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سرمقاله

در آمریکا؛ انتخابات بود و یا انقالب 

پاسخ:

انتخابات هشتم نوامبر 2016 آمریکا 
که َکمپین آن از سال 2014 و برخی 
آمادگی ها و به قولی مهندسی آن از 
سال ها پیش آغاز شده بود یک انقالب 
آرام را روایت کرد. بِرنی سانِدرزـ  یک 
سوسیال دمکرات و سناتور مستقل، 
ناگهان خودرا داوطلب نامزدی از حزب 
دمکرات اعالم کرد و با شعارهای تأمین 
برابری نسبی اتباع، تأمین رفاه آنان، 
دور ساختن اصحاب منافع خاص از 
تصمیم گیری های دولتی و قانون 
نویسی ها و نیز عدم قبول کمک مالی 
از کمپانی ها و سرمایه داران برای 
تبلیغات خود توانست نظر حدود یک 
سوم رای دهندگان آمریکایی را جلب 
کند، ولی پس از نیاوردن رای کافی 
برای نامزد شدن در کنوانسیون حزب 
دمکرات، بر خالف انتظار به تأیید کردن 
و حمایت از رقیب خود از حزب دمکرات 
ـ بانو کلینتونـ  که نظرات دیگر داشت 
و مورد حمایت وال استریتی ها بود 

پرداخت. این عمل ساندرز، که خالف 
تصّور هوادارانش بود و همچنین برخی 
از اصحاب نظر که انتظار داشتند، یک 
حزب »سوسیال دمکرات« تأسیس 
کند و نامزد این حزب شود و ... واکنش 
چشمگیر داشته که تا رسیدن به هدف 
ادامه خواهد داشت. گرایش یک سوم 
آمریکاییان به شعارهای ساندرز یک 
حرکت سیاسی انقالب گونه بود. قبال در 
آمریکا آوردن سخن از سوسیالیسم، در 

شنونده اکراه ایجاد می کرد.
 انتخابات انجام شد و نشان داد که 
هواداران شعارهای ساندرز بر نظرات 
خود باقی هستند و سرانجام پیرامون 
فرد و دسته ای گرد خواهند آمد که این 
شعارها را تحّقق دهد. این وضعیتـ  دیر 
و یا زودـ  باعث پیدایش احزاب واقعی در 
آمریکا خواهد شد. حزب دمکرات برای 
پیشگیری از این تحّول، خیز به تعدیل 
کردن ایدئولوژی و نزدیک کردن خود 
ـ ولو ظاهریـ  به شعارهای ساندرز 

برداشته است.
حزب جمهوریخواه که شهرت آن 

به داشتن تمایالت محافظه کارانه و 
ناسیونالیستیـ  اقتدار کشورـ  است 
این بار نامزدی تازه یافت که نه قبال 
کار دولتی داشت و نه وابستگی به 
شنگتن و همیشه منتقد  ا فل و محا
»وضع موجود Status Quo « که 
نَد. این  آن را فساد سیاسی می خوا
نامزد )دونالد ترامپ( با داشتن حدود 9 
میلیارد دالر ثروت که قبال دست اندرکار 
برگزاری مسابقه دختر جهان، ساخت 
کازینو و هتل بود و ... ِدل پُری از راه و 
رسم پدیدآمده در سه دهه گذشته در 
صحنه واشنگتن دارد و در آغاز َکمپین، 
بارها و بدون مالحظه حرف دل خودرا 
بیان داشت که گمان می رفت شکست 
بخورد ولی به رغم بودن رسانه های 
معمولی ) Mainstream media،  نه 
فّعاالن در سوشل نِت ورک ها( برضد او، 
نیمی از رای دهندگان، به حرف هایش 
توجه کردند، جانب اورا گرفتند که پیروز 
شد و رئیس جمهوری منتخب. گمان 
نمی رود که در جریان کار تغییر نظر 
دهد زیراکه می داند آن شصت میلیونی 

در چند هفته گذشته دهها پیام از مخاطبان گرامی دریافت شد که نظر این نگارنده را درباره انتخابات اخیر ریاست 
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که به او رای دادند »تغییرـ  تغییرات بیان 
شده او را« می خواهند و انتظار اتخاذ و 
اجرای برنامه ها و سیاست ها تازه دارند 
ازجمله قطع فساد سیاسی، بازگرداندن 
اشتغال به داخل کشور، کاهش کمک مالی 
به کشورهای عضو ناتو و دیگران و در نتیجه 
کاهش مالیات ها، تعدیل قراردادهای 
تجاری که آمریکا را بازار تولیدات خارجی 
ـ تولیدات کمپانی های آمریکایی در خارج 
ـ کرده، از میان بردن کسری در مبادالت 
بازرگانی )واردات بیشترـ  صادرات کمتر(، 
اصالح قانون مهاجرت که بسیار قدیمی 
است و با وضعیت روز در آمریکای 325 
میلیونی تطبیق نمی کند و در مواردی 
زیان آور شده است، تحکیم محافظت از 
مرزهای جنوبی که راه انواع قاچاق شده 
است، سازش با مسکوـ  تنها قدرت نظامی 
در جهان که استعداد درآویختن با آمریکا را 
دارد و حل مسائل جهانی از طریق مذاکره و 

همکاری ها و ....
پیش بینی برخی از اصحاب نظر درباره 
وقوع تحّوالت در آمریکا و جهان از بیستم 

ژانویه 2017 :
ـ  نرفتن از راههایی که جیمی کارتر، بیل 
کلینتون، بویژه جورج بوش )پسر( و تا حّدی 
کمتر اوباما رفته اندـ  درگیری غیر ضروری 
با دولت های دیگر. برای مثال؛ ورود نظامی 
جورج بوش )پسر( به کشور قبیله ساالری و 
ُسّنت گرای افغانستان و کشور تازه ساخِت 
مختلف المذهب و نژاد عراق، مداخله 
در امور جامعه مشترک المنافع روسیه 
]اوکراین، گرجستان و ...[ بدون توجه به 
واقعیت های تاریخی و فرهنگی این جامعه، 

برهم زدن النه های تاریخی زنبور. 
ـ سرشاخ نشدن با دولت مسکوـ  تنها 
قدرت نظامی موجود در جهان که توان 
درگیری با آمریکا را دارد و خودرا در این 
اندیشه ُمِحق می داند که بازسازی روسیه 
تزاری »تکلیف« آن است. بنابراین، در 
هر اقدام آتی روسیه در قبال اوکراین و 
...، واکنش های واشنگتن از حّد بیانیه و 
اعالمیه )نطق و نوشته( تجاوز نخواهد کرد 
و بخشی از نفوذ قدیمی دولت مسکو به 
منطقه اسالونشین اروپا باز خواهد گشت. 

این یک حقیقت است که اوکراین و بالروس 
از زمان ایجاد کشور روسیه بخش هایی از 
آن بودند و منطقه قفقاز از دو قرن پیش و 
آسیای میانه همزمان با تصرف کالیفرنیا 
و ضمیمه شدن آن به اتحادیه. مردم آن 
مناطق در طول 5ـ  6 نسل، فرهنگ روسی 
یافته اند بویژه در کزاخستان که میلیونها 

روس تبار دارد.
ـ از ضدیت های آلمان )دولت ِمرِکل( 
با روسیه جانبداری نخواهد شد. به همین 
جهت است که در میان دولت های اروپایی، 
مقامات و رسانه های آلمان بیش از سایرین 
نسبت به ترامِپ آلمانی تبار نظر منفی ابراز 
می کنند. پدر بزرگ پدری ترامپ از آلمان 
به آمریکا مهاجرت کرده و خانواده مادری 
او اسکاتلندی تبار هستند. روس ها که 
نظامیان خودرا از آلمان خارج ساخته اند 
در جریان جنگ جهانی دوم 27 میلیون 
تَن تلفات دادند )ُکّل تلفات جماهیریه 
شوروی 35 میلیون( و آمریکا کمی بیش 
از 400 هزار تَن. روس ها در ربع قرن اخیر 
چند بار موضوع خونبها و گرفتن غرامت از 
آلمان را مطرح کرده اند و هر بار که روس ها 
از بازسازی روسیه تزاری سخن به میان می 
آورند و دولت آلمان مخالفت و تهدید می 
کند می گویند که آلمان هم پیش از دوران 
بیسمارک یک کشور واحد نبود و حاال هم 

فدراسیون است.
ـ آمریکای دوران ترامپ بیش از سهم این 
کشور به اعضای دیگر ناتو کمک نخواهد 
کرد و همچنین از ژاپن و دیگر دولت هایی 
که قرارداد امنیت مشترک با آمریکا دارند 
خواهد خواست که در هزینه ها شریک 
شوند و به همین جهت است که رئیس 

دولت ژاپن دست به سفر و مذاکره  با هند 
و روسیه و ... برای دوستیابی زده است 
ولی باید بداند که در تجاوزات ژاپن به 
چینـ  تنها در قرن بیستم، 16 میلیون 
چینی کشته و بعضا قطعهـ  قطعه شدند 
که فراموش کردن آن دشوار است و کره 
شمالی ها موضوع »ِسکس سلِیو« کردن 
مادرانشان توسط ژاپنی ها را ازیاد نمی برند 
و .... ترامپ می داند؛ آن دوران که در جنگ 
قدرت ها، توپ و تانک بکار می رفت سپری 
شده و پایه بر توان موشکیـ  هسته ای است 
و یا جنگ های نَرم و روانی )تحریم، تهدید، 
ابراز دشمنی، نفوذ با هدف تغییر وضعیت 
و ...(. نظامی )نفر(، تانک و توپ اینک تنها 
در درگیری های محلی، مرزی و منطقه ای 

)این روزها؛ عمدتا نیابتی( بکار آید.
ـ به رغم کمک های مالی سعودی ها، 
قطری ها و اَماراتی ها به هیلری کلینتون، 
آمریکای ترامپ در قبال آنها تغییر چندانی 
در سیاست های جاری نخواهد داد. وی 
تالش خواهد کرد که از دشمنی دولت های 

عربی با اسرائیل کاسته شود.
ـ روابط آمریکای ترامپ با چین را 
»اقتصاد« مشّخص خواهد کرد و ترامپ 
تالش خواهد کرد با اتخاذ تدابیری تولید 
کاال و در نتیجه کار و غرور حاصل از 
مشاهده برچسب »ساخت آمریکا« به 
آمریکا بازگشت کند. بنابراین، روابط دو 
کشور آرامش 34 سال گذشته را نخواهد 
داشت بویژه اینکه دولت پکن دعاوی خود 
در منطقه را علنی ساخته است. ترامپ با 
تماس تلفنی با رئیس دولت تایوان، تغییر 
سیاست آمریکا با دولت پکن را کلید زد. 
دولت واشنگتن با هدف دورساختن رژیم 
پکن از مائوئیسم، از سال 1982 به این رژیم 
نزدیک شد و به انتقال کارخانه و سرمایه 

