی کردن روس ها و به قول شماـ  
اتباع تزار، لنین را که در اروپای مرکزی تبعید 
بود در سال 1917 )سومین سال جنگ اول( 
در یک قطار قرار داد، بر در کابین او قفل زد 
که در میان راه فرار نکند و به روسیه فرستاد 
تا رهبری انقالبیون را به دست گیرد و دولت 
وقت را که از سه سال و چند ماه پیش از آن با 

آلمان در جنگ بود ساقط کند و مارکسیسم 
را خالف روش زندگانی و تفّکر روس ها بود 
برقرار کند و انقالبیون را که عموما کارگر و 
کشاورز بی سواد و یا کم سواد ولی جاه طلب 
و انتقامجو بودند حاکم کند و قلمرو تزارها 
را تخریب و به شکلی دیگر با شعار صلح 

بازسازی کند، که چنین شد.
 روس های ِسرف دار )بَرده دار( سابق از 
کشور گریختند و یا مهاجرت کردند و ِسرف 
های سابق که ماندند با همان تفکر روزمرگی 
)گذران زندگی بر پایه سیر کردن شکم( 
بودند و این تفّکر که خصلت آنان را شکل 
داده بود از میان نرفت و پس از فروپاشی به 
فساد گراییدند و برای چاپیدن اموال عمومی 
و یکدیگر مسابقه گذاشتند و کار به یک ماه 
نکشید که در یک کشور سابقا سوسیالیستی 
)برابری همگانی و نبود سرمایه در دست 
افراد(، دهها میلیاردر!!! سربلند کردند و کار 

فساد ادامه یافته است.
 این وضعیِت روسیه به ایجاد یک نظم 
جهانی خاص که اینک آن را می بینیم 
کمک کرده و امور به دست صاحبان بورس  
و سهام، کمپانی ها، جاه طلبان و رسانه ها 
افتاده، متنفذ شده و هرکاری را که بخواهند 
می کنند ازجمله بردن و آوردن دولت ها 
ـ درست بمانند یونان پیش از پیدایش 
امپراتوری روم. ولی، مردم امروز با ارتباط 
هایی که با هم دارند وضعیت را برای مدتی 
طوالنی تحمل نخواهند کرد، نخست 
نارضایتی خودرا به صورت اقدام فردی نشان 
می دهند که اخبار تحریف شده، ناقص و 
یکجانبه آن را هر روز در رسانه ها می بینیم 
و به تدریج به شکل جمعی، و این وضعیتِ  
شرق مدیترانه و آوارگی ها و پناهندگی در 
سراسر جهان گسترش خواهد یافت، مردم 
خواهان انتخابات واقعی خواهند شد و آن 

اگر دولت ویلهلم دوم آخرین قیصر آلمان، در سال 1917 )سومین سال جنگ جهانی اول( لنین را با قطاِر 
قفل زده شده به روسیه نفرستاده بود، اینک جهان قیافه و وضعیت دیگری داشت

یک بازی سیاسی ظاهرا عادی
 که یک قرن دشواری برای جهانیان به دنبال داشته است

ویلهلم دوم
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را از دست بورس بازها و میدیای متعلق به 
اصحاب سرمایه و نفوذ خارج خواهند ساخت 
و اگر افرادی غیر از پوتین و اطرافیانش، در 
روسیه بر سر کار آیند، این تحّول سریع تر 
خواهد بود. ما می دانیم که تهدید اتمی مؤثر 
تر از جنگ اتمی است و در جهان امروز، تنها 
دو دولت هستند که می توانند تهدید اتمی 

کنند؛ آمریکا و روسیه. 
هند و پاکستان که تهدید اتمی یکدیگر 
را خنثی می کنند، فرانسه و انگلیس که 
از مردم خود که نمی خواهند این قبیل 
تهدید ها آرامش شان را برهم زند حساب 
می برند و چین ترس از آمریکا دارد. ممکن 
 است که کره شمالی در آینده و نترس تر

 از همه.

سخن این استاد که به اینجا رسید، مرد 
ریشوی حدودا 40 ساله ای که کنار پنجره 
نشسته بود، این نظرات را تأیید کرد و گفت 
که از مردم کرواسی است و از اینکه سرزمین 
او استقالل یافته ناخرسند نیست ولی اگر 
کنفدراسیون یوگوسالوی فروپاشی نمی شد 
که کار اتحادیه اروپا و »ناتو« بود تا اعضای 

بیشتری به دست آورند بهتر بود.
 اتحادیه اروپا اگر به صورت بازار مشترك 
باقی مانده بود بهتر و ماندنی تر بود. این 
اتحادیه از کشورهایی تشکیل شده است 

که فرهنگ واحد و یا مشابه و تاریخ مشترك 
ندارند و به شهادت تاریخ، قرن ها با هم در 
جنگ و جدال بودند. در آغاز کار، شرقی های 
این اتحادیه خواهان مهاجرت به مناطق 
غربی بودند و غربی های آن در جستجوی 
کارگر ارزان که اینک ورود آوارگان پُرُعقده 
و خشمگین خاورمیانه ای و آفریقایی رنگ 
قاره را تغییر داده است و اگر انگلیسی ها در 
رفراندم یک ماه دیگر خود رای به خروج از 
اتحادیه بدهند همه چیز دگرگون خواهد 
شد و برنده آن در حقیقت روس ها خواهند 
بود که دوباره اسالوها را جذب خواهند کرد. 
]این گفت و شنود 24 ماه می و یک ماه 
مانده به رفراندم بریتانیا صورت گرفت که 
در آن اکثریت آراءـ  48/ 52 به خارج شدن 
داده شد و چون توپی در جهان منفجر شد.[.

استاد مورد بحث نظر آن کروات و احتمال 
فروپاشی و یا تجدید نظر در ساختار و قوانین 
اتحادیه اروپا را تأیید کرد بویژه مقررات رفت 
و آمد و عبور از مرزها را و افزود: سایرس ِد 
گریت )کوروش بزرگ( 25 قرن و اندی پیش 
نظر داده بود که برای حفظ آرامش و پیشرفت 
و تأمین سعادت مردم الزم است که »یک 
جامعه مشترك المنافع از سرزمین هایی 
که مردم آن فرهنگ یکسان دارند و یا پس 
از یکسان کردن فرهنگ ها« تشکیل شود، 

ولی اتحادیه اروپا بدون یکسان سازی قبلی 
فرهنگ ها ایجاد و برجای بازار مشترك اروپا 

نشست که ....

چند ساعت بعد هواپیما در فرودگاه وین 
فرود آمد و مسافران که هر کدام مقصد خودرا 
داشتند از هم جدا شدند و مسافران ایران که 
وقت طوالنی به پرواز تهران نداشتند با شتاب 
عازم گیت مورد نظر شدند. در اینجا بود که 
دیدم بمانند سفرهای پیشین، مسافران ایران 
که با پروازهای متعدد وارد وین شده بودند 
عمدتا سالخوردگان هستند و 11 نفر از آنان 
ویلچری. بیش از یک سوم این مسافران 
از کانادا آمده بودند، یک چهارم از آمریکا 
و مابقی از کشورهای اروپا و شماری کم از 

همان شهر وین. 
 ایرانیان آمده از کانادا می گفتند که 
برای دیدار فرزندان و بستگانشان به این 
کنفدراسیون رفته بودند و یا برای تجدید 
دیدار بستگان به ایران می روند. ایرانیان 
 ساکن اروپا عموما میانسال و یا جوانتر

 بودند.

هنوز آسمان روشن بود که به تهران 
رسیدیم و از سرعت و نظم کار در فرودگاه 
لذت بردیم، نه از کسی پرسشی شد و نه 

جامه دانی بازرسی.

ادامه سرمقاله
ـ دولت آفریقای جنوبی در سال 1991 
بمب های اتمی خود را از میان بُرد. یک مقام 
این کشور گفته بود که ما در این گوشه از دنیا 
قرارگرفته ایم، نه تهدید می شویم و نه می 
خواهیم تهدید کنیمـ  کدام دولت را و با چه 

هدف تهدید کنیم؟.
ـ 2003 کره شمالی اتمی شد و در سال 

2016 هیدرژنی.
ـ  فعالیت اتمی ایران جز در مورد غنی 
سازی 3 و 67 درصد، با امضای یک موافقت 
نامه  در 14 جوالی 2015 در وین، برای مدت 

15 سال عمال متوقف شده است.
نظرات من در نوشته 17 جوالی 1968 

که پخش نشد و اینک تحقق یافته است به 
اختصار:

ـ عدم وقوع جنگ بزرگ دیگر در جهان 
و درنتیجه، خارج شدن دمکراسی، عدالت 
اجتماعی، حق و انصاف از مسیر اصلی، 
گسترش میدیاکراسی و خروج رسانه ها از 
اصول ژورنالیسم و گسترش فساد بویژه فساد 
دولتی. افتادن قدرت در بسیاری از کشورها 
به دست منفعت طلبان، قدرت جویان و جاه 

طلبان و رواج بساط ساخت و پاخت.
ـ گسترش فاصله داراها و ندارها.

ـ تالش همه جانبه قدرت های اتمی برای 
جلوگیری از اتمی شدن کشورهای دیگر تا 
قدرت ها، متعدد نشوند. ]که می بینیم چند 

قدرت تازه در حال طلوع هستند[.
ـ با پیشرفت تکنولوژی، احتمال آسان 
شدن ساخت سالحهای انفرادی اتمی، 
لیزری، روباتیک و ... و از دست رفتن آرامش 

و امنیت.
ـ گسترش نارضایتی توده ها و خشم آنها 
و بازگشت آنارکیسم و پهن شدن بساط  
تخریب و ترور به همانگونه که در اواخر قرن 
19 و اوایل قرن 20 بود و سرانجام؛ یک انقالب 

جهانی و دگرگونی های وسیع. 
]ترورهای اخیر در اروپا، آمریکا، خاورمیانه، 
ر تلقی . باید هشدا .  آسیای جنوبی و .

 شوند.[.
نوشیروان كیهانی زاده
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پاسخ:  
 www.journalistnushiravan.com آنچه را که از دست این نگارنده در این آخرین دهه ُعمر بر می آید، فّعال کردن دو وبسایِت خود

و www.historiannushiravan.com است.

اعتمادی که شهرت ملّی گرایی و مصدقی بودن را داشت مورد حمایت 
بزرگان جبهه ملّی بودـ  گرچه خانه نشین بودند، و همچنین پشتیبانی 
کارکنان، بویژه کارکنان اداریـ   فنی و کارگران مؤسسه مطبوعاتی 
اطالعات را پشت سر داشت و مقامات امنّیتی وقت این را می دانستند که 
اگر بخواهند اقدام کنند مؤسسه با اعتصاب کارکنان رو به رو خواهد شد 
و خبر آن جهانی، مخصوصا که نتایج منفی سرتراشیدن و شالق خوردن 
مرا در آذرماه 1339 که بازتاب و واکنش گسترده جهانی داشت تجربه 

کرده بودند.

 برای مزید اطالع: در پاییز 1358 )سال دوم انقالب(، حسین بنکدار 
)یک بازاری( که از 28 شهریور آن سال و پس از مصادره مؤسسه مطبوعاتی 
اطالعات، از سوی بنیاد مستضعفان مدیر آن شده بود در صدد اخراج برخی 
از نویسندگان برآمد که کارکنان فنیـ  اداری مؤسسه تهدید به اعتصاب 
عمومی کردند و همان روز، این ماجرا با مداخله سریع آیت اهلل بهشتی 
و انتصاب مدیری دیگر برای موسسه، پایان یافت. برای مزید اطالع؛ ر. 
اعتمادی بمانند دیگران از موسسه مطبوعاتی اطالعات اخراج نشد بلکه 

خود او کناره گیری کرد و بکار داستان نویسی پرداخت.

زیر ِصفر رفتن روزنامه نگاری و تاریخ نویسی و راه افشاء آن

ر. اعتمادی حمایت ملی گرایان و مصدقی ها را پشت سر داشت

9

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 
روزنامک- شماره 27 )تیر 1395( 

ست ضمن  ه ا نشگا ا یکا مدّرس د ر آمر له و د 63 سا ست  مک که نوشته ا دیشن آنالین مجله روزنا طب ا یک مخا

فع و  ب منا صحا نی ها و ا ین علت که کمپا ری به ا مه نگا نی حرفه روزنا یر ِصفر رفنت جها قعیت به ز یید وا تأ

لی و همچنین  م و هدف ما ند و پلکان کردن آنها برای رسیدن به قدرت و مقا نه ها شده ا نفوذ نارش و صاحب رسا

دها و  ا ید بی رو یشه یا ز ر سیون ا ن و سیا ا ولتمرد ز سوی د یخ نویس و محّقق ا ر دن مسیر تا ا ف د نحرا تغییر و ا

ه تشخیص  ز چا ه را ا م را هیم تا مرد ست د ه حل به د ست که را سته ا شته ها خوا ِ  گذ بی یِس کتا ر ، به تد یج نتا

دهند و قضاوت و برنامه ریزی کنند.

ول  ندم که در دو دهه ا دیشن آنالین روزنامک خوا ز لس آنجلس نوشته است: »نوشته بودید و در ا . ا میر م. ز ا

؛  ند ب شام رسید ر به حسا ید و هر سه با ه بود ینوستیگیتیو زد ر ا ست به کا ر د ، سه با ری خود مه نگا ر روزنا کا

مه  دا ینوستیگیتو ا ری ا مه نگا عتامدی به روزنا . ا ، ولی ر . . لقلم شدید و . ر ممنوع ا ر شالق خوردید و یک با یک با

داد، چه َفرقی بود؟.

ر. اعتمادی



     امیرحسین روحانی رازی از لس آنجلس در نامه خود، ضمن قدردانی از رعایت عدل و انصاف در نگارش رویدادهای تاریخ ایران بویژه در 
مورد دکتر مصدق خواسته است که در مورد نظرات فالسفه مثال ِهِگل، مطالب ساده تر نوشته شود تا درك شوند و در ذهن بمانند.

 
   م. ب. از کالیفرنیا نوشته است: در سال 1357 من از جوانانی بودم که در انقالب شرکت کردم. ما در 1357 )سال انقالب( گمان می کردیم 
که پس از اسالمی شدن دولت، فساد فردی و دولتی از میان برود و کشور بشود مملکت حضرت علی )ع( و مباشرت مالک اَشَتر. نه دزدی باشد 
و نه جرم های دیگر و نه احجاف، تبعیض، دروغ و َکلَک و جز برادری و رعایت حق چیزی نباشد. من آنجا نیستم لکن گزارش های سایت های 
خبری و اظهارات و انتقادهای افراد چیز دیگری را بیان می کند. خدا خودش درست کند، در آن کشور ظاهرا از بندگان کاری ساخته نبوده است.

 
  یک مخاطب نوشته است که بعید می داند ُعَمر َمتین که یک پشتون )یک گروه 45 میلیونی پارسی 
نژاد ساکن جنوب و شرق افغانستان و شمال غربی پاکستان( و متولّد آمریکا وابسته به داعش بوده باشد. 
تلفن او به پلیس در لحظه کشتار نایت کالب همجنس بازان در اورالندو فلوریدا احتماال برای دادن 
آدرس عوضی بوده است. داعش یعنی خالفت اسالمی عراق و شام )سوریه( و یک پشتون )پَختون( 
چه ارتباطی می تواند به سوریه و عراق داشته باشد و عربی بداند. آن طور که خوانده ام؛ پدر او در 1980 
و در پی روی کارآمدن کمونیست ها در افغانستان تَرك وطن کرده و پناهنده و بعدا تبعه آمریکا شده 

است و وفادار به این کشور.
 قتل 49 تَن از مشتریان نایت کالب »پالس« شاید انگیزه دیگری داشته باشد، باید در این باره تحقیق 
بیشتری شود. ُعَمر یک گارد محافظ بود و طبق اظهار یک خانم آمریکایی که در رسانه ها منعکس شده 
بود، ُعَمر قبال و در یک مورد، قصد روابط جنسی با اورا داشت و تهدید هم کرده بود که دیده نشده است 
یک داعشی قبال گارد محافظ بوده و .... برای گارد محافظ یک سازمان و یا ساختمان شدن، قبال بَک 

گرواند افراد ِچک می شود.