دست زد و ....
ـ ترامپ که سمت دولتی نداشته و به 
دور از بازی های واشنگتن بوده که در 
25 سال گذشته به تدریج مرسوم و روال 
شده اند، تالش خواهد کرد که مانع ورود 
اصحاب نفوذ و منافع خاص و البی گر، پول 
وال استریتی ها و ... به تصمیم گیری های 
نتصابات و پیشنهاد قانون و  دولتی و ا

تماس های ترامپ و پوتین، نشست های روزولت و 
استالین در دوران جنگ جهانی دوم را

 به یاد می آورد
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 قطع نامه شود. بنابراین، وضعیت موجود 
Status Quo( تغییر خواهد کرد،  (
از نفوذ اندیشکده ها )عمدتا مرّکب از 
مقامات سابق( کاسته خواهد شد، امور 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گرایش های 
ناسیونالیستی و محافظه کارانه بیشتری 

خواهد یافت. 
ـ سیاست های مهاجرتی و اصالح قوانین 
مربوط که برخی 80ـ  90 ساله شده اند و 
غیر مفید، روابط آمریکای ترامپ با هند 
را رقم خواهند زد زیراکه صادرات هند به 
آمریکا در چند دهه گذشته، عمدتا »افراد« 
بوده اند که اینک درصد بزرگی از پزشکان، 
بانکی ها، پروگرامرها و استادان ریاضی 
و مهندسی و حتی کارکنان رسانه های 
آمریکا را تشکیل می دهند. آمار نشان داده 
است که هر هندی که به تابعیت آمریکا 
درآمده بستگان سالخورده و از کار افتاده 
خودرا به آمریکا آورده و سربار دولت ساخته 

که باید کمک مالی و درمانی بدهد.
ـ روابط آمریکای ترامپ با آمریکای 
التین، آرامش دو دهه اخیر را نخواهد 
داشت. درگذشت فیدل کاسترو در 90 
سالگی و انعکاس وسیع افکار و تاریخچه 
مبارزات او و درگیری هایش با دولت 
واشنگتن باردیگر افکار ناسیونالیستی 
التین ها را زنده کرده است و »ناسیونالیسم« 
احساِس مقاومت و ضد نفوذ بودن در افراد 

ایجاد می کند.
ـ تقویت مراقبت از مرزهای جنوبی 
آمریکاـ  محل ورود مواد مخدر، افراد 
بدون ویزا و ... و حتی تروریست و معاندـ  
قطعی است و نیز گسترش سرمایه گذاری 
داخلی و افزایش اعتبار برای امور ُعمرانی 
و تأسیسات عام المنفعه از قبیل راهها و 
فرودگاهها و تجدید نظر در قراردادهای 

تجاری دو جانبه و چند جانبه.
ـ مبارزه با بوروکراسی، دوباره کاری ها، 
مقررات غیرضروری و زائد که در دوـ  سه 

دهه اخیر به چشم می خورد.

 و اّما انتظارات:
ـ قطع »میدیاکراسی« و بازگرداندن 
ژورنالیسم به اصالت که دونالد ترامپ 

)دونالد، رسم الخط فارسی این نام است که 
با تلفظ و نگارش درست آن؛ دانولد تفاوت 
دارد( در طول َکمپین و پس از آن با پوست 
و استخوان خود آن را لمس و احساس 

کرده است. 
Mainstream media و بویژه رسانه 

هایی که در کنترل اصحاب سرمایه و منافع 
قرارگرفته اند بر ضد او بوده اند. بعید نیست 
که ترامپ از جیب خود سرمایه بگذارد و به 
دست پسرانش یک شبکه تلویزیون خبری، 
یک خبرگزاری جهانی و یک سرچ انجین 
غیرانتفاعی تأسیس کند. او می داند که 
بسیاری از مخاطبان رسانه ها، از یکطرفه 
کاری اینها در جریان انتخابات نوامبر 2016 

آمریکا رویگردان شده اند و .... 
طبق یک اصل اصالحیه قانون اساسی 
آمریکا که آزادی »پِرس« را تضمین کرده 
است، او با رسانه های نوشتاری )چاپی( 
ند کاری کند. در مورد رسانه  نمی توا
های برادکستینگ هم که قاعده »فِرنِس 
ُدکترین = جواب گویی« عمال به کنار 
گذارد شده است. یک ِسرچ انجین نیز که 
تنها مطالب رسانه های مخالف اورا نقل می 
کند و همچنین یکیـ  دو خبرگزاری بزرگ. 
بنابراین، یک راه حل وجود داردـ  راه حلی 

آسان و نسبتا کم هزینه و فوری:
ترامپ به فرزندانش اشاره کند که یک 
شبکه تلویزیونی خبری به نام »ترامپ ریل 
ـ پِرفِکت نیوز اند ویوز« تأسیس کنند و یا 
یک شبکه تلویزیونی غیر خبری موجود 
را بخرند و تبدیل کنند، تمامی اخبار این 
شبکه را در وبسایت بدون آگهی تجاری 
بگذارند که دیدن آن وقت گیر نباشد. به 
موازات این شبکه، یک روزنامه هم به نام 

»ترامپ نیوز اند ویوز« ایجاد کنند و برای 
تغذیه این دو دستگاه؛ یک خبرگزاری 
جهانی به همین نام، و جهت نقل مطالب 
همه رسانه ها و مطالب فرهنگی و آموزشی، 
نتفاعی. عوامل  نجین غیر ا یک سرچ ا
خبرگزاری از میان جوانانی که تازه از 
مدارس روزنامه نگاری فارغ التحصیالن 
شده اند از طریق آزمایش استعداد و هوش، 
پاکدامنی، نفوذناپذیری و معتقد به اصول 
ژورنالیسم انتخاب شوند و در گوشه و کنار 
آمریکا و جهان مستقر و یا به محل وقوع 

رویدادها اعزام گردند.
ایجاد این تأسیسات در جهاِن آلوده 
امروز یک خدمت به بشریت خوانده شده 
است. این نگارنده )نوشیروان کیهانی زاده( 
5 دهه پیش که خبرسازی خبرگزاری 
های 4 گانه و اِعمال نظر مقامات قدرت 
های وقت و اصحاب منافع در اخبار را 
احساس کرده بود ایجاد چنین خبرگزاری 
را به نخستین نشست سران کشورهای غیر 
متعهد پیشنهاد کرد با ارائه طرح مربوط، 

ولی اقدام مؤثری صورت نگرفت.
ـ مشکل دولت ها این بوده است که 
وزیران امور خارجه، دست اندرکاران روابط 
خارجی و پالیسی ِمیِکرهایشان »تاریخ« 
و »جغرافیا« نمی دانستند. بدون وقوف 
بر این دو ِعلم نمی شود به هدف رسید. 
روانشناسی اکتسابی هر ملت با ملت دیگر 
فرق دارد و ریشه در گذشته )تاریخ( آن 
ملت و وضعیت اقلیمی )آب و هوا، خوراک، 
مذهب، عادات، منابع و ...(. ترامپ اگر 
بخواهد موفق شود باید مشاوران متعدد 
تاریخدان، ژورنالیست، جامعه شناس 
و روانشناس داشته باشد، تنها دانستن 
قانون و سابقه وکالت قضایی داشتن و روش 
تبلیغات و روابط عمومی بلد بودن کافی 
نیست، باید تجربه داشته باشند و مشاهدات 
فراوان. آمریکا یک فدراسیون است و امور 
داخلی در دست اعضای اتحادیه و دست 
دولت فدرال )مرکزی( در روابطی خارجی 
و امور نظامی و مبادالت پولی باز است به 
عبارت دیگر؛ نگرانی مدرسه و بیمارستان 

و ... ندارد.
نوشیروان کیهانی زاده

آخرین عکس فیدل کاسترو که از دیدار 16 نوامبر 
2016 او )دو هفته پیش از وفات( با تران دای کوانگ 

رئیس جمهوری ویتنام گرفته شده است
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

مناسبات حسنه دکتر امینی با آیت اهلل خمینی، سند
مخاطبی پرسیده است که شنیده است مناسبات دکتر علی امینی در زمان نخست وزیری اش با آیت اهلل خمینی 

حسنه بود، آیا درست است؟.

دادن پاسخ دقیق به این پرسش دشوار 
است. یک خبر از روزنامه اطالعات 55 
سال پیش را در اینجا اسکن می کنیم تا 

خودتان قضاوت کنید. 

طبق این خبر روزنامه، دکتر امینی 
در زمان نخست وزیری اش )سال های 
1340 و 1341( پس از اطالع از بیماری 
آیت اهلل خمینی، برای درمان او دکتر 

به قم فرستاده بود. حال آنکه در سال 
1342، نخست وزیر بعدی هواداران 
آیت اهلل را که دست به تظاهرات زده 

بودند سرکوب کرد.

روزنامک- شماره32 ) آذر1395(



رم، در آن زمان  تا آنجا که اطالع دا
محدودیت انتقاد عمدتا در محدوده شاه، 
خاندان سلطنتی و دربار بود و یا افشاء 

اطالعات محرمانه، نظامی و امنیتی. 
ز  ، ُکپی یک نمونه ا     به عنوان سنِد
مقاله های انتقادی به قلم خود را که در شماره 

دوم شهریورماه 1347 روزنامه اطالعات چاپ 
شد و یک مورد فساد علنی و بی اعتنایی به 

قانون را منعکس می کرد می آورم:

انتقاد ژورنالیستی در دوران نظام حکومتی پیشینـ  ُکپی یک نمونه آن به قلم مؤلف
 این تاریخ آنالین

یک مخاطب پرسیده است که آیا روزنامه نگاران ایران در دوران نظام سلطنتی می توانستند از بی اعتنایی به قانون و 
مشاهده فساد انتقاد بنویسند؟.

دادگاه انقالبی یعنی رسیدگی فوری بدون رعایت تشریفاتـ  گاهی برای رئیس یک کشور 
راهی جز اعالم حالت فوق العاده و دادرسی انقالبی وجود ندارد

اندیشمندان و حقوق دانان در نوامبر 
1848 )سال انقالبات اروپا( در یک نشست 
طوالنی در ژنو که دنباله نشست قبلی آنان در 
»وین« بود، محاکمات انقالبی دوران انقالب 
فرانسه و دادرسی های چند ساعته را بررسی 
کردند و به جای مردود دانستن، آنها را تأیید 
کردند و چنین نظر دادند: در یک جامعه، 
زمان و شرایطی فرا می رسد که برای نجات 
آن از فساد، بی عدالتی و خروج از انسانیت 
و مّروت، مرگ آرزوها و امیدها، وجود ابهام 
و تیرگی آینده؛ راهی جز برگزاری دادرسی 
های انقالبی نیست و گرنه »انقالب سوزان« 
روی خواهد داد زیراکه طاقت و تحّمل انسان 

حّدی دارد و هنگامی که به نهایت برسد، 
انسان از جان می گذرد.

    از آن پس و در طول زمان، اندیشمندان و 
حقوق دانان جز اصالحات عبارتي و تطبیق 
دادن جمالت و کلمات با اصطالحات روز، 
تغییراتي در اصل نظرات به وجود نیاورده اند.

    هدف از مجازات یک ُمجرم و متجاوز 
به حقوق فرد و یا جامعه، تنها تنبیه او و 
شرکایش نیست، تنبُّه جامعه و دیگران است 
تا وارد جرم و تجاوز نشوند. تنها 10 درصد از 
هدف دادرسی و مجازات، تنبیه فرد مجرم 
است و 90 درصِد هدِف دادرسان )قضات و 
دستگاه قضایی( تنبُّه جامعه و افراد دیگراست 

و هدف از محاکمات انقالبی و دادگاههای 
انقالب تأمین همین 90 درصد است.

    وارد کردن اتهام انتقام گیری فردی 
به این دادگاهها چیزی از اهمیت و هدف 
محاکمات و مجازات های انقالبی که تنّبه 
جامعه و اصالح و پایان یافتن فساِد نهادینه 
شده است کم نمی کند. ایجاب ایجاد 
دادگاهها و سیستم قضایی انقالبی معموال 
پس از پیروزی انقالب ها و یا گذشتن فساد و 
تباهی ها در یک جامعه از حّد تحمل است. 
محاکمات انقالبی و اجرای احکام آنها اگر 
به گوش جامعه نرسد فایدِه مورد نظر را که 

همانا تنّبه است نخواهد داشت. 
ادامه در صفحه22 
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گشتی در رویدادهای ماه

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در نیمه 
آبان 1395 با اشاره به مسأله صندوق 
ذخیره فرهنگیان و »واِم معوقه خواندن« 
این فساد توسط رئیس جمهور، اظهار 
داشت: »فساد«، بزرگ و کوچک ندارد 
و باید با آن برخورد شود، »فساد«، 
اصالح طلب و اصولگرا هم نمی شناسد، 
ما باید با فساد مبارزه و آن را از جامعه 
اسالمی خود ریشه کن کنیم. فساد، فساد 

است و ما با کسی تعارف نداریم.
امیرآبادی گفت: کسی انتظار ندارد که 
در یک نظام اسالمی فساد پابگیرد. وقتی 
که 30 نفر به نام وام، هشت هزار میلیارد 
تومان می گیرند و پس نمی دهند، فرقی 
نمی کند نام آن را چه چیزی بگذاریم، 
انتخاب واژه برای نامیدن آن فاقد اهمّیت 
است ولی، فسادی که صورت گرفته زشت 
و نگرانی آور است و باید با آن مبارزه شود و 
مبارزه به گونه ای باید باشد که فساد تکرار 
نشود و به عبارت دیگر، فرد دیگری جرأت 
ورود به آن را نکند و این، یعنی ریشه کن 
کردن فساد. هشت هزار میلیارد تومان 

از صندوق ذخیره فرهنگیان که متعلق 
به بانک سرمایه بوده است، برده اند و 
نمی آورند و اگر برخورد نشود، فردا چیزی 
دیگر و از جای دیگرـ  این پول به افراد، به 
مؤمنان تعلّق داشته، به چه جرأتی آن را 

به این شکل برداشت کرده اند.
در این شرایط حّساس، این بازی کردن 
با الفاظ است که حجت االسالم روحانی 
رئیس جمهور بگوید نام آن اختالس 
نیست بلکه نامش »وام معّوقه« است. باید 
دید که وام چگونه گرفته شده، وثیقه چه 
بوده، چرا و به چه منظور گرفته شده، آیا 

روش کار مطابق روال و مقررات بوده، آیا 
با همه متقاضیان چنین رفتار می شود و 
...، سپس بر مسئله عنوان انتخاب شود، 
گرچه تفاوتی نمی کند ابتدائا نام آن را 
چه بگذارند، قوه قضا پس از رسیدگی 
. به نظر  د هد دا ا خوا تشخیص آن ر
می رسد وقتی فسادی در جناح و حزب 
مقابل صورت می گیرد عده ای نام آن را 
»اختالس و سوءاستفاده« می گذارند، 
اما زمانی که فسادی در جناح خودشان 
انجام می شود، مثال؛ مورد صندوق ذخیره 
فرهنگیان، می گویند »وام معّوقه«. مردم 
با شنیدن قضیه ]نام و شمار وام گیرندگان، 
مبالغ وام، وثیقه ها و نپرداختن آن و ...[ 
همه جریانات را متوجه می شوند که در 
حال بازی شدن با الفاظ است. قضاوت 
مردم دارای اهمیت است. »قدرت« 
ناشی از مردم است، باید اعتماد مردم را 

به دست آورد.
امیر آبادی در پایان با تأکید گفت: »ما 
برای حفظ و قوام نظام اسالمی، با فساد 
در هر مرتبه، هر مکان و هر جایگاهی باید 

مبارزه کنیم و خواهیم کرد.«.

  انتقاد عضو هیأت رئیسه مجلس از »واِم معوقه خواندن« فسادی که در صندوق 
ذخیره فرهنگیان روی داده است

 احمد امیرآبادی فراهانی

 »  Saint Augustine اوگوستین آو هیپو«
روحانی، فیلسوف و نویسنده رومي و به قول استاد 
فقید دکتر غالمحسین صدیقی »اوگوستینوس 
قِّدیس« 14 نوامبر سال 411 کار تألیف کتاب 
مشهور خود »شهر خدا« را به پایان بُرد. این کتاب 
در شرح ویران شدن شهر »ُرم« به دست ویزیُگت 
ها )ژرمن هاي جنوبي( در ماه آگوست سال 410 

است. 
     اوگوستین در این تآلیف ضمن بیان تاریخ شهر 
ُرم و گزارش تخریب سه روزه آن به دست ویزیگت 

ها، عقاید فلسفي خودرا آورده است که در قرون 
18 و 19 تفسیرهاي متعدد بر این عقاید فلسفي 

نوشته شده که همچنان تجدید چاپ مي شود.
 اوگوستین که از فالسفه مشّوق معنویات و 
اخالقیات است ُعمر ظلم را کوتاه خوانده و هیچ 
ظلمي را بدون واکنش نمي بیند که ُعمر این 
واکنش طوالني خواهد بود. به عقیده او اگر ظلم و 
ستمگري نباشد »انتقام« هم نخواهد بود که انتقام 
واکنش طبیعي در برابر ظلم است و گاهي، خود به 

ظلم تازه تبدیل مي شود.

 اوگوستین »آزمندي« را عامل عمده »فساد« 
مي داند که آن را به اضافه ظلم؛ دو عامل اصلي 
انحطاط امپراتوري روم در بخش غربي آن قلمداد 
کرده است. وي ثابت کرده است که بیشتر آزمندان 
احساس بُخل هم دارند که برناهنجاري هاي یک 
جامعه مي افزاید و مردم را در برابر هم قرار مي 
دهد. حسد، بُخل، عدم وفای به عهد، دروغگویی، 
تبعیض، احتکار، اجحاف و نقض حق در همه ادیان 
الهی نهی و مذموم و بذر کینه و فساد شناخته 

شده اند.

اوگوستینوس ِقّدیس: »انتقام« واکنش طبیعي است در برابر »ظلم«

روزنامک- شماره32 ) آذر1395(
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دوربین

به گفته یک صاحبنظر، تیترهاي صفحات اول شماره هاي 22 
آذرماه 1395 یک دسته از روزنامه هاي تهران درباره توافق ایران ایر 
و نمایندگي بوئینگ )دفتر این شرکت در شیکاگو(، نه تنها مطابق 
قواعد ژورنالیسم نبود بلکه از سطح اگهي تجاري، منافع  جناحي و 
حزبي و واقعیت ها هم خارج بود و میتواند ضعف هاي متعدد به دست 

دولت هاي دیگر بدهد که آنها  را براي خود »فرصت« سازند.
قبال، تا رسیدن مطالب روزنامههاي ایران به دست مشاوران سران 
دولتهاي دیگر روزها طول میکشید، ولي از زمانیکه خبرگزاریهاي 
داخلي صفحات اول روزنامه هاي تهران را »اِسَکن«  و در ردیف اخبار 
روز منتشر مي کنند ، دریافت این صفحات در سراسر جهان تقریبا فوري 
است و ترجمه آنها همراه با ابراز نظر مشاوران و اندرز این مشاوران به 
دست سران دولتها مي رسد تا در جریان وضعیت ها و سیاست ها باشند 

و احیانا در اظهارات و تصمیات خود اِعمال کنند.
مي دانیم که در کاخ سفید واشنگتن چند منشي و مشاور ایرانیتباِر 

فارسي زبان کار مي کنند .
تیتر ژورنالیستي توافق مورد بحث باید به این صورت بود: »توافق 
ایران ایر با یک نمایندگي بوئینگ بر سر خرید 80 هواپیما به مبلغ 16 
میلیارد و600 میلیون دالر و تحویل این هواپیماها در طول 10 سال«
مي دانیم که این توافق باید به تأیید وزارت تِرژري آمریکا و کنگره 
این کشور )مجلسین نمایندگان و سنا( برسدتا اجرایي شود. کنگره 
برخي تحریم ها از زمان گروناگیري سال 1979 را »قانون« کرده 
است که باید ببیند این توافق مغایر آنها نباشد. ضمنا  رییس جمهوري 
آمریکا هر آن که سیاست او ایجاب مي تواند  اجراي قرارداد و یا ادامه 

آن را متوقف سازد.
برخي از این روزنامه ها در همان صفحات اول خود این تیتر اظهارات 
مقام رهبري را نیز درج کرده بودند که روز 21 آذرماه 1395 بیان کرده 

بود: »هیچ گاه نباید به آمریکایي ها اعتماد کرد.«.
هدف از نوشتن این مطلب در این مجله با درج تیترهای چند روزنامه 
به عنوان سند، تنها یادآوري غیر حرفه اي )ژورنالیستی( بودن تیترها 
است و هدف از این یادآوری، فرهنگی و دوستانه است و نه منظور دیگر.