سه پیام وارده از مخاطبان مجله

ُعَمر َمتین

12 جوالي 1990 و در جریان 
کنگره بیست و هشتم حزب کمونیست 
شوروي، بوریس یلتسین )متولّد 1931 
و متوفي در 2007( از عضویت این حزب 
کناره گیري کرد. وي که در جواني 
یک کارگر ساختماني در سیبري بود و 
تحصیالت دانشگاهي نداشت با استفاده 
از پلکان حزب کمونیست باال آمده بود. 
آخرین سمت حزبي او، که خودرا معتقد 

به آن ایدئولوژي و از مبلّغان آن نشان 
داده بود ریاست حزب کمونیست شعبه 
مسکو و عضو دفتر سیاسي همه حزب 
بود!. یلتسین که همان سال دیداري از 
آمریکا به عمل آورده بود از سوي پراودا 
متهم شده بود که در آمریکا در نوشیدن 

ُودکا افراط کرده بود و ....
یلتسین سپس کوشید در اطراف خود 
هیاهو بپا کند تا توجه مردم نسبت به او 

جلب شود. وي و عمدتا از طریق مطالب 
)تبلیغات( رسانه هاي غرب موفق شد 
که در انتخابات 12 ژوئن 1991 با 57 
درصد آراء به ریاست جمهوري روسیه 
دست یابد. او در تاریخ معاصر، یکي از سه 
نفري بشمار آورده شده است که شوروي 
راـ  بدون استعالم نظر مردم )رفراندم 
سراسری(ـ  به آساني نوشیدن آب منحل 
کرد و همه تالشهاي سه سده تزارها و 

10

دوربین هم تاریخ می نویسد

روزي که یلتسین پلکان خود، حزب کمونیست، را به دور افکند!ـ  ادامه معّماي 
فروپاشي شوروي!ـ  پوتین هم کاري نکرد!
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هفتاد و 4 ساله کمونیست هارا برباد داد و مقام 
روس ها را به عنوان یک ابر قدرت تنزل داد و 
.... مسائل کنونی در برخی جمهوری های به 
آن ترتیب جداشده، که معلوم نیست به کجا 
بیانجامد نتیجه همان عمل ـ تعمد و یا اشتباه 

ـ یلتسین است.
    یلتسین که از 1991 تا آخرین ساعت 
سال 1999 رئیس جمهور روسیه فدراتیو 
بود در طول زمامداري اش به رغم وعده 
رعایت اصول دمکراسي، پارلمان روسیه را 
براي مدتي تعطیل کرد و یک قانون اساسي 
تازه! براي روسیه تدوین و در رفراندم به 
تصویب رساند. برنامه او در موردخصوصي 
سازي اموال ملي، شماري کم و عمدتا چند 
یهودي را یکشبه از جیب ملت میلیاردر کرد 

و مافیابازي و ناامني نتیجه آن بود.
     یلتسین به عمد و یا به اشتباه آسیب 
هایي به پیشرفت هاي قبلي روسیه وارد 
ساخته که جبران آن نیاز به دهها سال تالش 

و نیز »دلسوزي« دارد.
     اخرین کار یلتسین پیش از کناره گیري 
)در ساعات آخر دسامبر 1999( معرفي 
»والدیمیر پوتین« به جانشیني خود بود تا 
نه تنها راهش را! ادامه دهد بلکه از او محافظت 
کند و احیانا مانع دستگیري، محاکمه و 
مجازاتش به اتهام خیانت شود. پوتین هنوز 
کاري نتیجه بخش که اشتباهات گورباچف 
و یلتسین را جبران کند انجام نداده است. وي 
حتي حاضر نشده است که گورباچف را به 
دست تحقیق قضایي دهد تا ضمن بازجویي، 
حقایق مربوط به فروپاشي بلوك شرق و 

شوروي را بگوید که دست کم »تاریخ« 
ناقص باقي نماند. پوتین یک مامور تعقیب 
و مراقبت »کا. گ. ب.« بود، نه تحلیلگر این 
سازمان که مستلزم داشتن معلومات عمومی 
وسیع است و اگر تحلیلگر بود در جریان 
رویدادهای اوکراین و ورود ناتو به بالتیک 
شوروی پیشین و ... این همه به نعل و به میخ 
نمی زد و قانونی را که مجلس روسیه سال 
ها پیش تصویب کرده است امضا می کرد. 
این مصوبّه فروپاشی شوروی )تا دهه سوم 
قرن 20، روسیه واحد( بدون برگزاری یک 
رفراندم سراسری و تنها به اراده 3 نفر را غیر 
قانونی خوانده است. ]قوانین اساسی آمریکا و 
بسیاری از کشور صراحت دارند که اگر رئیس 
کشور مصوبه پارلمان را تا ده روز امضا و یا رّد 
نکند قانون و اجرایی می شود.[. دولت مسکو 
در نیمه دوم دهه 1980 با گرفتن چند وعده 
)که عملی نشده اند( از غرب، نیروهای خودرا 
از شرق آلمان و چند کشور اروپای مرکزی 
و جنوب شرقی احضار کرد. )اگر کرملین 
اشاره کند( مجلس روسیه خیلی آسان 
می تواند بگوید حاال که تعهدات و وعده ها 
عملی نشده است آلمان باید خونبهای 27 
میلیون روس در جنگ جهانی دوم را بدهد 
و اجرای این قانون را به ارتش خود بسپارد. 
]در کشورهای دیگر هم مأموران انتظامی و 
در مواردی؛ نظامی مکلّف به اجرای احکام 
هستند.[. کدام کشور است که حاضر شود 
خطر یک جنگ اتمی را بپذیرد؟. موشک 
حامل کالهک اتمی اگر هم با ضد موشک 
منهدم شود، فال اوت می کند و جّو زمین 

را تخریب. [ مقامات آلمان که دولت مسکو 
نیروهای نظامی خودرا از آن خارج ساخت 
و امکان داد وحدت خودرا باز یابد اینک به 

پوتین امر و نهی می کند!.
    بوریس یلتسینـ  مردی که حکم به 
فروپاشی و تجزیه کشور خود داد! اعتیاد 
شدید به مصرف الکل داشت و همین اعتیاد 
از دیرزمان به قلب او آسیب وارد ساخته بود 
و 23 اپریل 2007 در 76 سالگي درگذشت. 
زمینه فروپاشی را گورباچف و وزیر امور 
خارجه اش ادوارد شواردنادزه در طول 
پنج سال و چندماه فراهم ساخته بودند. 
شواردنازهِ  گرجستانی که هفتم جوالی 
2014 در 86 سالگی درگذشت بمانند 
یلتسین از جوانی وارد حزب کمونیست 
شده بود و بعدا دبیر اول این حزب در 
گرجستان، و آنقدر خودرا شیفته و شیدای 
سوسیالیسم نشان داده بود که لقب قهرمان 
کار سوسیالیستی و 5 مدال لنین گرفته بود و 
همین شواردنادزه پس از 43 سال کمونیست 
آنچنانی بودن، کمونیسم را مدفون ساخت 
تا رئیس جمهوری گرجستان شود!. اینها 
نمونه هایی از انحطاط بشر است که برخی از 
آنان نان را به نرخ روز می خورند و برای اطفاء 
حس خودخواهی شان حتی حاضر به انهدام 
کشور می شوندـ  کشوری که برای ساخت 
آن، چه جان هایی فدا شده بود. تازه پوتین 
درگذشت چنین فردی را صمیمانه تسلیت 
گفته است. این تسلیت برای بسیاری از 
روس ها که در 15 جمهوری پراکنده شده 
اند قطعا قابل قبول نخواهد بود. بلشویک 
ها »روسیه واحد« را مصنوعا جماهیریه 
کردند تا سرآغاز و الگویی برای ایجاد جهان 
تک دولتی باشد که گورباچف همان را هم 
از دست داد. هنوز در روسیهـ  به دالیلی! 
ـ نخواسته اند که دست کم این گورباچف 
را پیش از اینکه به دنبال شواردنادزه برود 
محاکمه تلویزیونی کنند تا حقایق فروپاشی 
ـ بزرگترین رویداد تاریخ بشر، از پرده برون 
افتد. زیرا اگر چنین شود، او حرف هایی از 
اشتباه، تعّمد و فریب خوردگی خواهد زد 
که روس ها را به خود خواهد آورد و به نظمی 
که در 23 سال اخیر در جهان برقرار شده 

پایان خواهند داد.

یلتسین با بطري ُودكا 

 )1
39

5 
یر

 )ت
27

ره 
شما

 -
ک

نام
وز

ر

11



تیرماه 1395 آمار شوهران زندانی 
در جمهوری اسالمی ایران که قادر به 
پرداخت َمهر زنانشان نبوده اند انتشار 
یافت. این آمار تیتر اول بسیاری از 
روزنامه های تهران شده بود. برخی از 
این روزنامه ها ازجمله شهروند وابسته به 
هالل احمر قضیه را دنبال کرده و در یک 

شماره دیگر خود علل را شرح داده بود.

»بازداشت« به خاطر نداشتن پول 
برای پرداخت َمهریه زن، مشکل امروز 
نیست، دهها سال است که ادامه دارد، 
منتها، پس از انقالب و بویژه در سال های 
اخیر، در ایران َمهر بانوان دهها و صدها 
سکه طال شده است و هرسکه بیش از 
یک میلیون تومان و َمهریه های قرارداده 
شده پیش از انقالب هم بر پایه توّرم پول 
محاسبه می شود، مثال 20 هزار تومان 

سابقـ  15 میلیون تومان امروز.

 در دوران حادثه نویسی، خاطرات 
متعدد از مسائل ناشی از َمهریه دارم. 
در آن زمان، باالترین َمهر در ایران 10 
تا 50 هزار تومان بود. َمهر از بدهی های 
اصطالحا »حال« است و هر وقت که زن 
اراده کند می تواند آن را مطالبه کند و در 
صورت تعلّل شوهر به اجرا بگذارد و شوهر 
در صورت ناتوان بودن )عجز( از پرداخت 
آن، بازداشت شود و آنقدر در بازداشت 
بماند تا زن با وصول آن به اقساط موافقت 
کند و یا تعقیب قضیه را متوقف و یا اینکه 
از آن صرف نظر کند. یک بانوِی عقدشده 
حتی می تواند پیش از دریافت َمهِر خود 

به خانه شوهر نرود.

َمهریه داشتن زنان از احکام اسالمی 
است و دولت های ممالک اسالمی تنها 

می توانند سقفی برایش تعیین کنند 
که از آن مبلغ بیشتر نشود و اگر شود، 
عندالمطالبه نباشد و عنداالستطاعه 
باشد. )استطاعت = توان پرداخت 
داشتن(. گویا در جمهوری اسالمی 
ایران، این سقِف عندالمطالبه )پرداخت 
فوری در صورت تقاضا(، صد و ُخرده ای 
سکه طالـ  حدود 115 میلیون تومان 

شده است.

در نیمه دوم دهه 1330 که احمد 
سروش )داستان نگار بنام( دبیر میز 
حوادث روزنامه اطالعات بود، با توجه به 
حوادث متعدد ناشی از مشکالت دریافت 
ـ پرداخت َمهریه ازجمله قتل و جرح و 
خودکشی، یک میز گرد با شرکت چند 
قاضی و چند جامعه شناس و ... برای 

نشان دادن راه حل تشکیل داد که اکثر 
مدعوین گفتند که نمی شود َمهر را حذف 
کرد زیرا که از احکام اسالم است ولی با 
توجه به اینکه فرهنگستان زمان رضاشاه 
پهلوی در جریان فارسی سازی کلمات 
عربی، واژگان زوجه و َعیال را به واژه 
»َهمَسر« تبدیل کرده است و َمهر ناقض 
این واژه است یعنی که »زن + َمهر )پول( 
= شوهر«، می توان از مجلسین خواست 
که آن را به کمترین مبلغ پایین آورند 
و سقف قراردهند. »َهمَسر« واژه ای به 
معنای »برابر و معادل« است. در قدیم 
که در معامالت خودمانی پول بکار نمی 
رفت و معامالت، جنس به جنس بود مثال 
می گفتند یک َمن گندم َهمَسر دو َمن 
سیب زمینی و یا یک َمن جو نیمَسر گندم 
)نیمی از یک من( و یا عدس و گندم؛ دو 
سر یکسر. به عالوه شرایط ایران امروز با 
گذشتِه دور تفاوت دارد و امروزه بسیاری 
از زنان ایران دارای شغل و درآمد هستند 
و صاحِب مقام. احتماال فشار خانواده 
رضاشاه در قبوالنیدن واژه »َهمَسر« که 
برای خواندن زوجه )در زبان انگلیسی؛ 
وایف( در هیچ زبانی مشابه آن نیست بی 

تاثیر نبوده است.

همین حرف ها )اشاره به خانواده 
پهلوی در میز گرد روزنامه اطالعات( به 
گوش منابع اطالعاتی رسید و دولت مانع 
انتشار مذاکرات آن میز گرد شد و تاکید 
شد که ماحصل مذاکرات به سنای وقت 
ارسال شود تا اقدام کند. گمان بر این است 
که به همین سبب بود که احمد سروش 
به رغم عالقه ای که به تورج فرازمند 
سردبیر وقت روزنامه اطالعات داشت از 
این روزنامه رفت. ولی، بکار خود در رادیو، 

مجالت و کتاب نویسی ادامه داد.

2012  شوهر، زندانی َمهر سنگین زنانشان در ایرانـ  مسئله ای به نام َمهریه و بحث بر 
سر واژه »َهمَسر«
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
روزنامک- شماره 27 )تیر 1395( 



نهم تیرماه 1336 بود و من ]نوشیروان 
کیهانی زاده[ هنوز خبرنگار میز اقتصادی 
روزنامه اطالعات. تورج فرازمند )متوفی 
در لُس آنجلِس( سردبیر وقت روزنامه مرا 
خواست و گفت که از دفتر انصاری وزیر راه 
خبر داده اند که وی قصد رفتن به کرمان 
برای سرکشی به راههای این استان کشور و 
شنیدن انتقادها و پیشنهادها را دارد و روز 12 
و یا 13 تیرماه آنجا خواهد بود. او با اتومبیل به 
کرمان می رود تا وضعیت راههای فی مابین 
را هم به چشم ببیند و بنابراین نمی تواند 
با خود خبرنگار ببَرد، خبرنگارـ  در صورت 
تمایل روزنامهـ  با اتومبیل خود و یا هر وسیله 
دیگر به کرمان برود ولی در آنجا می تواند با 

اتومبیل اداره راه، با او همراه شود.
    فرازمند گفت که مرا به این دلیل برای 
تهیه این گزارش انتخاب کرد که کرمانی 
هستم و آگاه از واقعیات آن استان و فریب 
حرف های َچرب و نَرم مقامات را نمی خورم 

و حقیقت را خواهم نوشت.
    همان شب با اتوبوس عازم کرمان شدم و 
دو روز بعد آنجا بودم. استاندار کرمان بزرگان 

شهرهای استانـ  از شهرهای کوچک تا 
بزرگ را دعوت کرده بود تا بعد از ظهر 13 
تیرماه در تاالری در شهر جمع شوند و 

خواست خود از وزیر را مطرح کنند.
    در ساعت معّین در تاالر بودم و قرار 
گذارده بودیم که با بزرگان شهرهای استان، 
در پایان جلسه مصاحبه کنم و مشکالت 

راهها را برنگارم.
    همه منتظر وزیر بودند که در میان تعجب 
حاضران، یک مقام ارشد این وزارت وارد 
شد، پشت میکروفن رفت و اظهارداشت: 
»همچنانکه می دانید؛ دو روز پیش )11 
تیرماه 1336( در منطقه وسیعی در شمال 
کشورـ  از تهران تا الریجان، فیروزکوه و ... 
زلزله روی داد، خرابی و تلفات وارد ساخته 
و در چند نقطه، کوه ریزش کرده و جاده ها 
را بسته و جناب وزیر مجبور به بازدید از این 
نقاط شده و من به جای او، با هواپیما، برای 
شنیدن اظهارات و پیشنهادهای بزرگان 
استان و دیدن راهها به اینجا آمده ام و ماوقع 
را به او گزارش خواهم کرد و اطمینان دارم 

که ترتیب اثر خواهد داد.«.