تیترها:
* آفتاب یزد تیتر زده است: »فرود تاریخی بوئینگ در ایران«، حال 
آنکه  ایران از 6 دهه پیش دارای بوئینگ بود و سال ها بوئینگ های 747 
)جمبو جت ها( ایران ایر پرواز بدون توقف تهران- نیویورک داشتند 

و هنوز هم شماری  بوئینگ در خطوط  هوایی ایران پرواز می کنند.
* شهروندـ  روزنامه هالل احمر تیتر زده است: »بفرمایید بوئینگ« 

یک معنای این عبارت، خوشامد گفتن به بوئینگ است!.
* »اعتماد« تیتر زده است: »بوئینگ در آشیانه تهران« که می دانیم 
دهها سال است که بوئینگ در آشیانه های تهران استقرار دارد و پهلوی 

دوم با یک بوئینگ کشور را برای همیشه تَرک کرده است.
* عصر اقتصاد تیتر زده است: »ترامپ با بوئینگ به برجام پیوست«. 
همه می دانند که یک کشور در یک زمان یک رییس دارد و ترامپ 20 
ژانویه )آخر دی ماه( و بعد از مراسم ادای سوگند، رییس جمهوری 

می شود  و سیاست های خود  از جمله در قبال برجام را اعالم دارد.
* »کائنات« تیتر زده است: »بازگشت غولهای آسمانی«، که از آن 
حرف هاست و بیشتر شبیه به تیتر یک آگهی تجاری و تبلیغ خاص 

است.
* »شرق« تیتر زده است: »پرواز 80 بوئینگ در آسمان تهران«، 
حال انکه پرواز ده ها  بوئینگ در آسمان ایران از ده ها سال پیش در 

جریان بوده است.
*»اسرار« تیتر زده است: »آسمان ایران میزبان 80 فروند هواپیمای 
بوئینگ«. معنای این عبارت این است که جمهوری اسالمی ایران 

مهماندار بوئینگ ها خواهد بود!.
این تیترها، تیتر ژورنالیستی یک خبر نیست و از حد  تیتر یک اگهی 

تجاری هم تجاوز می کند و می شود تبلیغ با هدف خاص و ....

این تیترها، تیتر ژورنالیستی یک خبر نیست و از حد  تیتر یک اگهی تجاری هم 
تجاوز می کند و می شود تبلیغ با هدف خاص و ....



 دیماه 1355 )60 سال پیش( بود و من خبرنگار میز اقتصادی روزنامه اطالعات. 
مجید دوامی سردبیر روزنامه، طبق دعوتی از آمریکا، به این کشور رفته بود و دکتر 
مهدی بهره مند دبیر میز اقتصادی برجایش نشسته بود و ما بدون دبیر بودیم. رسم بود 
که هر هفته و گاهی هر روز، بهای طال و ارزها را در ستونی درج می کردیم. صفحه اخبار 
اقتصادی شب ها بسته می شد )و یکی از صفحات اصطالحاً الیی روزنامه بود( و روز بعدـ  
اول وقت، »سردبیر« نمونه صفحات ِسکِشن ب )الیی(ـ  نه، چاپ شده اش را می دید تا 
اجازه چاپ دهد. یک نمونه هم به دفتر سناتور مسعودی ناشر روزنامه فرستاده می شد.

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

خواست مسعودی، مطلب را از صفحه برداشتیم.
 ارزش برابری دالر آمریکا با ریال ایران، در طول سه دهه جز در  شش ماه دوم دوره 
دولت علی امینی که درآمد ارزی کاهش یافته بود و دولت آمریکا هم به دلیل درگیری 
امینی با شاه بر سر بودجه ارتش، کمک دالری خودرا متوقف ساخته بود تغییری 
نداشت. پس از انقالب نیز، بهای رسمی آن همان 7 تومان بود ولی تا آغاز جنگ عراق 
با ایران بهای آزاد آن دو تا 4 تومان بیشتر. ارزش برابری دالر با ریال پس از این جنگ و 
عمدتا از سال 1368 باال رفت و در سال 1371 به 145 تومان رسید و در هفته یکم ماه 
آذرمه 1395 کمی بیش از 3600 تومان که در دومین هفته این ماه ناگهان نزدیک به 
400 تومان بر آن اضافه شد و در آستانه 4000 تومان قرار گرفت یعنی 570 برابر سال 
انقالب. این افزایش ناگهانی با انتقاد برخی از کارشناسان مربوط رو به رو شد و دوـ  سه 
روز بیشتر طول نکشید. باال رفتن ارزش برابری ارزها یعنی کاهش ارزش ریال و باال 

رفتن بهای اجناس و خدمات. 
به گزارش نهم آذرماه 1395 )29 نوامبر 2016( خبرگزاری تَسنیم، صرافی های 
تهران افزایش نرخ دالر تا 3940 تومان )140 تومان در چند ساعت( را َعرضه محدود 

ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرده اند. این خبرگزاری نوشته بود:
حجت اهلل عبدالملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد 
است که افزایش پُرشتاب نرخ ارزها در این هفته ]اواخر دهه 
یکم آذرماه 1395[، کار رانت خواران و فساد آلود به نظر می 
رسد و گفته است که با توجه به مسئولیت وزارت اطالعات در 
مبارزه با مفاسد اقتصادی، و نظر به شرایط ارزی کشور، این 
وزارت باید به صورت جّدی به این ماجرا ورود و راه مفسدان را 
سد کند. وی گفته است: کسانی که از رانت اطالعاتی برخوردار 
بوده اند، از گرانی کنونی دالر خبر داشته اند. باید دید که »نقل 
و انتقاالت سنگین ارزِی در هفته های اخیر توسط چه کسانی 
انجام شده است«؟. تسنیم همچنین نوشته بود که حسینعلی حاجی دلیگانی عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفته است که چون دولت نتوانست 
سرنوشت دالر را از صادرات نفت جدا کند و به درآمدهای ارزی ناشی از صادارت 
غیرنفتی گره بزند، قیمت دالر به یک وضعیت بی ثباتی رسیده  است. به گزارش تسنیم، 
حاجی دلیگانی با بیان اینکه دولت تاکنون به صورت جّدی دنبال تک نرخی کردن 
قیمت ارز نبوده، گفته است: اگر دولت این کار را انجام می داد وضع تولید و به تبع آن 
وضعیت اقتصادی کشور شرایط بهتری پیدا می کرد و دست بسیاری از رانت خواران از 

جیب ملت قطع می شد.

به مناسبت، نزدیک شدن دالر به مرز 4 هزار تومان در 
دهه یکم آذرماه 1395، یک خاطره

ستون ارزها در شماره یکم آذرماه 1340 روزنامه اطالعات )دوران 
حکومت دکتر امینی( که نشان می دهد دالر استثنائا تا 82 ریال و ده 

شاهی باال رفته بودـ  سکه طال )پهلوی( در آن زمان 71 تومان بود

تابلو یک صرافی تهران در نیمروز 9 آذر 95

حجت اهلل عبدالملکی
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

یکی از خبرهای مخاطب دهه 1340 
ما فعالیت های چریکی و انقالبی بانویی 
معروف به تانیا چریک بود که در آگوست 

1967 در بولیوی کشته شد.
31 سال و چند ماه پس از کشته شدن 
 »Haydee T. B. Bider هیدي بایدر«
 Tania the معروف به تانیا چریک
Guerrilleraمبارز افسانه اي آمریکاي 

التین، استخوانهاي او از بولیوي به کوبا 
حمل شد و در گورستان قهرمانان فدائي 

مردم در»سانتا کالرا« دفن گردید.
     تانیا تنها چریک مبارز زن در گروه 
فدائیان مردم بود که به همراه »چه 
گوارا« از کوبا به کشور بولیوي رفته بود 

تا کشاورزان تحت ستم این کشور را براي 
انقالب بر ضد ستمگران سازمان دهد که 
در سي و یکم اآگوست سال 1967 در زد 

و خورد با ژاندارمهاي بولیوي )رِنِجرها( 
به همراه سایر همرزمانش کشته شد. در 
جریان این زد و خورد، چه گوارا دستگیر 
شده بود که چند ساعت بعد مقتول 
گردید. »تانیا« که یک بانوي آلماني 
متولد آرژانتین بود در جریان انقالب 
کوبا در کنار کاسترو و چه گوارا جنگیده 
بود و عنوان فدایي توده ها را به دست 
آورده بود. وی که تفکر سوسیالیستی 
داشت 19 نوامبر 1937 به دنیا آمده 
بود و هنگام کشته شدن 30 ساله بود. 
دولت کوبا تمبر پستی یادبود اورا منتشر 
کرده و در بولیوی نیز به نیکی از وی یاد 

می شود.

فعالیت های تانیا چریک، خبر ُپر مخاطب در ایران دهه 1340

Tania the Guerrillera

دوران اظهار نظر درباره اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی که در مجلس خبرگان
 مطرح بود و توجه به اظهارنظرهاـ  شرایط انتخاب نامزد برای انتخابات رئیس جمهور که 

ضرورت دارد  دقیقا رعایت شود
در چنین هفته هایی در سال 1358 )پائیز 
1979( بحث درباره اصول قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ]که در رفراندم 11 و 12 
آذرماه همین سالـ  ماه محرم و دوازدهم و 
سیزدهم این ماه قمری به تأیید رسید[ در 
مجلس خبرگان ادامه داشت و روزنامه های 
وقت، بحث های مجلس درباره هریک از 
اصول و اظهار نظرها در این زمینه را منعکس 
می کردند. ]پیشنویس این قانون قبال جهت 

اطالع مردم انتشار یافته بود.[. 
در آن هفته ها، عالوه بر خبرنگاران 
روزنامه ها، شماری جوان و عمدتا دانشجو 
که داوطلبانه در اوقات اصطالحا تنفس 
ـ استراحتـ  به اعضای برجسته مجلس 
خبرگان در رساندن یادداشت ها، پیام ها و 
بعضی اوقات خوردنیـ  نوشیدنی کمک می 
کردند به روزنامه ها می آمدند و آنچه را که 
دیده و شنیده بودندـ  در صورت پرسش از 

آنان، بیان می کردند که جالب برای حاشیه 
نویسی بود. برخی از این جوانان، دانشجویان 
ایرانی دانشگاههای آمریکا بودند که برای 
شرکت در انقالب به وطن بازگشته و ماندگار 
شده بودند. در آن زمان بویژه پس از رویداد 
گروگانگیری کارکنان آمریکایی سفارت این 
کشور در تهران و بیم از محاصره اقتصادی، 
کمبود آگهی تجاری، تیراژ یک میلیونی 
و بیم از اتمام کاغذ و مرّکب چاپ، روزنامه 
اطالعات در 12 صفحهـ  یک سوم صفحات 

گذشتهـ  چاپ می شد. 
در پی تهدیدهای نظامی کارتر و ورود دو 
کشتی جنگی آمریکا از مدیترانه به دریای 
سرخ  با هدف رسیدن به خلیج فارس، 
صحبت از مرخص شدن پهلوی دوم از یک 
بیمارستان نیویورک که در آنجا بستری بود 
و امتناع دولت مکزیک از دادن ویزای مجدد 
به او برای رفتن به آن کشور، احتمال ورود 

دانشجویان ایرانی به بیمارستان نیویورک 
و آسیب زدن به وی، اظهارات آلمانی ها 
مبنی بر توقیف سهام ایران در کمپانی 
کروپ، احتمال قطع پروازهای بریتیش 
ایرویز به ایرانو ... و انعکاس این اخبار در 
گوشه و کنار جهان، رفت و آمد آن داوطلبان 
به میز اخبار بین الملل روزنامه اطالعات 
که من )نوشیروان کیهانی زاده( دبیر آن 
میز بودم افزایش یافته بود. ما فتوکپی اصل 
)نه، ترجمه( اخبار مورد نظر آنان را که با 
تله پرینترهای مؤسسه دریافت می کردیم 
به دستشان می دادیم تا ترجمه کنند و به 
کسانی در مجلس خبرگان که عالقه مند 
به آن اخبار بودند برسانند. آنان روزنامه 
اطالعات را به این جهت انتخاب کرده بودند 
که به محل تشکیل جلسات مجلس خبرگان 
نزدیکتر از خبرگزاری پارس )مستقر در 
دو راهی یوسف آباد( و کیهان بود. به تله 

روزنامک- شماره32 ) آذر1395(



پرینترها تنها باندهای کاغذ دو کاربُنه می شد داد 
و یک کپی ویژه تهران جرنال )روزنامه انگلیسی 

زبان( مؤسسه مطبوعاتی اطالعات بود.
 انتقال پهلوی دوم از بیمارستان نیویورک 
به یک بیمارستان نظامی در تکزاس در پی رّد 
درخواست ویزای مکزیک برای بازگشت به این 
کشور و اخطار تند دولت مسکو به دولت کارتر در 
مورد تهدید نظامی ایران و قطع پرواز هواپیمایی 
انگلیس به ایران و توقیف سهام ایران در کروپ، 
توجه به این اخبار را کاهش داد ولی ابراز نظرهای 
مقامات و مفسران خارجی پیرامون اصول قانون 
اساسی و جریان رفراندم همچنان برای اعضای 

مجلس خبرگان جالب، و خواهان آن بودند.
 برای مثال:  اظهار نظر درباره اصل والیت فقیه، 
اصل 44 )که کدام موسسات باید ملّیـ  دولتی 
ـ باشد، کدام دسته از آنها تعاونی و کدام دسته 
غیر دولتی(، اصل مربوط به مرجع تفسیر قانون 
اساسی ]نه، بازنگری یک یا چند اصل و اصالح و 
تغییر کلمات و عبارات[، اصل مربوط به شرایط 
داوطلبان جهت قبول شدن به عنوان نامزد، برای 

شرکت در انتخابات ریاست جمهور.
    در زمینه تعیین »مرجع تفسیراصول  قانون 
اساسی«، در اظهارنظرها آمده بود که هر مرجع 
که برای تنظیم و تصویب اصول قانون اساسی که 
تعیین شود، این تفسیر )تحت هر عنوان ازجمله 
نحوه اجرا و سیاست های اجرایی( باید نهایتا به 
تصویب همان مراجعی که قانون اساسی را تایید 
کرده اند )مجلس خبرگان و رفراندم( برسد تا 
اجرایی شود و جای ایراد حقوقی باقی نماند که 
در آینده و آینده های دور به چگونگی تصویب 
تفسیر اعتراض نشود. گفته شده بود که این، نظر 
استادان علم حقوق در سراسر جهان است که به 
صورت یک روال در همه کشورها درآمده است.

    در زمینه اصل 44 که این اصل با پشتیبانی 
توده های مردم رو به رو شده بود گفته شده بود 
که در یک نظام اسالمی مالکّیت باید محدود 
و مشروع باشد )با استثمار، زد و بند، اجحاف، 
کم فروشی، سوء استفاده، کلَک و ویژه خواری 
به دست نیامده باشد( و بنابراین، صنایع مادر 
و معادن و نیرو، بانک ها، بیمه ها، ارتباطات، 
رادیوتلویزیون، هواپیمایی و کشتیرانی و ... متعلق 
به ملّت )در دست دولت( باشد و به گسترش 
تعاونی کردن تأسیسات اقتصادی، بویژه تولیدی 
و توزیع که با شریعت اسالم همخوانی بیشتری 
دارد توجه خاص شود. این اصل تقریبا به همین 

صورت تصویب و تا دهه 1380 اجرا می شد. 
یک حقوقدان سویسی در این زمینه گفته بود 
که مؤسسات مصادره و ملّی شده پس از انقالب 
نمی توانند بار دیگر غیر دولتی شوند مگر به 
صورت پس دادن و یا جلب رضایت مالکان قبلی 
و یا وّراث آنان و گرنه قضیه قرن ها در مراجع 
قضایی مطرح خواهد بود و .... گفته شده است 
که برخی مسائل اقتصادی جاری در پی نوشتن 
سیاست های اجرایی بر اصل 44 پدید آمده 
است که باعث تأسیس انواع بانک و بیمه و ... شده 
است. سوسیالیست ها و سوسیال دمکرات های 
اروپایی ازجمله اسلوبُدان میلوِشویچ و در آن 
زمان رئیس بانک در بلگراد و از مقامات حزب 
سوسیالیست یوگوسالوی و بعدا نخست وزیر و 
رئیس جمهوری صربستان و فوت در مارچ 2006 
در زندان دادگاه بین المللی در الهه از ستایشگران 
این اصل بودند که اظهارنظرهای آنان فتوکپی و 
به جوانان دستیار داده می شد تا به اطالع عالقه 

مندان در مجلس خبرگان برسانند. 
هنگام طرح اصل مربوط به پیش شرط ها برای 
موافقت با نامزدشدن داوطلبان برای شرکت در 
انتخابات رئیس جمهور )از دوره دوم(، استادان 
علم حکومت عمدتا در اروپا گفته بودند که در 
صورت اجرای دقیق این اصل، سیاستبازی ها و 
مداخله اصحاب منافع و قدرت پول و رسانه برای 
تعیین رئیس جمهور کاهش شدید می یابد و 
فالسفه ایرانی در قرون وسطا هم همین عقیده 
را داشتند و باید در جهان الگو شود. این انتخاب 
نامزدها از میان داوطلبان در یک شورای نگهبان 
12 نفری بررسی می شود نه مانند آمریکا در 
کنوانسیون های احزاب و بدون توجه به پیش 
شرط ها. در جمهوری اسالمی، داوطلب پیش 
از پذیرفته شدن به عنوان نامزد نمی تواند برای 

خود تبلیغ کند. 
    در زمینه اینکه در جمهوری اسالمی، نخست 
وزیر بمانند کشورهای پارلمانی کنترل قوه 
مجریه را برعهده داشته یا رئیس جمهور که 
در این صورت نخست وزیر الزم نیست و طرز 
انتخاب این دو مرجع )توسط پارلمان باشد و 
یا در انتخابات عمومی( اظهارنظر خارجی نبود، 

ولی داخلیـ  بله.
 اظهار نظر حاج احمد خمینی در این زمینه 
جلب توجه می کرد که گفته بود: نه نخست وزیر 

و نه رئیس جمهور، بلکه حکومت شورایی. 
اصل 115 درباره شرایط رئیس جمهور:

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و 
سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای 
حسن سابقه و امانت و تقوی و معتقد به مبانی 
جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور.

 
     تشخیص وجود همه شرایط در یک داوطلب 
نامزدی برعهده شورای نگهبان )نگهبان قانون 
اساسی( است و طبق اصل 99، این شورا بر 
انتخابات ریاست جمهور، مجلس، مجلس 

خبرگان و همه پرسی ها نظارت دارد.
اصل 113 می گوید که رئیس جمهور عالی 
ترین مقام پس از مقام رهبری است. بنابراین، 
تنها رئیس قوه مجریه = نخست وزیر در نظام های 

پارلمانی است، نه فرمانده کل قوا.
در ماه می 2016 در فرودگاه وین منتظر پرواز 
بعدی خود بودم که مردی به من نزدیک شد و به 
فارسی پرسید که آیا همان کیهانی زاده هستم 
که در روزنامه اطالعات کار می کرد. جواب مثبت 
دادم. گفت: بیاد می آوری که از مجلس خبرگان 
به روزنامه می آمدم و اصل خبرهای خبرگزاری 
های بزرگ و روزنامه های انگلیسی زبان وارده از 
خارج را از شما می گرفتم تا مفاد آنها به اطالع 
چند عضو این مجلس که خواهان آن مطالب 
بودند برسانم. گفتم که به نظرم آشنا می آیید. 
گفت که در آن زمان 22 ساله بود و اضافه کرد: 
در آمریکا دانشجو بودم که در آبان سال 1357 با 
دهها دانشجوی دیگر برای شرکت در انقالب به 
تهران آمدم و تا سال 1377 همانجا ماندم زیراکه 
پدرم بیمار بود و مادرم از او جدا شده بود. چند 
سال پس از فوت پدر به آمریکا بازگشتم. سه 
سال در اینجا ماندم و اینک در سویس در بخش 
حسابداری یک کمپانی داروسازی کار می کنم 
و برای دیدار بستگان در ترکیه، در اینجا منتظر 

هواپیما هستم.
وی )بدون اینکه سئوالی کرده باشم( سپس 
اظهار داشت که مسائل کشورها نتیجه عبور 
از برخی از اصول قانون اساسی آنها است. اگر 
یادتان باشد در همان 37 سال پیش وقتی 
اظهارنظرهای خارجی می رسید گفته بودند که 
تنها نظام مذهبی جهان پس از قرن ها  در ایران پا 
به عرصه وجود گذاشته، کشورهای دیگر عنوان 
جمهوری اسالمی دارند یعنی که مردم آنها 
مسلمان هستند، نه نظام اسالمی که باید در آن 
دستورهای قرآن و احکام اسالمی رعایت شود. 
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نخستین عمل پیروزمندانه 
پیوند قلب که جهان را با 
هیجان و شادی رو به رو 

ساخت و رویدادهای دیگر را 
تحت الشعاع قرار داد

سوم دسامبر 1967 )12 آذرماه 1346(، 
برای نخستین بار در تاریخ پزشگی، دکتر 
کریستیان بارنارد Christiaan Barnard  جراح 
قلب )1922ـ  2001( و تیم او در بیماستان 
»گروت شور Groote schuur« شهر ِکیپ تاون 
در جمهوری فدرال آفریقای جنوبی عمل پیوند 
قلب انجام داد که از آن پس امری عادی شده 
است. این عمل در مورد یک خواربار فروش 
یهودی 54 ساله به نام لوئیس واشکانسکی 
Louis Washkansky )1913ـ  1967( انجام 
شد که قلب یک دختر 25 ساله به نام دنیس 
داروال Denise Darvall  )1942ـ  1967(ـ   
مجروح در تصادف اتومبیل را دریافت کرده بود. 
گزارش این عمل جراحی، در آن روز و روزهای 
بعد همه اخبار رویدادهای جهان را تحت 
الشعاع خود قرار داده بود و تیتر صفحات اول 
روزنامه ها و خبر اول رادیوتلویزیونها شده بود. 
واشکانسکی از لیتوانیا به فدراسیون آفریقای 
جنوبی مهاجرت کرده بود. بیماری قلب او 