    هرکس مشکلی را گفت و پیشنهادی 
داد تا نوبت به نماینده شهرك تاریخی و چند 
هزارسالِه »رایِن« رسید. این نماینده که در 
عین حال مدیر یکی از مدارس راین بود 
ضمن پوزش از مثالی که خواهد زد، گفت: 
»در سال اول دبیرستان، در درس هندسه، 
عالوه بر قضیه فیثاغورث )مثلث قائم الزاویه 
ـ زاویه 90 درجه ای قائمه، وتَر و ...(، برای 
اثبات کوتاهترین فاصلِه بین دو نقطه، از 
استدالل تقریبا 2500 ساله فیثاغورت 
Pythagoras = Fisaghores  ]ریاضی 
دان و فیلسوف یونانی متولّد 570 پیش از 
میالد و متوفی در 75 سال بعدـ  495 پیش 
از میالد مسیح[ استفاده می کنند که گفته 
بود اگر مقداری علوفه را در جایی بگذارند و 
ِحماری را رها کنند، در یک خط مستقیم 
به سوی علوفه خواهد رفت زیراکه کوتاهتر 
است. می دانیم که منطقه جیرفت و کهنوج 
از قدیمی ترین تمدن های جهان هستند 
و به این تمدن ها که آثار آن وجود دارد، از 
زمان اسکندر مقدونی؛ َدقیانوس گویند. 
بنای شهر کرمان را هم به گشتاسپ کیانی 
)3 هزار سال پیش( نسبت می دهند که 
اردشیر پاپکان در آنجا دژ نظامی ساخت تا 
پایتخت ایران کند و بهرام گور )بهرام پنجم( 
هم که پیش از سلطنت، استاندار کرمان و 
ملّقب به »کرمانشاه« بود در زمان سلطنت 
خویش این شهر را گسترش و وسعت داد. 

اضافه کنم...

استدالل فیثاغورت و ُگدار گوِدر، مسیر 3 هزار ساله عمال َمتروکـ  وعده ای که 59 سال به 
اجرا درنیامده است

تصویری از فیثاغورث

ادامه مطلب را در صفحه 23 بخوانید
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ادامه از صفحه 13
 ...که در عهد ساسانیان، استانداران کرمان را »کرمانشاه« می خواندند و یکی از آنان شهری در غرب ایران ساخته که از همان زمان به نام او 
»کرمانشاه« نامیده شده است. میان منطقه جیرفت )تنها منطقه در جهان که هر سال در آنجا می توان دو بار کشت و درو کرد(، کهنوج، رابُر 
)راهُبر( و َهنزاـ  و این ناحیه زادگاه سورِنا اسپهبد نامدار ایران که کراسوس رومی و ارتش روم را در جنگ َحّران )شمال فرات( نابود کرد ]همچنین 
زادگاه سردار قاسم سلیمانی[، ساردوئیه و ... و شهر کرمان و مرکز و شمال ایران از سه هزار سال پیش یک راه مستقیم وجود داشته که از ُگدار گوِدر 
)میان راین و جوپار( می گذرد. اسکندر مقدونی، یعقوب لیث، نادرشاه و ... از همین راه عبور کردند. در زمان جنگ دوم جهانی، غاّلت مورد نیاز 
ارتش روسیه که با هیتلر می جنگید از همین راه حمل می شد. معلوم نیست که به چه دلیل، وزارت راه به جای بازسازی راه ُگدار گوِدر، مسیر را 
تغییر داده و 40ـ  50 کیلومتر دور کرده است بگونه ای که برای رسیدن از مسیر راین به کرمان، به جای خط مستقیم باید دو ضلع مثلث را پیمود 
که منطقی نیست و برخی از جیرفتی ها ترجیح می دهند که کوهها را دور بزنند و از مسیر »ِده بَکری« و »دارزین« بروند. خواستم که دولت توجه 

کند و راه سه هزار ساله »ُگدار گوِدر« را بازسازی و رو به راه کند که صرفه جویی در سوخت و ُعمر خودرو و وقت انسان است.
    مقام ارشد وزارت راه به این درخواست وعده مساعد داد و گفت که ُگدار را دیدن خواهد کرد. ولی، از آن زمان تا کنون ]سال 1395 که 59 
سال است[ به این وعده منطقی )بازسازی راه تاریخی ُگدار گوِدر( که نه تنها جنبه تاریخی بلکه منافع اقتصادی متعدد دارد عمل نشده است، 

خودروها همان دو ضلع مثلث را به جای خط مسقیم )یک ضلع( باید طی کنند که دهها کیلومتر طوالنی تر است و ایجاد ترافیک هم می کند.



هرکه ناُمخت از گذشت روزگار

  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

، متوّلــد  ودکــی ا بــا بیــت ر نــه ر ها ت ما یــن صفحــا ا

رســی  ر شــعر فا ی ـ پــد 9 میــالد 4 0 ر  8 و متوفــی د 5 8

نویــن کــه در بــاال آمــده اســت آغــاز کــرده ایــم کــه یــک 

یســی  نو یــخ  ر تا ش  و ر بــه    ) نیــکل و کر ( ر نگا ز و ر

ژورنالیســتی اســت کــه در ایــن روش، َســبک، اصول 

ه  زنــد وشــن و آمو ، ر ه کوتــا یســی ) عــد خــر و نظرنو و قوا

رهــا و  ره کا ربــا ه مــی شــود و د ر بــرد ( بــکا ـ فرهنگــی

ســت  د هــای پندآمــوز گذشــته ا یــدا د و رو فــرا نظــرات ا

و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقــاء ســطح دانــش 

ی  پیشــگیر نیــز  و  گرفــن  مشــق  رس  ، هــا هــی  گا آ و 

و  ن  یگــرا د ه  شــتبا ا ز  ا گرفــن  س  ر بــا د ه  شــتبا ا ز  ا

لیســتی  ســت. در تاریــخ نــگاری ژورنا گذشــتگان ا

بایــد یــک مبــدأـ  روز، هفتــه و مــاهـ  در دســت داشــت و 

نوشــن مطلــب را از آن آغــاز کــرد بنابرایــن، مطالبــی 

شــته اســت. ه دا تیرمــا کــه در زیــر آمــده اســت ارتبــاط با
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این ماه در گذر تاریخ
روزنامک- شماره 27 )تیر 1395( 

تیرماه سال 1357 )نیمه جوالي 
1978و در جریان انقالب( کارشناساني 
که از سوی دولت وقت و با تأیید شاه مأمور 
شده بودند »مسائل روز ایران« را بررسي و 
راه حل ارائه دهند تا دست کم از سرعت 
انقالب کاسته شود اعالم داشتند که 
بوروکراسی و اقتباس البی گری در ایران از 
آمریکا و اروپا ، رکود نسبي اقتصادي، توّرم 
پول، ثابت ماندن نرخ برابری ارزها به رغم 
پایین رفتن قدرت خرید ریال به سبب 
توّرم پول ناشی از چاپ اسکناس )افزایش 
نقدینه(، پرداخت وام هاي بانکي از طریق 
توصیه و تشّبث و خالف منطق بازار پول، 
افزایش نجومی بهای مستغالت، افزایش 

غیر عادي اجاره مسکن، متکي بودن 
بیش از حد به درآمد حاصل از صادرات 
نفت، خروج  کارشناسان از کشور به 
صورت مهاجرت، روزافزون بودن فاصله 
دارا و ندار، »بیش از حد« مصرفي شدن 
جامعه )اِسراف(، کثرت مرسدس بنز و 
اتومبیل های لوکس در خیابانها و به رخ 
دیگران کشیدن ثروت داشتن و ایجاد 
ُعقده، وجود فساد، ُکندی کار و بي دّقتي 
در دستگاه قضایی و رواج کارچاق کني و 
... در این دستگاه و نارضایتي مردم از این 
بابت، فساد اجتماعي و تضعیف اخالقیات 
و منش سنتي ایراني از این رهگذر و رواج 
عادات زیان آور اهم این مسائل هستند و ....

در پی انتشار نظرات آن کارشناسان، 
راهپیمایان خیابانی به استناد آن نظرات، 
شعار »اسالم و شریعت« راه حل همه این 
مسائلـ  از فساد دولتی و اختالس تا ... 
است و قرآن باید قانون اساسی ایران شود 

بر شعارهای خود افزودند.
گزارش های رسانه ای سال های 
1394 و 1395ـ  37 سال پس از آن شعار 
و برقراری نظام اسالمی، نشان می دهد که 
اوضاع ایران به همان شکل و حتی بدتر از 
بررسی های آن کارشناسان در تابستان 
سال 1357 است و به قولی مغایر شعار 
رعایت شریعت )دستورهای قرآن؛ حق، 

عدالت، انصاف، مرّوت و ...(.

مسائل ایران در سال انقالبـ  شعار راهپيمایان در سال 1357: اسالم و رعایت 
شریعت )دستورهای قرآن؛ حق، عدالت، انصاف، مرّوت و ...( راه حل مسائل فساد 

دولتی و اجتماعی و ... است، اما پس چهاردهه پس از برقراری نظام اسالمی ...

نزدهم جوالی 931 میالدي  شا
»مرداویز« قهرمان ملي ایرانیان که براي 
احیاء استقالل، آزادی و حاکمیت ملی 
ایران کمر همت بسته بود شهر همدان 
را از عوامل خلیفه عباسي پس گرفت 
و آنجا را به نام »مردم ایران« متصرف 
شد. همدان که از آن به عنوان نخستین 
پایتخت ایران در هزاره اول پیش از میالد 
نام برده مي شود در سال 642 میالدي 
)سال شکست ارتش ایران در نهاوند از 

عرب(، سقوط کرده بود.

     مردآویز که از شمال ایران بپاخاسته 
بود سپس مناطق مرکزی ازجمله کاشان 
و اصفهان را متصرف شد؛ اصفهان را 
پایتخت ایران اعالم کرد و نخستین 
جشن سده پس از اضمحالل امپراتوري 
ساسانیان را در بهمن ماه در سال 933 
میالدي در آن شهر برگزار و تاکید کرد 
که مراسم »نوروز« و اعیاد ملی دیگر عینا 
مطابق عهد قدیم برگزار شود و کسی جز 

به فارسی سخن نگوید.
    ابوجعفر محمد ابن جریر طبري 

مورخ نامي ایران و صاحب تاریخ 16 
جلدي طبري به سال 922 میالدي 
درگذشت و موفق نشد شرح قهرماني 
هاي وطندوستانه هموطن خود، مرداویز، 
را برنگارد. در آن زمان در هر گوشه اي 
از ایران قهرماناني بپاخاسته بودند تا به 
وطن عظمت گذشته و استقالل بخشند و 
زبان پارسي را زنده نگهدارند که درمیان 
مازندراني ها و گیالني ها )دیلمان( - 
اسفار )اسوار(، ماکان، مرداویز و پسران 

بویه بلند آوازه ترند..

روزي که مرداویز - قهرمان ملي ایرانيان همدان را آزاد ساخت



جوالي سال 513 پیش از میالد، و طبق 
محاسبات تقویمي مورخان اروپایي؛ 13 
جوالي )تیرماه( ارتش ایران نیروهاي 
کنفدراسیون گتائه Getae  را در کنار دانوب 
جنوبي، منطقه داکیه Daci =Dacia )تلفظ 
انگلیسي: دي شیا = روماني امروز( شکست داد 
و سراسر بالکان شرقي را ضمیمه قلمرو ایران 
ساخت. ]بالکان به معناي رشته کوه هاي 
جنگلي، منطقه اي است کوهستاني و شبه 
جزیره شکل در جنوب شرقي اروپا، از دریاي 

آدریاتیک تا دریاي سیاه.[.
     به فرمان داریوش بزرگ، ارتش ایران به 
فرماندهي سپهبد بغابیش )بغابیشه( براي 

سرکوب سیتي تبارها از دریاي مرمره گذشته 
و پاي به اروپا نهاده بود. حاکمان محلي براي 
ایستادگي در برابر نیروهاي ایران که مرکب از 
هشتاد هزار تَن بودند کنفدراسیون »گتائه« 
را تشکیل داده بودند که پس از چند روز 
نبرد، 13 جوالي شکست خوردند و روماني 
و مولداوي )مولدواي امروز( تا اوکراین از 
آن ایران شد. داریوش این پیروزي، و دلیل 
لشکرکشي به اروپا را در کتیبه اي شرح داده 

و مناطق متصرفه را نام برده است.
     هرودوت در کتاب چهارم و عمدتا در 
صفحه 93 این کتاب به شرح جنگ ِدي شیا 
)داکیه( پرداخته و استرابو منطقه مفتوحه 

 » Daoiایران در پیروزي داکیه را »دائوي
نامیده استـ  منطقه اي که رومیان آن را در 
جنگهاي سال 101 تا 106 میالدي تصرف و 
سپس »رومانیا« خوانده شده است. مورخان 
اروپایي، نبرد جوالي 513 پیش از میالد 
در داکیه را از بزرگترین رویدادهاي دنیاي 
باستان و نخستین پیشروي نظامي بزرگ 
و عمیق شرق )آسیا( در غرب )اروپا( بشمار 

آورده اند.
    داریوش بزرگ دو سال پیش از جنگ 
»دي شیا = روماني«، در سال 515 پیش 
از میالد، کار ساختن تخت جمشید را آغاز 

کرده بود.

پيشروی ارتش ایران در 2 هزار و 529 سال پيش در اروپا تا اوکراین امروزـ  تصرف رومانی

قباد یکم، شاه ساساني ایران، پس از 
عقب راندن خزرها به آن سوي رود ُولگا و 
بازگرداندن نظم و آرامش به قفقاز شمالي، 
در جوالی سال 527 میالدي )طبق محاسبه 
تقویم نگاران، پنجم جوالی( دستور بازسازي 
شهر دربند )واقع در داغستان امروز و تلفظ 
کنوني: َدربَنت( را صادر و بودجه الزم را 
اختصاص داد. قباد »خسروانوشیروان« پسر 
خودـ  ولیعهد وقتـ  را به عنوان ناظر بر این 

نوسازي تعیین کرد.

خسروانوشیروان در دوران پادشاهي خود 
هم بر استحکامات این شهر افزود و آن را 
آبادتر کرد. داریوش بزرگ و شاپور یکم )پسر 

اردشیر پاپکان( در سنگنبشته هاي خود، 
مناطق ایراني قفقاز و مرزهای شمال غربی 
ایرانزمین را ذکر کرده اند. شهر دربند میان 
دریاي مازندران و کوههاي قفقاز در تنگه اي 
به عرض سه کیلومتر قرار گرفته و پادگان 
ایرانی آن قرن ها مانع ورود اقوام مهاجر 
)آوارها، خزرها و ...( به قلمرو ایران و روم مي 
شد و امپراتوري روم بابت این عمل، هرساله 
به ایران مقداري طال مي داد. منطقه داغستان 
که اینک یک ایالت )جمهوري خودمختار( 
فدراسیون روسیه است در طول حکومت 
ساسانیان، عالوه بر حکمران غیر نظامي یک 
مرزبان )ژنرالي با درجه اسپهبد( داشت که 

عمال مقام برتر منطقه بود.

بازسازی شهر دربنِد داغستان به تصميم قباد ساسانی

منظره شهر دربند از زاویه دیوار باستانی آن
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عباس اسکندري نماینده مجلس از 
حزب کمونیستی توده 26 تیرماه 1326 
عبدالحسین هژیر نخست وزیر وقت را به سوء 
مدیریت و در پیش گرفتن سیاست نادرست 
در امور داخلي و خارجي کشور و نشان دادن 
ضعف در قبال مسئله بحرین متهم کرد و 
استیضاح او را تسلیم داشت. دو دهه بعد هم 
نمایندگان پان ایرانیست مجلس، امیرعباس 
هویدا نخست وزیر وقت را که با استقالل 
بحرین مخالفت نکرده بود استیضاح کردند. 
بحرین قبال استان 14 ایران اعالم شده بود. 
پس از انقالب، یکی از اتهامات هویدا که اعدام 
شد، همین موافقت با جدایی بحرین بود و 
گفته شده بود که رفراندم استقالل باید در 
ایران هم انجام می شدـ  همین سخنی که 
درباره تجزیه جماهیریه شوروی )روسیه 

تزاری( مطرح است.
     هژیر که 23 خرداد 1326 )34 روز پیش 
از استیضاح اسکندري( نخست وزیر شده 
بود از همان آغاز کار با مخالفت هاي شدید 
و تظاهرات و اعتراض عمومي رو به رو بود به 
گونه اي که موفق نشده بود تا ده روز وزیران 
خود را معرفي کند. مخالفت با رئیس دولت 
شدن او که قبال هم وزیر کشور و وزیر دارایی 
بود با تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران 
آغاز شد و همان روز آیت اهلل کاشانی نیز 
علیه او اعالمیه داد و جماعتی دیگر ازجمله 
بازاریان تهران نیز دست به تظاهرات زدند 
و در بهارستان اجتماع کردند. نواب صفوی 
رئیس جمعیت فدائیان اسالم هم همان 
روز برضد هژیر اعالمیه داد و وی را از عوامل 

بیگانه خواند.
 پس از تسلیم استیضاِح اسکندری به 
رئیس مجلس، هفته بعد هژیر در جلسه 

استیضاح و شنیدن دالیل استیضاح کننده و 
سایر مخالفان حضور یافت و در پایان نطق ها، 
درخواست راي اعتماد کرد که به رغم همه 
مخالفت ها و بلندشدن صدای اعتراض از 
جایگاه تماشاگران در مجلس، درخواست او 
با اکثریت ناچیزي تأیید شد. نمایندگانی که 
رای موافق داده بودند گفتند که چون کشور 
هنوز نتایج ناشي از جنگ جهاني دوم و اشغال 
نظامي و تبعات آن )از جمله مشکل آذربایجان 
و ُکردستان و ناامني راههاي جنوب شرقي 
ـ بلوچستان( را کامال پشت سر نگذارده 
مصلحت نبود که کشور بدون رئیس دولت 
باشد. حکومت هژیر بیش از 16 ماه دوام 
نیافت و 15 آبان 1327 کناره گیری کرد و 
وزیر دربار شد و تا 13 آبان 1328 در این سمت 
بود که ترور شد. از لوایح خوب دولت هژیر، 
اصالح قانون مطبوعات و منع حقوق بگیران 

دولت از مدیر و سردبیرشدن نشریات بود.
عبدالحسین هژیر وزیر دربار وقت 13 آبان 
1328 )4 نوامبر 1949 و روز سوم عاشورا( در 
مسجد سپهساالر هدف 3 گلوله قرارگرفت 
و روز بعد در بیمارستان جان سپرد. وي براي 
شرکت در روضه خواني دربار سلطنتي به این 
مسجد رفته بود. اندکي پس از تیراندازي به 

هژیر و در همان روز وقوع این رویداد، در تهران 
حکومت نظامي اعالم، دکتر محمد مصدق 
به احمدآباد )منطقه کرج( تبعید، شماري 
بازداشت و ادامه کار انتخابات پارلماني که در 
جریان بود نیز به حالت تعلیق درآمد. در پی 
ترور هژیر، ابراهیم حکیمی )حکیم الملکـ  
نخست وزیر اسبق( وزیر دربار سلطنتی و شاه 

عازم دیدار از آمریکا شد.
     حسین امامي ضارب هژیر، از جمعیت 
فدائیان اسالم، به عمل خود اعتراف کرده و در 
بازجویي، ادامه حیات هژیر را براي وطن زیان 
آور خوانده بود که محاکمه و پنج روز پس از 
وقوع رویداد )در سپیده دم 18 آبان 1328( 
اعدام شد. حسین امامي پس از محکوم شدن 
در دادگاه بَدوي، درخواست تجدید نظر نداده 
بود و گفته بود که اتالف وقت است. ترور 
مقامات به دست جمعیت فدائیان اسالم 
ازجمله قتل سپهبد حاجعلی رزم آرا عمدتا در 
مساجد صورت گرفته بود. 4 روز پس از اعدام 
حسین امامی، سرلشکر فضل اهلل زاهدی 
رئیس شهربانی )پلیس( کل کشور شد. چهار 
سال بعد، زاهدی پس از براندازی دولت ملّی 
و دمکراتیک مصدق، نخست وزیر شد و پسر 

او با دختر شاه ازدواج کرد.

از استيضاح عبدالحسين هژیرـ  نخست وزیرـ  که در قبال مسئله بحرین ضعف نشان داده 
بود تا ترور او در مسجد سپهساالر

عبدالحسین هژیرعباس اسکندری

 )1
39

5 
یر

 )ت
27

ره 
شما

 -
ک

نام
وز

ر

16



در سال انقالبـ  سال 1357 = 1978، 
از بیست و چهارم تا بیست و هفتم تیرماه 
)جوالی( و درپی انتشار سخنان پهلوی 
دوم که به اعالم »فضاي باز سیاسي« در 
ایران معروف شده است، 108 سینماي 
تهران دست به اعتصاب زده و درهاي خود 
را بسته بودند و 312 سینماي شهرهاي 
دیگر هم اعالم کرده بودند که در اعتراض به 
دولت تصمیم به اعتصاب دارند. در این میان، 
راهپیمایان خیابانی خواهان انحالل حزب 
دولتي رستاخیز و اعالم آزاد شدن تشکیل 
حزب و فعالیت های حزبی )با هر ایدئولوژي 
ازجمله مارکسیسم( شده بودند. در پی انتشار 
همین خواست ها در رسانه ها، محمدحسین 
موسويـ  قائم مقام حزب رستاخیز از این 

سمت کناره گیري کرد.
    همزمان، انجمن شهرستان تهران )بنیادي 
جدا از شوراي شهر( با صدور یک اعالمیه، از 
اعالم »فضاي باز سیاسي« پشتیبانی کرد و 
خواستار آزاد شدن  انتشار مطبوعات )روزنامه 
و مجله( شدـ  به همان ِشکل که در آمریکا 
عمل می شود )انتشار نشریه بدون نیاز به 
دریافت مجّوز از دولت(. انجمن شهرستان 
تهران در اعالمیه خود تاکید کرده بود که با 
آزادشدن انتشار نشریه، مالکّیت روزنامه هاي 
ایران از انحصار چند خانواده خارج خواهد شد 
که این انحصار، عمال سانسور اطالع رسانی و 
کنترل ارتقاء معلومات است. توقیف نشریه 
باید متوقف شود و اگر در نشریه ای افتراء و 
کذب دیده شود، نویسنده آن مطلب مقصر 

و قابل تعقیب قضایی است نه نشریه که یک 
سازمان و دستگاه  )جسم بی جان( است.

    وزیر مربوط در کابینه، همان هفته با توجه 
به قطعنامه انجمن شهرستان تهران قول داد 
که با اصالح قانون مطبوعات، مساله پروانه و 
تخلّف مطبوعاتی حل خواهد شد و قانون باید 
تخلفات و جرائم روزنامه نگاري را تعریف و 
کار رسیدگی اولیه آن را به سندیکا و اتحادیه 
مطبوعات واگذار کند و با تشخیص اتحادیه، 

به دستگاه قضایی ارجاع داده شود.
   مورخان نوشته اند گورباچف که از 
جزئیات انقالب سال 1978 ایراِن آگاه نبود، 
ده سال بعد بمانند پهلوی دوم، در شوروی 
»فضای باز سیاسی« اعالم کرد و با همان 

نتیجه هم رو به رو شد!.

    اعتصاب سينماها و اعالميه شوراي شهرستان تهران درباره لزوم خروج انحصار روزنامه 
داری از انحصار چند خانواده، در پي اعالم فضاي باز سياسي در سال انقالب

تیرماه سال 1357 )نیمه جوالي 1978و 
در جریان انقالب( کارشناساني که از سوی 
دولت وقت و با تأیید پهلوی دوم مأمور شده 
بودند »مسائل روز ایران« را بررسي و راه 
حل ارائه دهند تا دست کم از سرعت انقالب 
کاسته شود اعالم داشتند که بوروکراسی و 
اقتباس البی گری در ایران از آمریکا و اروپا، 
رکود نسبي اقتصادي، توّرم پول، ثابت ماندن 
نرخ برابری ارزها به رغم پایین رفتن قدرت 
خرید ریال به سبب توّرم پول ناشی از چاپ 
اسکناس )افزایش نقدینه(، پرداخت وام هاي 

بانکي از طریق توصیه و تشّبث و خالف منطق 
بازار پول، افزایش نجومی بهای مستغالت، 
افزایش غیر عادي اجاره مسکن، ُمتکي بودن 
بیش از حد به درآمد حاصل از صادرات نفت، 
خروج  کارشناسان و تحصیلکردگان از کشور 
به صورت مهاجرت، روزافزون بودن فاصله دارا 
و ندار، »بیش از حد« مصرفي شدن جامعه 
)اِسراف(، کثرت مرسدس بنز و اتومبیل های 
لوکس در خیابانها و به رخ دیگران کشیدن 
ثروت داشتن و ایجاد ُعقده در دیگران، وجود 
فساد، ُکندی کار و بي دّقتي در دستگاه قضایی 

و رواج کارچاق کني و ... در این دستگاه و 
نارضایتي مردم از این بابت، فساد اجتماعي و 
تضعیف اخالقیات و منش سنتي ایراني از این 
رهگذر و رواج عادات زیان آور اهم این مسائل 

هستند و ....
در پی انتشار نظرات آن کارشناسان، 
راهپیمایان خیابانی به استناد آن نظرات، 
شعار »اسالم و شریعت« راه حل همه این 
مسائلـ  از فساد دولتی و اختالس تا ... است 
و قرآن باید قانون اساسی ایران شود بر 

شعارهای خود افزودند.

شعار راهپيمایان در سال 1357: اسالم و رعایت شریعت )دستورهای قرآن؛ حق، عدالت، 
انصاف، مرّوت و ...( راه حل مسائل فساد دولتی و اجتماعی و ...

22 تیرماه 1345 )13 جوالی 1966( 
ارقام تولید نفت ایران که در دست کنسرسیوم 
نفتی غرب )اصطالحا؛ شرکت های عامل( 
بود انتشار یافت. طبق این اعالمیه رسمی، 
تولید نفت ایران در آن زمان )50 سال 
پیش( به روزانه، 2 میلیون و 43 هزار بشکه 
رسیده بود. روزنامه ها جرأت به خرج داده و 

در خبر تنظیمی خود از آن اعالمیه، سهم 
ایران از درآمد این میزان تولید را که تقریبا 
ناچیز بود نوشته بودند با تاریخچه کوتاهی 

از نفت ایران.
     این گزارش آنچنان مردم را به خشم 
آورده بود که همان شب و طبق گزارش 
خبرنگار کشیک روزنامه اطالعات؛ بیش 

از 500 نفرـ  تلفنی با این روزنامه، از نظام 
حکومتی وقت که پس از براندازی 28 اَُمرداد 
1332، نفت را به کنسرسیوم کمپانی های 
نفتی غرب داده بود انتقاد کرده بودند و شب 
بعد چند خرابکاری در تهران صورت گرفت 
که سرآغازی برای خرابکاری ها و عملیات 

چریکی بعدی به حساب آورده شده است.

خشم ایرانيان در پی انتشار رقم  توليد نفت ایران در تيرماه 1345 )رقمی بيش از تيرماه 
1395( و سرآغاز عمليات چریکی ضد دولتی
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چهارم جوالي مصادف با سالروز تصویب 
اعالمیه استقالل مهاجرنشینان انگلیسي 
آمریکاي شمالي )ایاالت متحده( در سال 
1776 در کنگره نمایندگان این مهاجرنشینان 
در شهر فیالدلفیا است که این مهاجرنشینان از 
سال 1607 )169 سال پیش از امضای اعالمیه 
استقالل( جزیي از قلمرو انگلستان بشمار مي 
رفتند، ولي تحّقق این جدایي بدون جنگ 
صورت نگرفت و این جنگ که با کمک فرانسه 
ـ انجام گرفت مدت  ــ رقیب اروپایي انگلستانـ 
ها طول کشید. در طول حکومت دولت لندن 
بر مهاجرنشینان، شهر ویلیامزبرِگ ویرجینیا 

فرماندارنشین بود و تا دهها سال، انگلیسی 
ها مهاجرنشین خود را ویرجینیا )گرفته شده 
از عنوان غیر رسمی الیزابت اول، ملکه باکره و 
شوهر نکرده انگلستان( می خواندند. انگلیسی 
های مهاجر برخالف فرانسویان و اسپانیایی ها، 
با نابود کردن بومیان )سرخپوستان( اراضی و 

اموال آنان را صاحب می شدند.
     سالروز امضاء شدن اعالمیه استقالل آمریکا 
به نام یکایک مردم این سرزمین در سال 1776، 
دراین کشور روز ملي و تعطیل عمومي است. 
در این اعالمیه، حقوق طبیعی انسان ازجمله 
»حق انقالب« و برکنار کردن دولتـ  دولتی 

که در راستای منافع ملی نباشد و حقوق مردم 
را نادیده بگیرد تاکید شده است. حال و پس 
از گذشت 240 سال باید دید که آیا مفاد این 
اعالمیه و مصوبّات اساسی اولیه، دقیقا رعایت 
می شود؟، نقش مردم در انتخابات بیشتر است 
یا وال استریت، اصحاب منافع و صاحبان میدیا 
و...؟، اگر اینان )پول( نقش نداشت نامزدهای 
احزاب دیگر و یا نامزدهای مستقل )غیر حزبی( 
هم می توانستند خودی نشان دهند. آیا دو 
حزب اصطالحا اصلی آمریکا مطابق استاندارد 
سرگرم فعالیت هستند )عضو گیری می کنند، 
عضویت حزب دارای شرایط مشّخص است، 
اعضای حزب دارای کارت هستند و شهریه می 
پردازند، حزب دارای نشریه و جلسات منظم 
اعضاء در مناطق مربوط است و ... احزاب عقاید 

مدّون و مانیفست شده دارند و ....(.
    کنفدراسیون آمریکای شمالی در آغاز 
کار شامل 13 مهاجرنشین بود و شرق این 
سرزمین )اصطالحا؛ شرق می سی سی پی( 
را در بر می گرفت و اینک 50 استیت و چند 
تریتوری )مناطق وابسته( که دو استیت آن 
)آالسکا و هاوایی( از خاك اصلی فاصله دارند. 
استیت های 50گانه دارای استقالل داخلی، 
رئیس و پارلمان انتخابی از آن خود و قوانین 
جداگانه هستند. دولت واشنگتن پس از ایجاد، 
به تدریج و از طریق خرید مناطق متعلق به 
فرانسه، اسپانیا و روسیه و یا از طریق جنگ 
با مکزیک بر وسعت قلمرو خودـ  از اقیانوس 
اطلس تا اقیانوس آرامـ  افزود. مجمع الجزایر 
هاوایی که استقالل و پادشاه داشت در پی 
اعتصاب و شورش مهاجران آمریکایی ساکن 
آن جزایر وارد قلمرو فدراسیون شد. جمعیت 
فدراسیون آمریکا در آغاز جوالی 2016 سیصد 
و 24 میلیون تَن برآورد شده بود. مهاجرت به 
این فدراسیون ادامه دارد و بیش از یک میلیون 
ایرانی در این فدراسیون و عمدتا در کالیفرنیا 
زندگی می کنند. حدود 95 درصد ایرانیان 
ساکن فدراسیون آمریکا در سال انقالب )سال 
1978( و یا پس از آن وارد این فدراسیون 

شده اند.