ناشی از مرض قند بود.
عمل جراحی 5 ساعت )از ساعت دو و نیم تا 

7 و نیم بامداد( طول کشیده بود.
ماجرای تصادف دنیس داروال بر هیجانی 
شدن گزارش افزوده بود. این دختر و مادرش 
در آن شب دچار تصادف اتومبیل شده بودند که 
مادر در لحظه تصادف کشته شده بود و دختر 
که دچار مرگ مغزی شده بود به بیمارستان 

انتقال یافته بود و پدر او با دادن قلب دخترش 
به واشکانسکی که در همان بیمارستان بستری 
و ناامید از درمان شده بود موافقت کرده بود. در 
دوران شعله ور بودن آتش تبعیض نژادی در 
آفریقای جنوبی، این پدر به رغم سفیدپوست 
بودن، همچنین موافقت کرد که کلیه های 
دخترش به یک پسر ده ساله سیاهپوست به 
نام Jonathan Wyk که در همان بیمارستان 
بستری بود داده شود و در بدن وی پیوند گردد. 
تا آن روز، تعویض قلب مسئله پیوند ورید و 
شریان نبود، مشکل کارـ  سازش اعضای بدن 
دو انسان با هم بود و بدن دریافت کننده، عضو 

خارجی را از خود می راند.
 واشکانسکی 18 روز بعد، از بیماری ذات 
الریّه که بی ارتباط به عمل پیوند قلب بود 
درگذشت. بیماران قلب پیوندی بعدی، سالها 
عمر کردند و .... دکتر بارنارد که با نخستین 
عمل پیوند قلب، شهرت جهانی یافته بود و 
نام او آشنا برای جهانیان، دومین عمل پیوند 
قلب را دوم ژانویه 1968 )یک ماه بعد( روی 
»فیلیپ بلی بِرگ« انجام داد که 19 ماه زنده 
ماند و سومین پیوند قلبی او به نام دِرک زیل 
23 سال زنده بود. با پیروزی  دکتر بارنارد در 
عمل پیوند قلب، در طول سال 1968 یکصد 
َعَمل از این دست در سراسر جهان انجام شد و 

ادامه یافته است.
موضوع عمل پیوند قلب در جلسه سیزدهم 
آذر 1346 دبیران اطاق خبر روزنامه اطالعات 
که هنوز در طبقه دوم ساختمان قدیمی این 
مؤسسه و متصل به سالن حروفچینی و صفحه 
بندی قرار داشت مطرح و من )نوشیروان 
کیهانی زاده( در سمت یکی از دبیران خبر 

پذیرفتم که نظرات جّراحان داخلی و برداشت 
مردم را جمع آوری و منعکس کنم و خبرنگاران 
میز حوادث شهری را روانه این کار کردم و آن 
شب هم، بخش بزرگی از اخبار رادیو سراسری 
را به آن اختصاص دادم. از آن پس، هر سال 
در سالروز نخستین عمل پیوند قلب، با هدف 
تشویق پزشگان ایران به کار تازه و نیز رفع 
نگرانی از بیماران قلبی، یک صفحه از روزنامه 
را اختصاص به یادآوری رویداد و کارهایی که 
در طول یک سال گذشته در زمینه درمان قلب 
شده بود اختصاص می دادیم. مرگ و میر از 
بیماری های قلبی در صدر تلفات بیماری ها 
بود که با آموزش و روشن سازی می شود آن را 

کاهش چشمگیر داد.
Dr. Christiaan Barnard

دنیس داروال

واشکانسکي و دکتر بارنارد پنج روز پس از عمل پیوند قلب

انعکاس خبر نخستین عمل پیوند قلب در ایرانـ  صفحه اول شماره 13 آذرماه 1346 روزنامه اطالعات وقت )شماره 12453(
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به مناسبت انتشار گزارش های اخیر درباره امور بانکی، یک خاطره از نخستین دستبرد 
مسلحانه به یک بانک در تهرانـ  نگرانی نظام دولتی وقت از بی اعتمادشدن مردم به بانکها

در دهه های 1330 و 1340 بانک صادرات 
و معادن ایران )غیر دولتی وقت( هر روز در 
گوشه و کنار کشور شعبه تأسیس می کرد 
و این کار زبانزد شده بود و وسیله شوخی و 
متلک. 58 سال پیش به یک شعبه این بانک 
در ضلع جنوبی خیابان دماوند، منطقه تهران 
نوـ  نزدیک به چهارراه خیابان سیمتری 
نارمک )اینک چهار راه دماوندـ  آیت(ـ  رو 
به روی خیابان پدرثانی و نه چندان دور از 
دبیرستان باهنر، در روز روشن و در ساعات 
اداری، مسلحانه دستبرد زده شده بود. این 
نخستین دستبرد مسلحانه به یک بانک در 

منطقه تهرانـ  پایتختـ  بشمار آمده است. 
در روزنامه اطالعات وقت، پوشش این خبر 
به من ]نوشیروان کیهانی زاده[ واگذار شد. به 
محل رفتم، تحقیق کردم و جزئیات را نوشتم 
که درج شد. در آن زمان، تهران نو و نارمک در 
حوزه استحفاظی ژاندارمری قرار داشتند. 
ساواک در حال تأسیس بود و سر و کار روزنامه 
نگاران همچنان با اطالعات شهربانی ]پلیس 

وقت[ و مأمور مشهور آن؛ »محرمعلی خان«.
روز پس از انتشار خبر دستبرد به بانک 
)که این بانک به همین نامـ  البته حذف کلمه 
معادن، همچنان در همان محل فعالیت دارد(، 
محرمعلی خان به تحریریه روزنامه آمد و از تورج 
فرازمند سردبیر وقت خواست که قضیه را دنبال 
نکند، زیراکه رییس دولت به رئیس شهربانی 
تلفن کرده و گفته به روزنامه ها بگویید که 
اگر خبر را دنبال کنند نه تنها بدآموزی دارد و 
دیگران به اندیشه دستبرد زدن به بانک ها بر 
می آیند بلکه کسانی هم که سپرده و پول در 
بانک ها دارند دچار اضطراب می شوند و پول 
اضافی را در خانه می گذارند و ... و قضیه رکود 
بزرگ آمریکا ]که در سال 1929 اتفاق افتاد و 
از ماه آگوست آن سال آغاز شد[ پیش می آید 
که رئیس جمهوری وقت  این کشور مجبور به 

تعطیل کردن موّقت بانکها شد و ....
در آن زمان تحریریه روزنامه اطالعات در 
یک اطاق بزرگ قرارداشت و صدای مکالمه 
محرمعلی خان و فرازمند به میزهای مجاورِ میز 

سردبیری ازجمله میز اخبار حوادث شهری 
روزنامه می رسید و شنیده می شد.

فرازمند زیر بار درزگرفتن خبر نرفت و گفت: 
آن، مسئلِه آمریکا بود و رکود ریشه های دیگری 
هم داشت. محرمعلی خان خواسِت خودرا با 
تأکید تکرار و به رعایت آن اصرار کرد. در اینجا 
بود که فرازمند ناچار به دادن توضیح بیشتری 
به او شد و گفت که رکود اقتصادی سال 1929 
آمریکا، دستبرد مسلّحانه به یک بانک نبود، از 
سوء استفاده اشخاص از پول بانک ها، داّلل 
بازی، بورس بازی های غلط با پول بانک ها، عدم 
رعایت مقررات موضوعه بانکی و ضعف مدیریت 

های اقتصادی بود، من نمی توانم مانع انتشار 
تعقیب این قضیه شوم و مردم در تاریکی و بی 
خبری بمانند، چرا از بانک و پول مردم مراقبت 
الزم نشده است، بعضی از این پس اندازها نتیجه 
یک ُعمر زحمتکشی و تحمل مشقت ها است تا 
روز پیری و درماندگی بکارشان آید، کار روزنامه 
انعکاس واقعیت ها است، بسود دولت هم نیست 

که این قضیه پرده پوشی شود.
محرمعلی خان که اصرار را بی نتیجه دید و 
احتماال مشاهده کرد که نگاه و گوش اعضای 
تحریریه متوجه صحبت آندو شده است، از 

تحریریه خارج شد.
 شاید هم یکی از دالیل مخالفت فرازمند با 
درخواست محرمعلی خان این بود که انتشار 
خبر دستبرد مسلحانه به شعبه بانک صادرات 
در روز پیش از آن، سبب افزایش فروش روزنامه 
تا چند هزار نسخهـ  فقط در تهران شده بود و 

مخاطبان قطعا دنباله خبر را می خواستند. 
گزارش آمار فروش روزنامه در شهرهای دیگر، 

چند روز بعد به تهران واصل می شد.
از مخالفت فرازمند با درزگرفتن خبرِ  
دستبرد به بانک دوـ  سه ساعتی نگذشته بود 
که رئیس شهربانی وقت، یک وزیر کابینه و دو 
تَن دیگر به روزنامه آمدند. فرازمند با آنان در 
اطاق عباس مسعودی ناشر روزنامه که در آن 
ساعات در سنا بود و جلسه داشت مذاکره کرد 

ـ گفتگوی محرمانه.
 پس از پایان مذاکرات، سردبیر به میز اخبار 
پلیسیـ  قضایی )معروف به میز حوادث( آمد 
و گفت: من زیر بار سانسور نمی روم ولی در 
این شرایط، وطندوستی ُحکم می کند که ما 
قضیه بانک را بزرگ نکنیم تا مردم نگران پس 
اندازها و حساب های بانکی خود شوند و راه 
دیگری در پیش گیرند. ادامه خبر به صورت 
دیروز باعث رویگردانی مردم از بانک ها و اُفت 
پس اندازکردن می شود و اگر یک روز یک 
شعبه بانک بی پول شود و به یک مشتری که 
فرضا بچه اش در بیمارستان است، باید عمل 
جّراحی شود و نیاز به پول دارد بگوید که فردا 
بیا و این شخص از فرط ناراحتی ناشی از بی 
پول شدن بانک که قبال آن را باور نمی کرد در 
مأل عام خودسوزی کند آبروی کشور در دنیا 
خواهد رفت و .... ]نیم قرن و اندی بعد دیدیم 
که خودسوزی یک مرد تونسی در خیابان از 
بیکاری و درگیری با کارمند شهرداری، باعث 
انقالب در این کشور شد و همه چیز را تغییر 
داد. این روزها هرکس با یک ِسلفونـ  موبایل 
ـ یک مستندساز و گزارشگر است و چیزی 
پنهان نمی مانَد.[. فرازمند گفت: در هر خبر 
مربوط به حادثه دستبرد به بانک باید بنویسید 
که حساب های بانکی از سوی دولت یعنی 
بانک ملّی ایران تضمین شده است و سوخت 
و سوز ندارد. ]در آن تاریخ هنوز بانک مرکزی 
تأسیس نشده بود و تکالیف آن را بانک ملّی 
ایران برعهده داشت.[. فرازمند همچنین 
گفت که با هر خبر از این دست، تاریخچه 
چندصد ساله بانکداری را بنویسید و تضمین 

تورج فرازمند در دهه 1330

)1
39

ر5
آذ

 ( 
32

ره
شما

 -
ک

نام
وز

ر

12



انتشار خبر باخت 8 میلیون دالری یک زن جوان ایرانی در قمارخانه های اروپا  شماری دیگر را 
وارد میدان انقالب کردـ  تغییر سیاست غرب 

های دولتی را تا در جامعه، نگرانی ایجاد نشود. 
درست است که واژه بانک از »بانکا«ی ایتالیا 
در قرون وسطا گرفته شده است ولی در زبان 
انگلیسی مفهوم ساحل اَمن و انبار بی خطر 
دارد و نباید اعتماد مردم از بانک سلب شود 
که سلب اعتماد از دولت است که باید از مال 
مردم پاسداری کند. مطمئن هستم که دولت 
با تزریق پول به هر بانِک در معرض خطر، مانع 
نگرانی، بی اعتمادی و خشم مردم می شود 
که مسئله ای مطرح در جهان خواهد شد و 
تضعیف وطن ما در انظار. ایران وطن ما است 

و نباید بگذاریم که ضعیف و بی حساب و کتاب 
به نظر آید.