سالروز صدور اعالميه استقالل ایاالت متحده امریکاـ  در جوالی 2016 این اعالميه 240 
ساله شدـ  روز ملّی این فدراسيون

متن اعالمیه استقالل به همان صورتي كه تنظیم و در فیالدلفیا امضاء شده است. متن اعالمیه به قلم 
توماس جفرسون است كه شهرت داشت نثري شیوا دارد. در این اعالمیه تاكید شده است كه همه 

انسان ها، برابر خلق مي شوند و داراي حقوق غیر قابل سلب هستند از جمله حق حیات، حق آزادي، 
حق شاد بودن و شادي كردن و .... در این اعالمیه، حکومت جورج سوم پادشاه وقت انگلستان 

ظالمانه توصیف و درنتیجه؛ انقالب توجیه شده و به 26 مورد زورگویي دولت انگلستان اشاره رفته 
است. در اعالمیه آمده است كه جورج سوم شایستگي حکومت بر مردمي آزاد را ندارد و ....
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ه 1329 )مصادف با  13 تیرما
4 جوالي 1950( و به رغم مخالفت 
سرسختانه دکتر مصدق و یارانش، 
مجلس بر نخست وزیر شدن سپهبد رزم 
آرا ِصّحه گذارد که نمایندگان مخالف 
- از فرط خشم صندلي هاي مجلس 
را شکستند. از 107 نماینده حاضر در 
جلسه آن روز، 93 نماینده رای موافق 
داده بودند. 11 رای؛ مخالف و 3 رای؛ 

ممتنع بود.
     انعکاس همین 93 رای موافق به 
رئیس دولت شدن رزم آرا که با توجه 
به مخالفت ها انتظار آن نمی رفت و ابراز 
خشم نمایندگان مخالف با شکستن 
صندلی های مجلس در جامعه، ایرانیان 
را به خود آورد و بیزار از سیاست بازان و نان 
به نرخ روز خورها کرد که یک نقطه عطف 
دیگر در تاریخ ایران شد و مبارزات ملّي به 
منظور نجات ایران از سلطه دولت هاي 
استعمارگر اروپایي به ویژه انگلستان 
شدت گرفت که از 120 سال پیش از 
آن آغاز شده بود و به ترور رزم آرا در 16 
اسفند  همان سال )8 ماه بعد( در مسجد 
شاه )مسجد واقع در خیابان بوذرجمهری 
ـ حاشیه بازار تهران( به دست خلیل 
طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان 
اسالم و ملي شدن نفت ایران )خلع یَد 
از کمپانی انگلیسی نفتـ  BP ( انجامید، 
و مردم ظرف مدتي کوتاه بساط سابق را 
برچیدند. اما، نظم نو پس از پیروزي ملت 
ایران که سرمشق سایر ملل استعمار 
زده قرار گرفت، به دلیل ادامه توطئه از 
خارج و سازش )خیانت( از داخل، بیش 
از 30 ماه طول نکشید و با براندازي 28 
اَُمرداد سال 1332 )آگوست 1953( 

پایان یافت. خلیل طهماسبی در بازجویی 
گفته بود که چون رزم آرا با جانبداری از 
خواست بیگانه، خائن به وطن بود اورا 
حذف کرد. مجلس در جلسه 16 اَُمرداد 
1331 با تصویب یک ماده واحده، خلیل 
طهماسبی را از مجازات مبّرا و معاف کرد و 
اعالم داشت که رزم آرا یک خائن به وطن 

بود و این خیانت وی بر ایرانیان روشن.
خشم مردم ایران از براندازي 28 
ُمرداد هنوز فرو ننشسته است و  ا
موّرخان، این رویداد را عامل  مسائل 
ایران از آن زمان )آگوست 1953( 
تا کنون دانسته و نوشته اند که این 
براندازی، ایرانیان را سیه روز کرده 
است. براندازی 28 اَُمرداد )براندازی 
مصدق و دولت ملی و دمکراتیک او( 
طبق طرح دولت لندن و با کمک دولت 
آیزنهاور و عوامل داخلی آن دو دولت که 
جماعتی سودجو و قدرت طلب بودند 
و دغدغه وطن نداشتند انجام شد.  پس 
از براندازی 28 اَُمرداد، مجلس وقت به 
اشاره دولت کودتا، ماده واحده مصّوب 
اسفند1331 را لغو و خلیل طهماسبی 

اعدام شد.

یک نقطه عطف دیگر در تاریخ ایرانيانـ  ماجرای 
نخست وزیرشدن رزم آراـ  براندازی مصدق عامل 

سيه روزی ایرانيان
14 جوالی 1900 نیروهاي اعزامي 
قدرتهاي هشتگانه وقت شهر تیانجین )منطقه 
تیانشان = تی ین تسین( واقع در شمال شرقي 
چین را تصرف کردند و خارجیان این منطقه 
را از محاصره وطندوستان چیني معروف به 
»مشتزنان« که از مداخله بیگانگان در امور 
میهنشان به جان آمده و قیام کرده بودند خارج 
ساختند و در آنجا مستقر شدند. این قدرت ها 
عبارت بودند از: انگلستان، روسیه، آلمان، 

فرانسه، اتریش، ژاپن، ایتالیا و ایاالت متحده.
     این چینیان خشمگین و مصمم از سال 
1898 بپاخاسته، عنوان مشت زنان )مردم 
بدون اسلحه( برخود گذارده و جنبش خودرا 
که مورد حمایت دوانگر سیشیـ  ملکه وقت 
بود ضد استعمار، ضد امپریالیسم، ضد مداخله 

و ضد سلطه خوانده بودند. 
آنان با شعار بیرون انداختن سلطه گران از 
چین که وطن آنان را میان خود به مناطق نفوذ 
قسمت کرده بودند به محاصره مقّر خارجیان 
و ازجمله میسیون های مرّوج مسیحیت 
دست زده بودند. در پکن، خارجیان در محله 
سفارتخانه ها جمع شده و مشتزنان این محله 

را محاصره کرده بودند. 
محاصره 55 روز طول کشید. قدرت 
های جهاني و هشت گانه وقت 20 هزار 
نظامی و کشتی توپدار به چین فرستادند، 
جنبش را سرکوب و بسیاری از معترضان را 
سربریدند. جنبش موقتا سرکوب ولی بعدا 
)در سال 1911( تبدیل به انقالب شد، چین 
را جمهوری کرد. ولي مداخله تا نیمه قرن 
20 عمال و به صورت هاي دیگر ادامه داشت 
ازجمله تعرض عمومي ژاپني ها در سال 1937 
و تصرف بخش هایي از چین. ایستادگی 
چینیان در برابر مداخله قدرتها از روزی )در 
قرن نوزدهم( آغاز شده بود که تریاك تجاری 

انگلیسی ها را به دریا ریخته بودند.

هشت قدرت جهانی وقت 
برضد مشتزنان چينی

رزم آرا

.editor@iraniashistoryonthisday.com
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بیست و سوم تیرماه 1358 )13 جوالي 
1979 و پنج ماه پس از انقالب( دکتر کاظم 
سامي کرماني وزیر بهداري دولت انقالب 
)حکومت موقت مهدي بازرگان( طرح »طب 
ملّي« را در اجتماع مدیران بهداري هاي سراسر 
کشور که در شهر مشهد برگزار شده بود اعالم 
داشت که به موجب آن؛ هزینه دکتر، دارو و 
درماِن همه ایرانیان از سوي دولت تأمین و 
تاسیس بیمارستان غیر دولتي »غیر قانوني« 
مي شدـ  به همان شکل که تأسیس مدارس 
پولی )غیر دولتی( از شهریور 1353 غیر قانونی 

و ممنوع شده بود.
     این طرح، مراجعه داوطلبانه مردم به مطب 
خصوصي پزشکان را در ساعات غیر اداري منع 

نمي کرد.
     در مقدمه طرح آمده بود که »تندرستي و 

درمان رایگان و یکنواخت حق مردم است«.
     دکتر سامي گفته بود که طرح طب 
ملي تا یک ماه پس از انتشار آن )سوم تیرماه 

1358( به مراجع ذیربط جهت تصویب داده 
نخواهد شد و در این مدت، هرکس مي تواند 
نظرات خود را به دفتر وي و یا ادارات بهداري 
و نیز روزنامه ها بفرستد. در پایان این یک ماه، 
»طرح« برپایه نظراتـ  اصالح و براي تصویب 

به مراجع ذیصالح داده خواهد شد.
 بحث از ملّي شدن درمان، تا شهریور 
1359 )دوسال پس از انقالب( ادامه داشت 

که تعّرض نظامي عراق به ایران و جنگ هشت 
سالِه متعاقب آن، این طرح را بمانند سایر طرح 
هاي مفید که از شعارها و برنامه هاي انقالب 

سال 1357 بود متوقف ساخت.
    مرور زمان نشان داد که پس از جنگ هم از 
اجراي طرح »طب ملّي« دیگر خبري نشد و امر 
درمان در ایران بیش از گذشته به سوي پولي 
شدن گام برداشته و حتي در بیمارستانهاي 
دولتي ِ باقي مانده از دوران نظام سابق هم از 
بیماران و مراجعین وجه بیشتري دریافت 
مي شود و به نظر مي رسد که این بیمارستانها 
به سوي مدیریت غیر دولتي و اصطالحا 

»خودکفا شدن!« پیش مي روند.
        دکتر کاظم سامی کرمانی چهارم آذرماه 
1367 )نوامبر 1988( که دو روز پیش از این، 
در مطب خود مورد حمله قرار گرفته و با ضربات 
چاقو مجروح شده بود درگذشت. وی 53 ساله 
)متولد سال 1314( بود. هنوز جزئیات کامل 

قتل دکتر سامی کرمانی در پرده ابهام است.

طرح مهم »طب ملّي« که پس از مدتي مدفون شد: »تندرستي و درمان رایگان و یکنواخت، 
حق مردم است«

 15 ماه پس از پیروزی انقالب، 18 در 
تیرماه 1359 )9 جوالی 1980( طرح 
براندازی نظام اسالمی ایران با توسل به 
نیروی نظامی )معروف به کودتای نوژه(ـ  
چند ساعت مانده به آغاز انجام آن، کشف و 
سرکوب شد و ظرف چهار روزـ   تا 22 تیرماه 
بیش از سیصد تَن به اتهام شرکت در آن 
دستگیر شدند که بعدا برخي آز آنان از جمله 

یک سپهبد اعدام شدند.
     طبق گزارش وقت مطبوعات تهران، 
طراحان نقشه کودتا )براندازی مسلحانه( 
براي انجام برنامه خود 60 خلبان و سي 
هواپیما آماده کرده بودند ولی بیشتر خلبانان 
پیش از رسیدن به پایگاه دستگیرشدند. 
آنان بعدا به شرط شرکت در جنگ با عراق 
از مجازات معاف شدند. طرح کودتا، در شب 

پیش از آغازِ انجام برمال شده بود. نظامیان و 
کماندوهایی که برای شرکت در اجرای برنامه 
کودتا، با خودروهای معمولی )غیر نظامی( از 
تهران عازم پایگاه نوژه )شاهرخی( همدان 
شده بودند نرسیده به پایگاه دستگیر شده 
بودند. اسنادی که بعدا انتشار یافت نشان داد 
که چند ژنرال نظام پیشین )سلطنتي( که 
عمدتا در خارج از کشور بودند، شاپور بختیار، 
دولت عراق و مقامات چند کشور دیگر در 
برنامه ریزی آن براندازی نظامی شرکت کرده 
بودند. گفته شده است که هزینه مالی انجام 
برنامه این براندازی را عمدتا بختیار و با گرفتن 

پول از این فرد و آن دولت تأمین کرده بود.

 دریادار مدنی کرمانی قبال به طراحان 
نقشه براندازی گفته بود که با بمباران چند 

نقطه در تهران نمی توانند به هدف برسند. 
وی گوشزد کرده بود: صدام حسین که از 
این برنامه ]براندازی نظامی[ حمایت می 
کند برای خوزستان نقشه کشیده و منتظر 
تضعیف بازهم بیشتر ارتش است و باطنا نمی 
خواهد یک جناح نیرومند ]ملی گرا[ در ایران 
روی کارآید زیرا که با چنین دولتي، ارتش 
دوباره به همان صورت سابق درخواهد آمد. 
اسرائیلی ها هم هدف های دیگری دارند و 
دولت واشنگتن در این شرایط ]گروگان بودن 
کارمندان سفارت آن در دست جمهوری 
اسالمی[، کمک عملی )نظامی( به مخالفان 
نظام اسالمی ایران نخواهد کرد. نباید کاری 
کرد که ایران ویران و یا تجزیه شود، همان 
آرزو و انتظاری که صدام حسین تکریتي دارد 

و یاران او ازجمله کرملین.

طرح براندازی نظام اسالمی ایران با توسل به نيروی نظامی
 )معروف به کودتای نوژه(

دكتر سامی كرمانی
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اختالف نظر میان ساتراپ تخارستان 
)منطقه اي در شمال خاوری افغانستان 
امروز( و شاه ایرانزمین از جوالی 127 پیش 
از میالد آغاز شد. شاه وقت از دودمان اشکاني 
)خراسانیانـ  پارتیان( سرکوبي فرماندار 
یاغي با فرستادن سرباز را بر مذاکره با او 
ترجیح داد. پس از رسیدن سپاه اعزامی به 
تخارستان، نظامیان محلی حاضر به جنگ 

با دولت متبوع و برادرُکشی نشدند.
     ساتراپ )استاندار( تخارستان به دلیل 
خودداري افرادش از جنگ با نیروهاي دولت، 
با فرار از طریق کوههای پامیر به دولت محلی 
منطقه آرین نشین شرق این کوههاـ  منطقه 
ای که امروزه شهر اورومچی حاکم نشین آن 
است و با کوچ دادن انبوه چینی ها از خاور دور، 

آن را چینی کرده اندـ  پناهنده شد و دولت 
اشکاني ایران استرداد اورا درخواست نکرد تا 
قضیه بزرگ و پیچیده و منجر به لشکرکشی 
به آن سوی پامیر نشود. منطقه مورد بحث 
)امروزه شین جیانگ(، در دوران سیل 
مهاجرت اقوام آلتائیک و سپس حکومت 
مغول ها تغییرات پي در پي داشته است. در 
سازش هاي انگلستان و روسیه در آگوست 
1907 در سن پترزبورگ، این منطقه به 
دولت پکن که خود زیر سلطه ابرقدرت 
هاي 7 گانه وقت به صورت مناطق نفوذ بود 
داده شد. هدف دولت لندن از واگذارشدن 
این منطقه و نیز تّبت به دولت پکن این بود 
که میان قلمرو تزار روسیه و هندوستاِن 
انگلستان یک منطقه حایل ایجاد شود. 

پکني ها بعدا با کوچ دادن میلیون ها چیني 
)هان( به این منطقه، اکثریت نفوس منطقه 
را چیني کردند ولي هنوز اویغورهای بومی 
خواهان استقالل هستند و مبارزه مسلحانه 
مي کنند و گاهي همراه با تلفات سنگین. 
یک مورد از این مبارزات استقالل طلبانه 
پُرتلفات در ژوئن 2014 روی داد که ضمن 
آن دهها تَن کشته شدند. طبق سازش 
آگوست 1907 سن پترزبورگ )پایتخت 
وقت روسیه تزاری(، ایران هم به دو منطقه 
نفوذ میان روسیه و انگلستان و یک ناحیه 
حایل )تهران( تقسیم شده بود که ده سال 
بعد، لنین پس از پیروزی انقالب بُلِشویکی 
)کمونیستی( روسیه، آن سازشنامه را پاره 

و ابطال کرد.

یاغی شدن ساتراپ تخارستان بر شاه ایران و دنباله قضيه

24 تیرماه 1288 )15 جوالي 1909( 
شهر تهران پس از یک روز جنگ خیاباني 
به دست افراد مسلح بختیاري، گیالن و 
مجاهدین مشروطیت افتاد و محمدعلي 
شاه  قاجار پس از اطالع از آن، با خانواده 
اش به ساختمان تابستاني سفارت روسیه 
در زرگنده ُقلَهک پناهنده شد. وي قبال در 
سلطنت آباد مستقر شده بود و با اینکه هنوز 
پانصد قّزاق و تعدادي توپ در اختیار داشت 
تصمیم به تحّصن در سفارتخانه خارجي 

گرفته بود.
     به تفسیر برخي از مورخان، محمدعلي 

شاه با تحّصن در ساختمان تابستاني سفارت 
روسیه، پناهنده شدن به بیگانه را بر مذاکره با 
سران مخالفان و پذیرفتن شرایط آنان ترجیح 
داده بود که در »تاریخ« به عنوان اقدامي 
حقارت آمیز ثبت شده است. همزمان، سایر 
مقامات نزدیک به او نیز به سفارتخانه ها پناه 
بردند. چون )ظاهرا!( سفارتخانه هاي روسیه 
و انگلستان براي همه متقاضیاِن تحّصن جاي 
نداشتند به مقامهاي اضافي، هرکدام یک 
پرچم این دو دولت داده شده بود تا بر باالي 
خانه هایشان نصب کنند که )از ترس این 
دو دولت امپریالیست( کسي متعّرِض شان 

نشود!!. این وضعیت نیز یک لکه ننگ دیگر 
بر تاریخ ایران اضافه کرده است.

     سفیران روسیه و انگلستان سپس به طور 
جداگانه و با لحني متفاوت، از سردار اسعد و 
سپهدار تُنکابُني فرماندهان نیروهاي فاتح 
تهران خواستند که به زد و خورد پایان دهند 
و مسئله را از راه مسالمت حل کنند!. فاتحان 
تهران خواستار تسلیم سرهنگ لیاخوف 
)فرمانده روس نیروي قزاق مستقر در تهران 
که مجلس را به توپ بسته بود( شدند که 
موافقت مشروط شد و لیاخوف به فاتحان 
تهران مراجعه کرد و تأمین ]امان[ خواست.

     دو روز بعد، یک شوراي عالي 28 نفري 
تشکیل و همان روز محمدعلي شاه را به دلیل 
پناهنده شدن در خاك وطن به سفارتخانه 
خارجي، از سلطنت خلع و پسر 12 ساله او 
احمد میرزا را به سلطنت برداشت و چون 
او هنوز طفل بود؛ قرار شد که عضدالملک 
»ایلخان قاجارـ  رئیس وقت ایل مغول 
تبار قاجارـ  نیابت سلطنت را برعهده گیرد. 
این ایل به روش مغولهای قرون 12ـ  14، 
»ایلخان« داشته است!. احمد میرزا در آن 
لحظه با پدرش در سفارت روسیه بود که از 

آنجا به کاخ سلطنتي انتقال یافت.