دبیر میز ]میز حوادث شهری[ به فرازمند 
گفت که مقامات دولتی باید بدانند که اگر 
خبر دستبرد به شعبه بانک دفعتا کوتاه و چند 
سطری و یا چند پاراگرافی شود مردم که هریک 
برای خود تفسیرسازی می کنند خواهند گفت 
که سانسور می کنیم، بهتر است که کوتاه کردِن 
خبر تدریجی باشد و هربار همراه با تأکید 

ضمین دولتی حسابهای بانکی. 
نظر دبیر میز پذیرفته شد.

تورج فرازمندـ  متوفی در لُس آنجلس در 
سال 2006ـ  از سال 1336 )1957 میالدی( 
به مدت چند سال سردبیر اجرایی روزنامه 
اطالعات بود. ویـ  تحصیلکردِه فرانسهـ  از 
دبیری میز اخبار بین الملل این روزنامه به 
سردبیری ارتقاء یافته بود. فرازمند سالها مفّسر 
اخبار برای رادیو سراسری ایران و همزمان 
سردبیر مجله رادیو ]مادربزرگ روزنامه جام 
جم[ بود و از سال 1350 مدیر اخبار رادیو و 
آنگاه مدیر رادیو سراسری ایران در چارچوپ 

سازمان رادیو تلویزیون ملّی و ....

یک تیتر صفحه اول روزنامه اطالعات 
در ششم بهمن 1356 )سال 2536 طبق 
تقویم وقت( بر دامنه اعتراض و تظاهرات در 
ایران که از دی ماه آن سال )پس از انتشار یک 
نامه ساختگی( و از شهر قم آغاز شده بود و به 
مشهد و تبریز گسترش یافته بود و در تهران نیز 
آثاری از آن دیده می شد افزود و شمار دیگری 
از گروه ساکت جامعه، ولی ناراضی از توّرم، 
بوروکراسی و گسترش فاصله دارا و نادار )نَدار( 

وارد راهپیمایی ها شدند. 
تیتر صفحه اول شماره 6 بهمن 1356 
روزنامه اطالعات حکایت از این داشت که یک 
بانوی ایرانی نسبتا جوان که از ارث پدر ثروتمند 
و متوفایش 42 میلیون تومان )6 میلیون دالر 
= 3 میلیون پاوند انگلیسی وقت( نصیب بُرده 
بود هوای اروپا رفتن بسر افتاده بود و در این 
قاره، ظرف دو سال همه این پول و به عالوه، 
14 میلیون پول نامزدش را در قمارخانه ها از 
دست داده بود و سپس به اندیشه قمار با پول 
قرضی افتاده بود و چون سر موعد نتوانسته بود 
دیون خود را ادا کند، برای پیشگیری از افتادن 
به زندان، به یک دادگاه لندن اعالم ورشکستگی 
کرده بود و چون رسیدگی های دادگاهها 
محرمانه نیست، قضیه به دست خبرگزاری 
یونایتدپرس اینترنشنال افتاده بود و آن را به 
صورت خبر به سراسر جهان مخابره کرده بود و 
روزنامه اطالعات ترجمه این خبر را درج و تیتر 
آن را به صفحه اول خود برده بود با ذکر کامل 

نام و نام خانوادگی آن بانو. در تفسیر این خبر 
آمده بود که  با توجه به چگونگی ورشکستگی، 
قاضی ادعای این  بانو  را ورشکستگی به تقصیر 

تشخیص خواهد داد و آن را رد خواهد کرد.
انتشار این خبر آتش خشم از جدایی های 
طبقاتی ناشی از پول در جامعه وقت ایران را 
شعله ور ساخته بود و شماری از آنان که از آن 
روز به راهپیمایان پیوسته بودند، آن شماره 
روزنامه اطالعات را بر سر دست گرفته بودند و 
می گفتند که تغییر اساسی باید صورت گیرد و 

با وعده و قول مسائل حل نمی شود.
تیتر دیگر صفحه اول این شماره روزنامه 
اطالعات از نوشتِه تحت عنوان »به سوی تمدن 
بزرگ« و ظاهرا به قلم پهلوی دوم بیرون آورده 
شده بود. در این نوشته ]با اشاره به جنگ دوم 
جهانی و اشغال نظامی ایران و ...[ آمده بود که 
انگلیس و آمریکا در برهه ای نقشه تجزیه ایران 

را در سر داشتند و ....
به نظر برخی از مفّسرین، این تیتر حمایت 

غرب از شاه را کاهش داد

قسمت های مربوط از صفحه اول آن شمارهـ  نام خانوادگی آن بانو هنگام اِسَکن کردن صفحه اول روزنامه اطالعات 
برای نقل در اینجا حذف شد
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درِد سر انتشار یک عکس، 17 ماه پس از انتشار آن و  ماه پس از تغییر نظام حکومتیـ 
 درسی برای روزنامه نگاران

در نیمه نخست اسفندماه 1357 و دوـ  
سه هفته پس از تغییر نظام حکومتی ایران، 
سه مرد جوان از انقالبیون وقت به تحریریه 
)اطاق خبر( روزنامه اطالعات آمدند و ضمن 
نشان دادن سه نسخه روزنامه و تازه ترین 
آنها شماره 21 مهرماه 1356 )سال 2536 
در تقویم وقت( از سردبیر خواستند که 
نویسندگان آن مطالب و کسانی که دستور 
درج داده بودند، به آنان معرفی شوند. هرسه 
جوان لباس شبه نظامی بر تَن داشتند و 
مسلح به سالح کمری بودند. هر سه مطلب 
در تمجید از شاه و یا بانوی او بود. دو مطلب 
از این  سه مطلب مربوط به سال 1350 بود 
و سومی در شماره 21 مهرماه 1356 درج 
شده بود )یک روز مانده به زادروز فرح 

پهلویـ  22 مهرماه(.
غالمحسین صالحیار سردبیر اجرایی 
روزنامه پاسخ داد که در سال 1350 در 
سازمان رادیوتلویزیون بود و از وضعیت 
تحریریه آن سال روزنامه بی خبر است. در 
مهرماه 1356 نیز، روزنامه سردبیر دیگری 
داشت. یکی از حاضران گفت که در مهرماه 
1356، حسین بنی احمد سردبیر و فرهاد 

مسعودی مدیر روزنامه بود. مطلب شماره 
21 مهرماه 1356 با چند عکس دیگر از 
فرح پهلوی در یک صفحه )صفحه 16( 
روزنامه درج شده بود ولی آن سه جوان روی 
یک عکس چاپ شده در آن صفحه انگشت 
گذاشته بودند که فرح را در یک روستای 
کوهستانی در حال قراردادن خمیر در تنور 
نشان می داد. در باالی تنور هم تعدادی نان 
دیده می شد که ظاهرا از تنور بیرون آورده 
شده بود. زیرنویس عکس دارای این تیتر 

بود: اوج لطافت معنوی.
سه جوان انقالبی می گفتند که منظره 
نان پختن فرح، ساختگی و نمایشی است 
و برای تبلیغ، و روزنامه برای اغفال مردم به 
وجود نیامده و باید تهیه کننده و درج کننده 
مطلب شناخته شوند، به دادگاه انقالب 
تسلیم و دست کم از کسوت روزنامه نگاری 

اخراج.
تالش این سه جوان در آن روز با اینکه 
به صفحه بندی، کارگزینی و ... مراجعه 
کردند به جایی نرسید و دو سه بار دیگر هم 
در روزهای بعد از آن به روزنامه آمدند و به 
تحقیق ادامه دادند. نگرانی برخی از این بود 

که اگر به آرشیو روزنامه بروند صدها مطلب 
دیگر از آن دست خواهند دید و ....

 برای حل مسئله، سرانجام سردبیر روزنامه 
به آیت اهلل  مهدوی َکنی متوسل شده بود و 
طبق شنیده ها، گویا به آیت اهلل َکنی گفته بود 
که آن صفحه روزنامه، آگهی بوده و ارتباط به 

تحریریه و اطاق خبر نداشته. 
چندین روز بعد یکی از آن سه جوان 
بازهم مراجعه کرد و گفت که سازمان 
آگهی های روزنامه از اینکه آن عکس ها 
اعالن بوده اظهار بی اطالعی کرده است 
که به او گفته شد بعضی افراد، مقام ها و 
شرکت ها می خواهند که یک خبر، مطابق 
میل آنها )آن طور که نوشته اند( چاپ شود 
و هزینه اش را می دهند و چون مطلب، در 
عین حال »خبر« است، اصطالحا به آن 

»خبر پولی« می گویند.
 از آن روز به بعد، درباره آن عکس مراجعه 
دیگری صورت نگرفت، ولی برای اعضای 
تحریریه درسی شد که در کار خود دّقت 
کنند و هنگام  درج تیتر، مطلب و عکس 
قضاوت آینده و تاریخ را هم از نظر دور ندارند. 

در زیر ُکپی آن عکس درج شده است: 
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یک خاطره و نگاهی به »موصل = نینوا«ـ  شهر یونس نَبی و کانون برخوردها از هزاران سال 
پیشـ  انتقال مادها )ُکردها( از ایران به این ناحیهـ  مرکز ایالت آشورستان ایرانـ  برخوردهای 

صدها ساله شرق و غربـ  دعاوی ترکیه  و اینک ...
هنوز دهه یکم اَُمرداد 1343 به پایان نرسیده 
بود که خبرگزاری های اصطالحا بزرگ )بیگـ  4( 
گزارش دادند که حسین رئوف اُربای )رئوف بیگ( 
یکی از نخست وزیران دور اول ترکیه و آخرین 
وزیر نیروی دریایی امپراتوری )خالفت( عثمانی 
و از تبار قفقازی ها در 83 سالگی و 27 جوالی )در 
سال 1964( و در همان ماهی که در 1881 به دنیا 
آمده بود )16 جوالی( و در همان شهر زادگاه خود 
)استانبول( درگذشته است. ساعت دریافت خبر 
در خبرگزاری پارس که از سردبیران آن بودم، 9 
شب بود و به پخش اخبار مشروح شب )اخبار رادیو 
سراسری( نرسید. به عالوه، خبرـ  فوریت نداشت 
زیراکه گمان نمی رفت، بیش از یک در هزار از 
مخاطبان اخبار رادیو با چنین نامی آشنا باشند. 