روزي که محمدعلی شاه قاجار در ميهن خود، به سفارت روسيه پناهنده شد!

احمدمیرزا 12 ساله شاه شدـ  محمدعلي میرزا از شاهي خلع
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21 تیرماه 1341 )دهم جوالی 1962( 
اعالمیه ایجاد سندیکای روزنامه نگاران ایران 
حاوی هدف از تشکیل آن به امضای هیات 
موسس رسید و جهت انتشار به روزنامه 
های تهران داده شد ولی آن را چاپ نکردند. 
تا آن روز 33 تن از روزنامه نگارانی که در 
اجتماع نهایی خود در پارك شهر تهران ]باغ 
سنگلج[ بر هدف از تاسیس سندیکا صحه 
گذارده بودند متن آن را که بعدا تنظیم و 
تایپ شده بود امضاء کرده بودند. تا این زمان 
اتحادیه ها و انجمن های مطبوعاتی ایران را 
ناشران و مدیران نشریات ایجاد کرده بودند 
و این بار اهل قلم. موسسان سندیکا محوطه 
باز پارك شهر را از آن جهت انتخاب کرده 
بودند که نتوانسته بودند جای دیگری برای 
تشکیل اجتماع خود بیابند و شتاب آنان 
از انتشار اعالمیه امضاء شده این بود که 
علی امینی نخست وزیر وقت و از مشوّقان 
تاسیس سندیکا در پی اختالف نظر با شاه 
برسر بودجه ارتش تهدید به کناره گیری 
کرده بود و معلوم نبود که پس از تغییر کابینه، 
حامی دیگر آن )نصرت اهلل معینان مسئول 

وقت انتشارات و رادیو کشور( در این سمت 
باقی بماند.

    طبق اعالمیه موسسین، سندیکا یک 
بنیاد حرفه ای و برای حفاظت از حقوق 
روزنامه نگاران و حرفه روزنامه نگاری بود 
لذا پروانه آن را وزارت کار باید صادر می 
کرد. نخستین مجمع عمومی سندیکا 24 
آبان همان سال برگزار و مسعود برزین را به 
سمت دبیر انتخاب کرد. در این رای گیری که 
تمامی نویسندگان، خبرنگاران و مترجمان 
وقت نشریات، خبرگزاری پارس، رادیوها و 
تلویزیون غیر دولتی )ثابت پاسال( شرکت 
کرده بودند داریوش همایون با اختالف چند 
رای دوم شده بود. ذبیح اهلل منصوری هم 
رئیس هیات مدیره شد. بعدا وزارت فرهنگ 
)آموزش و پرورش( اجازه داد که از آن پس 
جلسات مجمع عمومی سندیکا در تاالر 
مدرسه دولتی فیروزکوهی )خیابان آشیخ 

هادی( برگزار شود.
     با تاسیس سندیکا، روزنامه نگاران 
ایران امنیت شغلی یافتند و دارای قرارداد 
کار و مصون از تعرض شدند. با وجود این، 

اخراج بدون دلیل آنان از کار و عمدتا بدون 
پرداخت غرامت از سال 1358 )یک سال 
پس از انقالب( آغاز و بتدریج نود درصد آنان 
خانه نشین شدند. سندیکا بر پایه این اصل 
که روزنامه نگاری یک پیشه مادام العمر است 
و روزنامه نگار گوش و زبان مردم، شغل ِدیگر 
داشتن روزنامه نگار را مغایر ژورنالیسم حرفه 

ای می دانست.
    از آغاز انقالب سال 1357، سندیکا برضد 
سانسور بپاخاست و بعدا اعتصاب عمومی 
مطبوعات اعالم کرد که 62 روز طول کشید 

و با اعتصاب ارتباط دولت با مردم قطع شد.
    سندیکا از اواخر سال 1360 )1981( 
عمال فعالیتی نداشته، ولی انحالل آن تا به 
امروز اعالم نشده است ]گویا وزارت کار از 
تجدید پروانه طفره رفته است[. از کارهای 
سندیکا ساختن یک مجتمع مسکونی 
برای 122 روزنامه نگار بوده است. سندیکا 
در مرکز تهران زمینی خریده بود تا برای 
خود ساختمان و باشگاه ]باشگاه مطبوعات[ 
بسازد و .... این زمین و ساختمان نیمه تمام 

آن ظاهرا به جای خود باقی است.

زمانی که روزنامه نگاران ایران دارای سندیکا شدند

در جوالي 1981 )تیرماه 1360( و 
اندکي پس از پیدایش سیستم تلویزیون 
کابلي )سیمي و بدون فرستنده بزرگ و 
آنتن(، یک روزنامه نگار قدیمي آمریکایي 
که مالک هشت نشریه در این کشور بوده 
است تصمیم به ایجاد یک شبکه تلویزیوني 
کابلي تخّصصي گرفت که تنها اخبار مربوط 
به هوا، تغییرات جّوي ازجمله توفان و سیل 

و ... و حوادث ناشي از آنها را پخش کند.
     »فرانک باتن« مدیر وقت کمپاني 
رسانه اي »لَندمارك«که زماني هم از 
اعضاي هیات مدیره اسوشییتدپرس 
بود با سرمایه اي نه چندان زیاد، شبکه 
هوا )Weather TV( را در شهر آتالنتا 

و در ساختماني اجاره اي تاسیس کرد. 
کارکنان این شبکه شماري کم و چون 
مطالب با سیم )کابلـ  کابل معمولي و 
یا نوري( منتقل مي شد؛ ابزار و هزینه 
چشمگیر هم نداشت. همین شبکه موفق 
شد در سال 2007 از طریق مشترك 
)دریافت ماهانه از کمپاني هاي صاحب 
شبکه کابل( و نیز پخش آگهي، بیش از 

پانصد میلیون دالر درآمد داشته باشد.
    کمپاني »لندمارك« در آغاز سال 
2008 تصمیم به فروش این شبکه گرفت 
و پنجم جوالي 2008 آن را به سه میلیارد 
و پانصد میلیون دالر )صدها برابر سرمایه 
اولیه( به کمپاني ژنرال الکتریک و شریک 

فرانسوي آن کمپاني یونیورسال ستودیو 
)تولید فیلم و موسیقي( فروخت و ضمیمه 
شبکه بزرگ NBC )متعلق به کمپاني 
جنرال الکتریک( شد. به این ترتیب 

تاسیس رسانه هم کاري پردرآمد است.
 رسانه ها اخبار مربوط به تغییرات هوا 
را از موسسات ویژه دولتي )سازمانهاي 
هواشناسي( دریافت مي کنند و به عالوه، 
پوشش اخبار مربوط به توفان، گردباد، 
گرماـ  سرما، برف و یخبندان دشوار نیست 
)زیرا که مشهود است( و مي شود آنها را 
از رسانه هاي محلي و یا روزنامه نگاران 
مستقل )فري لنس( هم خریداري و 

پخش کرد.

فروش کانال تلویزیوني پخش اخبار هوا به  3.5میلیارد دالر!
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»کرمان«  107سال پیش دارای روزنامه شد و اندکی بعد دارای 5 روزنامه و دو مجلهـ  کرمان 
باستانِی ایران در یک نگاه

یک ماه پس از تصرف تهران به دست 
مشروطه طلبان بختیاری، گیالن، مازندران، 
افراد یپرم خان ارمنی و سایر دمکراسی 
خواهان و پناه بردن محمدعلی شاه قاجار 
به ساختمان تابستانی سفارت روسیه در 
َزرگنده )ُقلَهک( و انتخاب پسر 13 ساله اش 
از سوی »کمیسیون 28 نفره« به پادشاهی 
و تعیین نایب السلطنه، شهر کرمان دارای 
روزنامه شدـ  به نام روزنامه اعتبار که این 
رفت و آمد سلطنتی را در برابر عالمت های 
سئوال و تعجب قرارداد و پرسید که کدام 
دولت خارجی از انتصاب این کوچولو به 
ریاست یک کشور پهناور و بیشتر از هزار 
سال، قدرت مشرق زمین سود می بَرد؟. ناشر 
این روزنامه محمدحسن طلبه و سردبیر آن 

میرزاغالمحسین بود.

در پی شکست نیروهای دولتی از مشروطه 
طلباِن مسلح در »باداَمک« و ورود مشروطه 
طلبان مسلح به تهران از دروازه بهجت آباد 
در 23 تیرماه 1288 )1909( و روز بعد )24 
تیرماه( با تسلیم شدن سرهنگ لیاخوِف 
روس فرمانده یک دسته از نیروی قّزاق دولتی، 
پایتخت ایران از کنترل دولت خارج شده بود. 
محمدعلی شاه با اینکه هنوز یک هنگ قّزاق 
در کنار خود داشت و در شمیران و در دامنه 

کوه بود به روس ها پناهنده شد!.
با پیروزی دمکراسی خواهان، دو گروه 
سیاسی )عمال دو حزب(ـ  گروههای اعتدال 
و دمکرات پا به میدان فعالیت گذاشتند و 
زمینه برای انتشار نشریه  غیر دولتی آماده 

شده بود.
پس از انتشار روزنامه اعتبار، شهر باستانی 
کرمان در اندك مدتی دارای 5 روزنامه و دو 
مجلّه شد. درصد جمعیت باسواد کرمان در 
آن زمان، پس از تهران بیش از شهرهای دیگر 
ایران بود. کرمان که به رغم از دست دادن 
بندرعباس و جزایر مجاور )با ایجاد استان 
هرمزگان(، هنوز بزرگترین استان ایران به 
لحاظ وسعت است در کتیبه داریوش بزرگ 
و کتاب های هرودوت و استرابو توصیف 
شده است. در زمان ساسانیان، استاندار 
کرمان را »شاه« می خواندند )کرمانشاه( و 
بهرام ساسانی که بعدا به عنوان بهرام چهارم 
)بهرام گور( شاه ایران شد قبال شاه )استاندار( 
کرمان بود. یکی دیگر از شاهان ساسانِی 
کرمان، شهر »کرمانشاه« ساخت که به نام 
اوست. کرمان یک استان خودکفای ایران 
است. جیُرفت کرمان که آثار و بقایای تمدن 
سه هزار سالهـ  معروف به تمدن َدقیانوسی 
دارد تنها منطقه در جهان است که در آنجا 
)بدون گلخانه داری و ژنتیک( می توان هر 

سال دو بار ِکشت و درو کرد.

 از زمان کوروش بزرگ تا پایان عهد 
ساسانیان، کرمان بیشتر ساز و برگ ارتش 
ایران را تأمین می کرد. کمبوجیا )کمبوجیه 
ـ کامبیزـ  کامبوزیا( در لشکر کشی به مصر، 
داریوش بزرگ در لشکرکشی به اروپا، دلتای 
دانوب و منطقه دریای سیاه، اشکانیان و 
ساسانیان در جنگ با رومیان سپاه کرمان را 
بکار برده بودند و خسروانوشیروان با فرستادن 
نیروهای نظامی کرمان از طریق دریا به یمن، 
حبشی ها را از این سرزمین بیرون راند و یمن 
وابسته به ایران شد. کرمانیان که بزرگترین 
آسیب را از آغامحمدخان قاجار دیدند در 
مبارزه برای کسب استقالل و حاکمّیت ایران 
به یعقوب لیثـ  قهرمان ملی ایرانیانـ  کمک 

حیاتی کردند. 
جنایت آغامحمدخان مغول تبار به 
کرمانیان در تاریخ بشر بی سابقه است. او 
که شاه ایران! بود چهل هزار َمرد کرمانی را 
که گناهی جز مهمان نوازی از لطفعلی خان 
َزند نداشتند کور کرد. با وجود این، کرمانیان 
خصلت و اصالت ایرانی خود که کرامت و 
مهمان نوازی است از دست نداده اند که 
گردشگران خارجی ازجمله »مارکو پولو« به 

آن اشاره کرده اند.

 )1
39

5 
یر

 )ت
27

ره 
شما

 -
ک

نام
وز

ر

23



»ِسر جان ملکم« نظامي- 
دیپلمات انگلیسی پنجم جوالی 
سال 1813 تألیف خود »تاریخ 
ایران« را که حدود هزار صفحه 
است و آن را در هند تکمیل کرده 
بود به دست چاپ داد ولي تاریخ 
انتشار نسخه هاي اصلي، که از 
آن به جاي مانده »سال 1815« را 
نشان مي دهد که به نظر می رسد 
کار چاپ و صّحافي نزدیک به دو 

سال طول کشیده باشد.
وی که فارسی می دانست  از 
سال 1800 میالدي تا 1810 سه 
بار به عنوان مأمور دولت لندن به 
ایران آمده بود. انگیزه او در نوشتن 
این کتاب هنوز به درستي روشن 

نیست که قسمتهایي از آن، مخصوصا 
آن قسمت که درباره رفتار و روانشناسي 
ایرانیاِن پس از سلطه مغول است به عنوان 
»راهنماي دولت هاي اروپایيـ  غرب« 

بکار رفته و َمّد نظر آنها بوده است. وي 
در کتاب خود ابراز نظر کرده که ایرانیان 
مردماني خودخواه، خودبین، زیاده طلب، 
ُمِتلَّون )دمدمي مزاج(، راحت طلب، 
سخن چین، بخیل و متفرق هستند 

که به سختی باهم یکدست و 
یکپارچه می شوند و حاکم مستبد 
)دیکتاتور(، ولي قاطع و تأمین 
کننده رفاه و امنیت را بر حاکم کم 

ُعرضه و لیبرال ترجیح مي دهند.
مي دانیم وقتي در غرب به کسي 
وصله »خودخواهي و خودبیني و 
...« بزنند یعني که مي شود با او 
وارد چانه زدن شد و احتماال وي 
را خرید و .... در همین 95 سال 
اخیر ما شاهد چند خرید بزرگ 
از این دست بودیم ازجمله خرید 
نیروی قزاق توسط سید ضیاء، 
خرید نخجوان و همدستانش و 
اشغال نظامی ایران بدون جنگ در 
آگوست سال 1941، خرید چند 
نظامی، مقام و چاقوکش در آگوست 
1953 برای براندازی مصدق و .... درباره 
معامله هایزر و قره باغی هم شایعاتی در 

جریان بوده است.

14 جوالي زادروز فیلسوف، نویسنده 
و دیپلمات فرانسوي »ژوزف آرتور کنت 
دو گوبینو« است که فرضیه »رابطه 
فرهنگ و پیشرفت با نژاد« را به دست 
داده است. وي بسال 1816 به دنیا آمد، 
66 سال عمر کرد و فرضیه ها، کتب 
و داستان هاي متعدد از خود برجاي 

گذارد.
گوبینو مدتي به عنوان دیپلمات ارشد 
)سفیر( فرانسه در تهران اقامت داشت و 
در اینجا این فرصت را به دست آورده 
بود که به پژوهش هاي خود در زمینه 
»نقش نژاد در پیشرفت هاي فرهنگي 

ملل« ادامه دهد. وي گفته بود ایران را از 
این جهت برای ادامه پژوهش های خود 
و تجربه عملي و از نزدیک انتخاب کرده 
بود که از نیمه قرن هفتم میالدی معرض 
تهاجم و مهاجرت اقوام متعدد از نژادهای 
مختلفـ  عرب بادیه نشین، تُرك و مغول 

قرارگرفته و اختالط نژاد یافته است.
    این اندیشمند که خودرا از نژاد آرین 
هاي شمال اروپا )وایکینگ ها( معرفي 
کرده فرضیه نقش نژاد در ساخت فرهنگ 
و پیشرفت جوامع را در رساله »نژاد 
فرهنگ مي سازد« منعکس کرده است 
که هنوز پس از گذشت حدود 150 سال، 

مهمترین تئوري نژادي به شمار مي آید.
    این نژادشناس بدون اینکه تحقیر 
نژادي کند؛ مسائل اجتماعیـ  فرهنگی 
و روانشناسی )رفتار( مردم خاورمیانه، 
آسیاي میانه، روسیه جنوبي، شمال 
آفریقا و اروپاي جنوب شرقي )بالکان( 
را نتیجه اختالط نژادي بدست داده 
است که این اختالط عمدتا از طریق 
تهاجم و فتوحات نظامي صورت گرفته 
است. به باور گوبینو، ایران یک نژادی تا 
پایان دوران ساسانیان چنین مسائلي 

را نداشت.
 نه این که با مهاجرت انفرادي و 

درسی که ِسرجان َملُکم انگلیسی به غرب، درباره ایرانیاِن پس از سلطه مغول
 داده است!

زادروز »کنت دو گوبینو« فیلسوف فرانسوي که پس از اقامت در ایران فرضیه »نژاد؛ 
فرهنگ مي سازد« را نوشت
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مسالمت آمیز مخالف بود، بلکه اجازه و 
امکان نمي داد که اقوام دیگر از طریق تهاجم 
و به صورت گروهي )توده اي - کوچ( گام به 
ایران بگذارند و هرکاري را که بخواهند 
بکنند. مهاجرت به ایران باستان داراي 

ضابطه و مقررات بود.
    بعدا هر دولتي به صورتي )به ظن خود( 
از فرضیه هاي کنت دو گوبینو استفاده کرد: 
هیتلر برتري نژاد آرین را شعار خود قرار داد و 
نژادهاي دیگر و به ویژه یهودیان را در قلمرو 
آلمان منزوي ساخت، حال آنکه در فرضیه 
هاي گوبینو، برضد یهودیان چیزي دیده 
نمي شود؛ ژاپن تا مدتها مانع ورود و اقامت 

نامحدود خارجیان در خاك خود بود و 
سپس قوانین سخت براي تابعیت خارجیان 
وضع کرد؛ در پایان قرن 19، دولت واشنگتن 
و دولت کانادا مهاجرت زردها به آن دو کشور 
را محدود کرده بودند که تا دهها سال ادامه 

داشت و ....
    اوایل دهه 1980، اقدام پرزیدنت ریگن 
به بخشودگی ساکنان غیر قانونی ایاالت 
متحده مورد انتقاد قرارگرفت که منتقدین 
گفته بودند چنین مهاجرت ها ممکن است 
سبب تخریب فرهنگ و رفتار )اروپایِي 
آمریکاییان( و عقب رفتگي تدریجي کشور 

Joseph Arthur Comte de Gobineauاز این لحاظ و هرج و مرج شود و ....

 Dr. Sun Yat-sen دکتر »سون یاتـ  سن 
« اندیشمند چین و رهبر انقالب ملي گرایان 
و جمهوریخواهان این کشور 16 جوالي 
سال 1911، سه ماه و 14 روز پیش از وارد 
مرحله نهایي شدن انقالب ملّي چین، افکار 
خود را که سالها به صورت پراکنده اعالم 
شده بود در اعالمیه اي گردآوري کرد 
که به اصول سه گانه »سون یاتـ  سن« 
معروف شده، در تاریخ عقاید درج و توجه 
مصلحین جهان بویژه از دهه 1990و پس 
از فروپاشي شورويـ  بیش از هر وقت دیگر 
معطوف به این اصول شده است. در زمان 
انقالب اکتبر سال 1911 چین معروف به 
انقالب ملي گرایان، دکتر سون یاتـ  سن 
در آمریکا سرگرم جمع آوري پول از چینیان 
مقیم این کشور براي ادامه مبارزه در وطن 
خود بود و در 29 دسامبر همین سال پس 
از پیروزي انقالب، به ریاست موقت کشور 
چین تعیین شد ]مشروح رویداد در زمان 
خود در این تاریخ آنالین آمده است. برای 
یافتن آن به پنجره جستجو در باال، سمت 

راست مراجعه شود[.
    اصول سه گانه و مهم دکتر سون یاتـ  
سن که در سال 1866 به دنیا آمد و در 1925 
درگذشت و بنیادگذار جمهوري چین است 

از این قرار هستند:

    1 - ناسیونالیسم -2 دمکراسي -3 تامین 
معاش، رفاه و نیازمندي هاي زندگاني براي 
همه ) Livelihood ( که به تعبیري نوعي 
سوسیال دمکراسی )سوسیالیسم محدود( 
است. به انگلیسی و حروف التین از این قرار:

-1    
Nationalism = Minzu 

-2     
Democracy = Minquan 

-3     
 The people,s livelihood & welfare 

= Minsheng
    تعریف این سه اصل را که بسیاري 
از متفکران عصرحاضر )قرون 20 و 21( 
کلید حل مسائل هر ملت و رفاه آن مي 

دانند مي توان در قالب واژه هاي ساده تري 
درآورد به این صورت: حاکمیت ملي )به 
معناي استقالل ملي(، حکومت انتخابي، و 
باالخره تامین رفاه همگاني که همانا هدف 
سوسیال دمکراتهاي اروپاست و در مواردی 
با فرضیه هوگو چاوس؛ »سوسیالیسم قرن 

21« مطابقت دارد.
    در مورد ناسیونالیسم، »سون« گفته 
است که عشق و وفاداري به میهن و حراست 
از هویت ملي و افتخار به آن و کارهاي گذشته 
پدران و نیاکان مانع سلطه دیگران و استثمار 
مي شود، دوستی و محبت ملی ایجاد و 
تقویت می کند و به ترقي صنعتي، علمي 
و ادبي و تقویت مباني فرهنگي هر کشور 
مي انجامد. به اعتقاد »سون«، ناسیونالیسم 
)ملي گرائي-  میهن دوستي( یک عامل 
مشترك براي همبستگي همه اتباع یک 
کشور است و »سون« آن را به بشقابي 
تشبیه مي کرد که اگر در آن مقداري ریگ 
جدا از هم بریزند، این ریگها )ماسه ها( بر اثر 
هر تکاني و وزش هر بادي ریزش مي کنند، 
ولي اگر به وسیله عاملي )در این مورد خاص 
عشق به میهن و هموطنان به عنوان میراث 
مشترك( به هم چسبیده باشند اگر بشقاب 
هم بشکند باز هم به هم چسبیده باقي 
خواهند ماند. به باور »سون یاتـ  سن« تنها 

اصول 3 گانه دکتر سون یاتـ  سن: ناسیونالیسم، دمکراسي و تامین 
»کار، رفاه و نیازمندي هاي زندگاني براي همه«
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یک ناسیونالیسم واقعي تسلیم ناپذیر است.
     »سون« دمکراسي را به زباني دیگر 
تعریف مي کند که مشابهت به فرضیه 
فارابی دارد و آن رفتن و یافتن مدیران خوب 
و انتخاب کردن آنان، نه آمدن قدرت طلبان 
و با تبلیغ و نفی دیگران خواستن رای برای 
انتخاب خود و بودن در قدرت برای مدتی 
طوالنی و .... وي تمرین دمکراسي را که 
»انتخاب مدیران و قانونگزاران« حق مسلم 
اتباع یک کشور است؛ گرفته شده از فرهنگ 
و روانشناسی ملي و شرایط خاص اجتماعي 
آن جامعه بیان کرده و در مورد لیبرالیسم 
گفته است که آزادي هاـ  فردي و جمعي 
ـ در میان ملل مختلف برداشتهاي یکسان 

ندارد. این درست است که در همه جا
    مردم خواهان آزادي در بیان نظر، در 
انتخاب شغل، تحصیل، کسب و کار، ازدواج، 
مسکن و زندگي خصوصي در چاردیواري 
خانه خود هستند ولی در شرق بي بند و 
باري ها و نقض اخالقیات و فرهنگ ملی را 
»آزادي« به حساب نمي آورند، هر هوس و 

ارضای غریزه آزادی نیست.
    »سون« به انتخاب نمایندگان از میان 
افراد توانمندـ  کارآمد، آگاه و دلسوز تاکید 
داشت و مي گفت که یک پارلمان مرکب 
از مردم عادي )منظور: عامي(، حتي اگر 
این افراد در یک انتخابات سالم و منصفانه 
برگزیده شده باشند ممکن است نه تنها کار 
مفید به حال جامعه انجام ندهد، بلکه از روي 
»ندانم کاريـ  نه با سوءنیت و تعمدي« با 
وضع قوانین و اخذ تصمیمات نا به هنگام، 
غیر ضروري، مغایر و معارض؛ یا کارهاي 
دیگر، از جمله لجبازي ها و مخالفت هاي 

غیر الزم به کل جامعه صدمه بزند.
     »سون یات سن« شدیدا نگران بود که 
مردم مشرق زمین به این زودي به اهمیت 
انتخابات و دمکراسی پي نبرند و هنگام 
انتخاب کردن نماینده براي شوراها از هر 
نوع و سطح دقت نکنند و یا فریب تبلیغات 
را بخورند و برای رفع آن »آموزش عمومي 
دمکراسي« را براي هر جامعه از آب و نان 
الزمتر مي دانست. وی توصیه کرده است که 
بر دروس مدارس دوران تحصیالت عمومی، 
درس دمکراسی اضافه شود و بمانند غرب، 

گذرانیدن درس دمکراسی )حکومت( در 
دوران تحصیالت عالی و در همه دوره ها 
و دیسیپلین هاـ  از پزشگی تا مهندسی و 

ادبیاتـ  اجباری باشد.
    پاره اي از مفسران عقاید »سون یاتـ  
سن« را عقیده بر این است که وي همانند 
افالتون نظر به حکومت کردن اهل فکر و 
عمل )نخبگان جامعه( داشت که در پرتو 
توانائي هاي آنان؛ استقالل و تمامیت میهن 
محفوظ، رفاه عمومي تامین و به حقوق و 
آزادي هاي اساسي افراد نیز آسیب وارد 

نخواهد آمد.
    »سون« در زمینه تامین معاش و رفاه 
منصفانه همگاني عقیده داشت که دولت 
مکلّف به فراهم ساختن آموزش حرفه و 
تامین وسیله کار و از این راه، ایجاد رفاه و 
معیشت منصفانه براي همه اتباع است 
به گونه اي که هرکس از حداقل رفاه 
برخوردار باشد و احساس نکند که در 
یک جامعه شدیدا طبقاتي زندگاني مي 
کند و به چشم دشمني به طبقه ثروتمند 
تر نگاه کند و از سر خصومت و انتقام براي 
پیشرفت جامعه و ارتقاء آن گامي برندارد؛ 
 به این تصور که سودش عاید ثروتمندان

 مي شود.
    به این ترتیب دکتر سون بمانند مارکس 
از برابري اقتصادی مطلق افراد در یک جامعه 
سخني به میان نیاورد و به نوشته ي بیشتر 
مفسران عقاید او، سون به همان اندازه که با 
وجود فقیر در یک جامعه مخالفت داشت با 
اجباري کردن برابري مطلق اقتصادي افراد 
یک جامعه، بدون این که استحقاق آن را 
داشته باشند، موافقت نداشت و نتیجه آن 
را تنبلي و تن پروري عمومي، مرگ انگیزه و 
ابتکار و توقف پیشرفت و از میان رفتن رقابت 
مسالمت آمیز و سرانجام سقوط اقتصادي 

مي دانست ]تجربه شوروی[.
    دکتر سون در عین حال کنترل سرمایه 
و سرمایه داری را اکیدا توصیه مي کرد و این 
کاررا تکلیف دولت می دانست تا بر پایه اصل 
حفاظت از اموال مردم مانع استثمار و غارت 
آنان توسط سرمایه داران شود که هدفی جز 
انباشتن سرمایه و افزودن آن از هر طریق 
ندارند و دولتها باید کنترل کنند و مانع »هر 

طریق!« شوند.
    وي به انقالبیون ملي گراي چین )پیروان 
خود که حزب ناسیونالیستی کومین تانگ 
را تاسیس کردند که حکومت تایوان را به 
دست دارد( توصیه مي کرد: اگر سرمایه 
یک فرد که با وضع مالیات باید محدود 
باشد از راههای انسانی و رعایت حقوق 
دیگران و رعایت انصاف حاصل آمده و در 
راه نیکبختي و پیشرفت جامعه بکار افتاده 
باشد نباید آن را از صاحبش گرفت )مصادره 
کرد( و مالکیت او بر چنین سرمایه اي که در 
خدمت مردم قرار گرفته باشد باید محترم 
باشد و از آن محافظت شود که این قسمت 
از عقاید سون نیز با نظرات سوسیالیستهاي 
مطلق گرا )کمونیستها( همخواني ندارد که 
خواهان مالکیت عمومي )دولتي شدن( 

سرمایه و منابع تولید هستند.
 با وجود این »سون« همانند سوسیال 
دمکرات ها معتقد به مالکیت عمومي 
)دولت( بر موسسات مهم و عام المنفعه 
از قبیل راه آهن، برق و آب و کارخانه ها 
و تاسیسات بزرگ بود و اصرار بر آموزش 
و پرورش اجباري و رایگان، بهداشت و 
درمان عمومي و بازنشستگي همگاني 
و تامین هزینه ازکار افتادگان و تعدیل 
توزیع دستمزد و وضع مالیات سنگین بر 
ثروتمندان را داشت که سهم بیشتري به 
جامعه که از ثروت آنان حفاظت مي کند 
برسد و صرف رفاه و عمران عمومي شود. وي 
مي گفت که اگر کشوري نتواند نظام مالیاتي 
درست و جمع آوري دقیق مالیاتها داشته 
باشد محکوم به ورشکستگي و افالس است 
و چنانچه قوه قضایي مستقل و بي طرف و 
سریع العمل نداشته باشد محکوم به ورود 
به دوران هرج و مرج و نتیجتا دیکتاتوري و 

استبداد است.
    در سال 1358 هجری خورشیدی 
و در جریان بررسی طرح قانون اساسی 
جمهوری اسالمی، چند بار و بویژه هنگام 
بررسی اصول 30 و 44 این قانون )آموزش 
و پرورش رایگان، و دولتی بودن موسسات 
بزرگ و عام المنفعه از قبیل آب و برق و 
مخابرات و بانکها و هواپیمایی ها و بیمه ها و 

...( عقاید دکتر سون مطرح شده بود.
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 » Thomas Hobbes توماس هابز«
اندیشمند انگلیسی پس از یک دیدار 
طوالني از اروپاي قاره اي و گفتگو و تبادل 
نظر با اندیشمندان وقت فرانسه و ایتالیا 
از جمله گالیله و مطالعه وضعیت مردم و 
رفتار حکومت ها، 17 جوالی سال 1651 به 
انگلستان بازگشت و به تنظیم عقاید فلسفي 
خود در هفت کتاب پرداخت که یکي از آنها 
در 11 جلد چاپ شده است. بشر قرن 21 
بیش از گذشته به مطالعه و دّقت در عقاید 
»هابز« پرداخته و راه حلهای اورا تحلیل 

می کند.
    توماس هابز فیلسوف انگلیسي که در 
سال 1588 به دنیا آمد، 91 سال عمر کرد و 
در سال 1679 درگذشت در فلسفه سیاسي، 
اعتقاد به وجود یک حکومت مرکزي مقتدر 
داشت که بتواند امنیت مردم را حفظ کند 
و این امکان را فراهم آورد که مردم در سایه 
امنیت بتوانند براي پیشرفت، همه تالش 
و نبوغ خود را به کار گیرند که آنرا »فلسفه 

پیشرفت در پرتو امنیت« خوانده اند.
     در فلسفه اجتماعي، هابز انسان را 

ه و خودبین مي  ا موجودي خودخو
دانست که براي رسیدن به ثروت، جاه و 
دیگرهدفهایش حاضر است منافع دیگران را 
زیر پا بگذارد، و مي گفت که بنا براین، دولت 
وظیفه دارد از منافع جامعه و افراد در قبال 

طمع و آز هر فرد حراست کند.
     وي معتقد بود که یک فرد داراي دو 
حرکت است یکي به سوي هدف و دیگري 
در جهت عکس آن و با آموزش و پرورش 
درست مي شود راه اورا در زندگي اصالح 

کرد.

     هابز مي گفت: آدم که طبیعتي سلطه 
گر دارد تنها به دلیل خودخواهي است که 
از مرگ مي ترسد و بر دولت است که سلطه 
گري »فرد« را با قانون و ضابطه کنترل کند 
و براي اتباع خود فرصت مساوي تامین 
سازدتا پیشرفت و سعادت حاصل آید و 
چنین دولتی باید متمرکز و مقتدر باشد تا 
بتواند امنیت مردم را حفظ کند و این امکان 
را فراهم آورد که مردم در سایه امنیت 
بتوانند براي پیشرفت، همه تالش و نبوغ 

خود را به کار گیرند
    برخي از فرضیه پردازان سوسیالیست 
این گفته هابز را که همه آدمها سلطه گر و 
جاه طلب و آزمند هستند رد مي کنند و ثابت 
مي کنند که تنها درصدي از مردم چنین 
خصلتهایي دارند که باید به دقت مواظب آنها 
بود. به عالوه، مي گویند که بسیاري از انسانها 
ذاتا از مادر، سوسیالیست به دنیا آمده اند و 
عاشق خدمت به دیگران هستند و چیزي 
بیش از آنچه که الزمه ادامه زندگاني است 
نمي خواهند و از خدمت به خلق لذت مي 

برند که همین لذت برایشان کافي است.

نگاهی به دوره سال های گذشته روزنامه 
ها، خالی از فایده نیست و در مواردی هم 
درس می دهد و برای فرد و گروه، سرمشق 
می شود و نیز سر نخ برای پژوهشگران و 

سوژه برای اندیشیدن.  
در زیر یک تیتر از شماره 12972 روزنامه 

اطالعات )سال 1348( انتخاب شده است 
که آموزنده به نظر می رسد. ابوالقاسم 
خردجو مدیر عامل وقت بانک توسعه 
صنعتی در یک نشست بازرگانی نظر داده 

بود:
1ـ برای توسعه اقتصادی، »مهارت 

سالم« الزم است.
2ـ  مؤسسات اعتباردهنده باید دستگاه 
تحقیقاتی داشته باشند )یعنی که بدون 
تحقیق کافی و بررسی های الزم به فرد و 
مؤسسه اعتبار ندهند و نیز چگونگی هزینه 

اعتبار را تا به آخر زیر نظر داشته باشند.(.

توماس هابزـ  فلسفه پیشرفت در پرتو امنیتـ  هابز انسان را موجودي خودخواه و 
خودبین مي دانست که براي رسیدن به ثروت، جاه و دیگرهدفهایش حاضر است 

منافع دیگران را زیر پا بگذارد

2 اندرز اقتصادی در یک تیتر
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دانستنی ها
روزنامک- شماره 27 )تیر 1395( 

زادروز »یول براینر« 
بازیگر فیلم که قرباني 

اعتیاد به سیگار شد
 11 جوالی زادروز یول براینر بازیگر 
آمریکایي فیلم های سینمایي است 
که در سال 1920 در ساخالین )منطقه 
والدي وستوك( روسیه به دنیا آمد و 
دهم اکتبر سال 1985 در شهر نیویورك 
براثر سرطان ریه ناشي از دود کردن 

سیگار درگذشت.
هر سال دوبار، یک بار به مناسبت 
زادروز او و باردیگر در سالگرد فوت وي، 
رسانه ها گزارشهایي در مضار دود سیگار 
منتشر مي سازند. »یول« که 65 سال 
عمر کرد در آخرین سال عمر و پس از این 
که اعالم شد سرطان او نتیجه دود کردن 
سیگار بوده است به مبارزه سختي بر ضد 

استعمال سیگار دست زد.
     توجه سینماروها از سال 1956 به او 
،از طریق فیلمهایش جلب شده بود. وي 
در دهها فیلم سینمایي پُرتماشاگر بازی 
کرد و برنده جایزه شد. او در بازیهایش 
کوشیده بود که قاطعیت در کارها را 
ندا دهد و به همین دلیل در نظر سینما 
روها یک نماد قاطعیت و اراده بشمار مي 
رفت. یول عادت داشت که سر خود را 
از ته بتراشد و با چشمان نافذ خود به 
مخاطبان خود در فیلم ها خیره شود. 
دهها سال، هرکس را با این قیافه، »یول 

براینر« خطاب مي کردند.

سالروز درگذشت معروفترین جّراح قلب در 
صدسالگي

دکتر مایکل دباکي Michael DeBakeyمعروفترین جراح قلب درجهان 11 جوالي 
2008 و 56 روز پیش از صد ساله شدن، در شهر هوستون آمریکا براثر عارضه طبیعي 
درگذشت. وي فرزند »شاکر دباغي« یک داروفروش لبناني، و نام او تا زمان دکتر شدن 
»میشل دباغي« بود. پدر وي که یک ماروني )مسیحي( لبناني بود قبال به لوئیزیاناي 

آمریکا مهاجرت کرده بود.
 میشل دباغي که هفتم سپتامبر 1908 در شهر لیک چارلز به دنیا آمده بود در 32 
سالگي دکتر شد و پس از اتمام تحصیالت در آمریکا و آلمان، به تدریس بیماري هاي 
قلب در دانشکده پزشکي »بایلور Baylor « و همزمان به کار درمان و نیز تکمیل عمل 
جراحي قلب و اختراع دستگاههاي مربوط پرداخت ازجمله سوزن تزریق خون، پمپي 
که هنگام عمل قلب کار گردش خون و مبادله اکسیژن در ریه را بر عهده مي گیرد، 

عمل قلب باز و 149 وسیله دیگر.
 دباکي که تا آخرین سال عمر، از بیمارستان و آزمایشگاه و کالس درس دور نشده 
بود بیماري قلب سران بسیاري از کشورها از جمله جان اف. کندي، آخرین شاه ایران 

)پهلوي دوم( و بوریس یلتسین را درمان کرده بود.

تصرف زندان باستیل، روز ملي فرانسویان
14 جوالي 1789، آزادي طلبان فرانسوي زندان باستیل Bastille  را که محل نگهداري 
زندانیان سیاسي و مخالفان نظام سلطنتي فرانسه بود و به مظهر استبداد شهرت داشت 

تصرف، زندانیان را آزاد و در ساختمان آتش افکندند.
    با فتح باستیل، انقالبیون جرأت بیشتري به دست آوردند، در کار خود راسخ شدند 
و انقالب فرانسه ادامه یافت که نظام سیاسيـ  اجتماعي نه تنها فرانسه بلکه سراسر 
جهان را دستخوش دگرگوني ساخت و از آن زمان 14 جوالي »روز ملي« فرانسویان 

و به روز آزادي معروف شده است.
    در سال 2002 و در جریان مراسم 14 جوالي = Bastille Day  ، ژاك شیراك رئیس 

جمهور وقت فرانسه از یک توطئه ترور نجات یافت.

دكتر دباكي از میانسالي تا سال 2008



کنگره آمریکا )که در آن زمان، تنها یک 
مجلس بود( ششم جوالی سال 1785 به 
اتفاق آراء »دالرDollar« را واحد پول آن 
کشور قرار داد. پیش از انقالب استقالل، 
پول انگلستان )لیره( در 13 مهاجر نشین 
انگلیسي آمریکاي شمالي رایج بود. در 
جریان انقالب و به سبب خصومت با دولت 
لندن، آمریکائیان سکه نقره اي اسپانیا به 
نام »دالر« را که در مکزیک اسپانیا رایج بود 
وسیله داد و ستد قرار داده بودند و به همین 

دلیل نام پول ملي خودرا »دالر« نهادند.
     یک سکه نقره اي از قرن چهاردهم به مدت 
سه قرن و اندي به نام »تالرThaler، دالر، تالر 
و دالر« در اروپا رایج بود که اسپانیایي ها آن 
را حفظ کردند و به مستعمرات خود در قاره 

آمریکا منتقل ساختند.

»اس با خط عمودي؛ $« که عالمت 
بین المللي دالر است نیز از اسپانیایي ها 
 )P اقتباس شده که پول خودرا با عالمت )پي
مشخص مي کردند و این »P« در آمریکاي 
شمالي به تدریج و در جریان نوشتن به شکل 

»$« درآمد.
    دالر آمریکا همچنین پول رایج ده کشور 
و 16 منطقه وابسته است. اکوادور، السالوادور 
و پاناما همان دالر آمریکا را به جاي پول ملي 

خود بکار مي برند.
     بعضي اوقات آمریکایي ها در محاوره، 
به جاي لفظ دالر، واژه »باك Buck« را بکار 
مي برند. در دوران جنگ داخلي آمریکا بود 
که اسکناس دالر )دالر کاغذي با پشتوانه 
طال( به تدریج جاي دالر سکه اي )نقره اي و 
زّرین( را گرفت. در آمریکا شوراي پول )که 
رئیس آن به پیشنهاد رئیس جمهور و رای 
سنا انتخاب می شود( کنترل سیستم بانکي 
و ذخایر فدرال )کنترل دالر( را به دست 
دارد، و سیاست مالي کشور از جمله تغییر 
نرخ بهره را تنظیم و در صورت لزوم تغییر مي 
دهد. آمریکا برخالف سایر کشورها، داراي 
12 بانک مرکزي است. چاپ اسکناس دالر 
توسط اداره »گراور و چاپ فدرال رزرو« 

انجام مي گیرد که از کاغذ و مرکب خاص 
استفاده مي کند که فرمول تهیه آنها باید 

محرمانه بماند.
     دالر آمریکا USD برخالف اسکناس 
سایر کشورها داراي یک اندازه و یک رنگ 
است که در خارج از آمریکا به »پشت سبز« 
معروف است. از سال 2005 با حفظ زمینه 
سبز، تغییراتی در رنگ برخی از قسمتهای 
اسکناس هاي دالر داده شده است که هدف، 
جلوگیري از جعل آنها بوده است. قبال 
اسکناس پانصد دالري و هزار دالري هم 
بود که ریچارد نیکسون از سال 1969 آنها 
را از بیم جعل، از جریان خارج ساخت و صد 
دالري اینک بزرگترین اسکناس آمریکاست. 
نیکسون عقیده داشت که دیدن اسکناس 
درشت )مثال پانصد دالري(، توّرم پول را 
در ذهن تداعي مي کند و تاثیر رواني منفي 
مي گذارد. همین نیکسون برای رهاساختن 
واشنگتن از محدودیت چاپ دالر، این پول 
را از استاندارد طال هم خارج ساخت. حجم 
دالر درجریان که »ذخیره ارزي« بسیاري 
از کشورها قرار گرفته چهاردهه است که 
از میزان طال در آمریکا بیشتر شده و و دارد 
بازهم بیشتر مي شود. همه تالش سران 
آمریکا دالریزاسیون کردن اقتصاد جهان 
پس از جنگ جهانی دوم )از دهه چهارم 
قرن 20( بود که قدرتهای اقتصادی سابق 
به فالکت افتاده بودند. این سیاست به هدف 
رسید و دالر آمریکا پایه معامالت بین المللی 
ازجمله نفت، طال و ... و »ریزرو کورنسی« و 
یک ذخیره جهانی و ستون قدرت آمریکا 
شده استـ  قدرتی باالتر از توان نظامی. 
این قدرت در دهه یکم قرن 21 چند تهدید 
زباني را که از مرحله »حرف« خارج نشدند 
از سر گذرانید. ازجمله اندرز برخي مقاله 
نگاران و سیاسیون محلي به دولتهاي متبوع 
به »فروش ذخایر دالرخود«، »جانشین 
ساختن دالر با پولی دیگر«، عرضه اوراق 
بهادار آمریکا )ترژری باوند آمریکا( به بازار 
که کاهش شدید نرخ دالر را به دنبال خواهد 
داشت. رژیم ژکن بیش از یک تریلیون و 

ژاپن حدود هشتصد میلیارد دالر از این 
اوراق بهاداررا در دست دارند و پس از این دو، 

دولت سعودی و ....
     بیش از دو سوم دالرهاي چاپ شده در 
آمریکا در خارج از این کشور رایج هستند که 
افزایش دالرهاي برون مرزي روز افزون است 
که در پاره اي از مناطق جهان به نظر مي رسد 
که جاي پول ملي را گرفته اند و در مناطق رو 
به رو با بحران اقتصادي بورسي شده اند و 
مطابق سهام، خرید و فروش مي شوند و .... به 
گفته برخي از کارشناسان امور پول، قدرت 
سیاسيـ  نظامي آمریکا ضامن حفظ قدرت 
دالر است و لذا واشنگتن مي کوشد این دو 
قدرت خود را حفظ کند تا دالر به عنوان پول 

بین المللي باقي بماند.
     در سال 1995 میزان دالر در گردش 
در سطح جهان 380 میلیارد بود و در سال 
2004 هفتصد میلیارد یعني در فاصله 
9 سال تقریبا دو برابر شده است که بیش 
از دو سوم آن در خارج از آمریکاست. این، 
مربوط به اسکناس چاپ شده است و در آن، 
معامالت اعتباري به حساب نیامده است. در 
داخل آمریکا به جاي پول نقد، مردم با چک 

و کردیت کارت معامله و خرید مي کنند.
    معامالت و صدور و ورود غیر قانوني پول 
ـ و در اینجا دالرـ  را »ماني الندري« گویند 
که در ایران به »پول شویي« ترجمه مي 
شود، که در حقیقت داراي این مفهوم )پول 

شویي( نیست.
 این اصطالح را »ال کاپون« گانگستر 
رایج ساخت. وي داراي دهها جایگاه ماشین 
لباسشویي سکه اي بود و هنگام واریز کردن 
پول نقد به حسابهایش در بانکها )که در 
آمریکا چندان متداول نیست( مي گفت 
که این پولها محصول »الندري = ماشین 
لباسشویي برقي« هاي اوست، حال آن که 
پولها عمدتا از امور غیرقانوني به دست آمده 
بود )معامالت قانوني با چک صورت مي 
گیرد( و از همان زمان، رسانه هاي آمریکا 
معامالت غیر قانوني پول را »ماني الندري« 

نوشته اند.

دالر آمریکا« در زادروز آنـ  تاریخچه و ...ـ  پیدایش واژه »ماني الندري«
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11 جوالی 1933 قوه مقننه ایاالت 
متحده آمریکا براي نخستین بار قانون 
تعیین  تصویب کرد. از آن پس، طبق این 
قانون، در آمریکا هر چند وقت یک بارـ  و 
عمدتا بر حسب وضعیت توّرم و انطباق با آن 

ـ حد اقل دستمزد تغییر مي کند.
 میزان نخستین »حداقل دستمزد« در 

11 جوالی 1933 »33 سنت براي هر 
ساعت کار« تعیین شد که پس از 69 سال به 
5 دالر و 75 سنت رسید، یعني که 17 برابر 
شد و در سال 2013 سخن از افزایش آن تا 
8 دالر و حتي 11 دالر در ساعت به گوش 
مي رسید و نامزدهای انتخاباتی رئیس 
جمهوری در سال 2016 وعده افزایش آن 

را تا 15 دالر برای هر ساعت کار داده اند.
 کارکنان غیر ماهر )نه، صاحب تخصص 
و مهارتـ  تجربه( مشمول این مقررات 

)حداقل دستمزد( قرارمي گیرند.
کارکنان غیر ماهر )نه، صاحب تخصص 
و مهارتـ  تجربه( مشمول این مقررات 

)حداقل دستمزد( قرارمي گیرند.

طبق قرارداد معروف به Jay Treaty  ، انگلستان 
از جوالی 1796 منطقه دیترویت Detroit را به 
آمریکا داد که اینک گوشه اي از ایالت میشیگان 
و محل استقرار کارخانه هاي اتومبیل سازي 
آمریکاست. این شهر که در جوالي 1701 به 

دست یک گروه فرانسوي به ریاست »آنتوان 
دو کادیالك« بنا نهاده شد و صحنه چند نبرد 

انگلیسي ها و فرانسویان بود.
   دیترویت در پي مشارکت ژاپني ها و کره اي ها 
در بازار جهاني اتومبیل، رونق خودرا از دست داد 

و جمعیت این شهر که در سال 1950 بیش از یک 
میلیون و هشتصد هزار تَن بود اینک )جوالي 
2016( به 700 هزار تن کاهش یافته است و 
درسي است براي کشورها و شهرهایي که روي 

یک نوع درآمد حساب و به آن تکیه مي کنند.

هر بشکه نفت خام یازدهم جوالي 2008 
)تیرماه 1387( به 147 دالر یعني 5 دالر 
بیش از نرخ روز پیش از آن. این افزایش، 
تقریبا بالفاصله، سبب باالرفتن بهاي بنزین 
در جایگاههاي فروش در آمریکا شده بود 
حال آنکه نفت خام تا به جایگاه فروش برسد 

ماههاي طول مي کشد.
     عکس زیر، بهاي بنزین را در یک جایگاه 
فروش در ایالت کالیفرنیا در یازدهم جوالي 
2008 نشان مي دهد که هر سه نوع بنزین 
)معمولي، سوپر و سوپر کم اُکتان(، هرگالن 

بمراتب بیش از 5 دالر بود.

سالروز وضع قانون تعیین ادواری حداقل دستمزد در آمریکا

درسی که از سرنوشت شهر دیترویت آمریکا باید گرفت

روزي که هر بشکه نفت خام به 147 دالر رسیده بود
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