ولی، چنین نامی قبال به گوش من خورده بود. 
با کمی فشار به ذهن، بیاد آوردم که در دانشگاه 
و در درس »تاریخ معاصر«، این نام را شنیده بودم. 
روز بعد، یادداشت های تحصیلی ام را مرور کردم 
و دیدم که حسین رئوف )سرهنگ و وزیر نیروی 
دریایی عثمانی( سی ام اکتبر 1918 و در عرشه 
ناو انگلیسی »آگاِممنون« در دریای اژه )ساحل 
یک جزیره یونانی و این ساحل به نام موندُرس 
و یا مودُرس( قرارداد تَرک مخاصمه عثمانی با 
متحدین را با یک دریاساالر انگلیسی امضاء کرده 
بود و این قرارداد که تنها جبهه های خاورمیانه 
ای قلمرو عثمانی را شامل می شد به نام همین 
ساحل وارد تاریخ شده است. این قرارداد، 12 روز 
پیش از پایان جنگ اول جهانی قرن بیستم امضاء 
شده بود. در این جنگ، عثمانی که از متحدان 
آلمان بود شکست خورده بود و مناطق عربی 
تا 200ـ  300 کیلومتری شمال بغداد و ازجمله 
حجاز و فلسطین و ... را از دست داده بود. طبق این 
قرارداد، دولت عثمانی موافقت کرده بود که هر جا 
از قلمرو آن دولت در مناطق عربی را که متحدین 
)انگلستان و فرانسه( متصرف شده باشند به آنها 
بدهد، از ارمنستان خارج شود و نظارت بر تنگه 
های داردانل و بوسفور را به متحدین واگذار کند.

اّما از همان نخستین روز اجرای قرارداد 
مودُرس )که در ترکیه، موندُرس تلفظ می 

شود(، دولت استانبول و بعدا ناسیونالیست ها 
به رهبری آتاتورک که حسین رئوف هم به آنان 
پیوسته بود حاضر به تخلیه پادگان موصل )واقع 
در 400 کیلومتری شمال بغداد( نبودند که در 
آن منطقه )والیت موصل و اینک ایالت نینوا( 
نفت کشف شده بود و استدالل می کردند که در 
روز امضای قرارداد تَرک مخاصمه در جبهه های 
شرق )خاورمیانه(، موصل در اشغال نظامی دولت 
لندن نبود و نمی تواند مشمول آن قرارداد باشد. 
با اینکه در پیمان ِسور و پیمان لوزان هم کوتاه 
شدن دست ترکیه )که بر جای عثمانی نشسته 
بود( از منطقه موصل قید شده بود، دولت آنکارا 
همچنان بر نظر خود باقی بود و لذا، »متحدین« 
قضیه را در »جامعه ملل« مطرح کردند و تصویب 
این مجمع را به دست آوردند. همزمان با این 
کشمکش ها، حسین رئوف نخست وزیر ترکیه 
شد و دولت لندن هم چند کشور در مناطق عربی 
قلمرو پیشین عثمانی ایجاد کرد ازجمله عراق، 

اردن، فلسطین، سعودی، کویت و ....
از موضوع ادعای ترکیه نسبت به موصل، دیگر 
خبری در رسانه ها به چشم نخورد تا ماههای 
اخیر )سال 2016( که مسئله موصل داغ شد و 
ترکیه نیروی نظامی به این منطقه استراتژیک 
و نفتدار )قبال دارای سنگ َمرَمر( فرستاد، در 
20 کیلومتری شمال این شهر قرارگاه و پادگان 
ایجاد کرد و حمایت از تُرکمانان موصل را بر دعاوی 
پیشین افزود. تُرکمانان )که مفهوم این واژه، طبق 
نظریه و نوشته محمود کاشغری ادیب بنام؛ تُرک 

مانندـ  بمانند تُرک است و واژه ای جدا از ترکمن 
است( از زمان خلفای عباسی برای استخدام در 
ارتش خلیفه وارد بغداد شدند،  سلجوقیاِن تُرک 
از قرن 11 بر آنان اضافه گردیدند و آنگاه طایفه 
قراقویونلو های شیعه و گروه آق قویونلوهای ُسّنی 
تا قرن 16 و از آن پس خانواده نظامیان )عساکر( 
عثمانی و عمدتا در شمال غربی عراق )تَل َعفر و 
موصل( و شماری هم در کرکوک و بغداد زندگی 
می کنند و جمعا 8ـ  9 درصد جمعیت عراق 
)حدود 3 میلیون( را تشکیل می دهند. حکومت 
بعثی ها تالش بسیار کرد تا آنان را عربی کند و ....

 موصلِ  همیشه استراتژیک از دهم جون 
)ژوئن( 2014 به تصرف داعش درآمده و اینک 
ارتش عراق، میلیشیای شیعه )حشد الشعبی(، 
افراد برخی قبایل ُسنی، ُکردها و ... کمر به اخراج 
داعشی ها بسته اند و واشنگتن هم مستشار 
نظامی به کمک فرستاده است، ولی گمان نمی 
رود که با اخراجـ  طبق پیش بینی ها؛ پُرتلفات 
ـ داعشی ها، مسئله موصل حل شود و احتماال 
درگیری و اختالف به میان گروههای مدعی و 
ناهمگون منتقل خواهد شد. طبق گزارش ها؛ 
دولت عراق می گوید که میلیشیای شیعه )که 
تاکنون کمک مؤثر کرده تا داعشی از مناطق 
االنبار و مناطق صالح الدین اخراج شوند وارد شهر 
موصل نشود و ترکیه نظامیان خودرا بازگرداند. 
ُکردها )پیشمرگان( هم که اسلحه و مهمات کافی 
ندارند. فرماندهان میلیشیای شیعه دولت کنونی 
آمریکا را متهم به گسترش داعش می کند و می 
گوید که اگر ترتیب انتقال سالح های پیشرفته 
ارتش عراق را به غرب و شمال این کشورـ  قبل از 
خروج نیروهایش نداده بود و همه نظامیان خودرا 
خارج نمی ساخت داعش از صورت شماری 
مسلح به یک نیروی مهاجم تبدیل نمی شد، 
شهرها و پادگانها را نمی گرفت و بر سالحهای 
پیشرفته دست نمی یافت. این فرماندهان در 
اظهارات خود به ِجّدی بودن واشنگتن در قلع و 

قمع داعش ابراز تردید کرده اند.
جمعیت موصل پیش از افتادن آن به دست 
داعش، حدود دو میلیون بود که یک چهارم  رئوف بیگ
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جمعیت، همان زمان و یک چهارم هم بعدا، شهر 
را تَرک کردند. این شمار )نیمی از جمعیت شهر( 
در بازگشت، بر سر اموال خود که بعضا تصاحب 
و یا تخریب شده اند درگیری خواهند داشت. 
طبق پیش بینی برخی از منابع؛ در صورت 
شکست داعش در موصل و در جنگ خیابانی، 
زد و خوردهای چریکی و تروریستی در حومه و 
مناطق اطراف ادامه خواهد یافت و سهم خواهی 
های عرب و ُکرد و ترکمان به آسانی به سازش 
منتهی نخواهد شد، همچنین درگیری های 

مذهبیـ  قومی.
موصل که در طرفین دجله شمالی قرار دارد به 
همانگونه که از نام عربی آن بر می آید یعنی محل 
اتصال راهها و به عبارت دیگر؛ همه راهها به آن 
ختم می شود. این منطقه تقریبا از سه هزار سال 
پیش از مراکز حکومتی بود. شهر نینوا در ساحل 
شرقی دجله )محله شرقی موصل معروف به 
ساحل چپ( در پی شکست نظامی حکومت 
آشوریان از ائتالف دولت همدان و دولت بابل در 
آخرین نبرد 3 ساله، در سال 599 پیش از میالد 
تصرف و ویران شد. دولت همدان با هدف اینکه 
دولت آشور دیگری پا نگیرد که به ایرانیان ظلم 

بسیار کرده بود، شماری بسیار از اتباع خودرا با 
خانواده هایشان به نینوا انتقال داد که همینجا 
مانده اند و ُکردهای عراق، سوریه و ترکیه فرزندان 
آنان هستند و هنوز فرهنگ و منش ایرانی و 
بسیاری از واژه های پارسی را حفظ کرده اند و 
گروهی از آنان )ایزدی ها( آیین باستانی ایرانیان 
را. نینوا به شهر »یونس ِ نَبی« هم شهرت داشته 
و دارای آثار باستانی متعدد که داعشی ها بخشی 

از آنها را تخریب کرده اند. 
نینوا و مناطق اطراف فرات شمالی و دجله 
شمالی در طول حکومت اشکانیان و ساسانیان 
صحنه جنگ های طوالنی دو امپراتوری شرق و 
غرب )ایران و روم( بود. ُکردها، آرامی ها و آشوریان 
)آسوری ها( ساکنان نینوا و حومه آن بودند که از 
زمان حکومت اشکانیان، ارمنیان هم بر ساکنان 
این شهر اضافه شدند. ساسانیان تمامی این 
منطقه را آشورستان می خواندند و در دوران آنان 
هزاران لُر و کرمانشاهی )از طایفه زنگنه و ...( به این 

شهر منتقل شدند. 
جنگ معروف گاوگامیال در شرق همین 
منطقه روی داد که به شکست ایران و پایان 
ُعمر تنها ابرقدرت وقت انجامید و پیروزی غرب 

)اسکندر مقدونی(. چند دهه پیش از این جنگ، 
گزنفونـ  نظامی یونانی و نویسنده یک کتاب 
تاریخگونهـ  که با ِمرِسِنرهای یونانی برای بر 
تخت شاهی نشاندن کوروش کوچک )کوروش 
جونیور( حاکم مناطق یونانی زبان امپراتوری 
ایران به بین النهرین  رفته بود پس از کشته شدن 
کوروش کوچک و عقب نشینی مرسنرها، از راهی 
که از 30 کیلومتری نینوا می گذشت و از مسیر 
کوهها عقب نشینی کرد و در کتاب خود در باره 
منطقه سرسبز و نسبتا کوهستانی نینوا مطلب 

نوشته است.
 نینوا )موصل( تا پایان کار ساسانیان یکی از 
شهرهای ایران بود و َعَرب از زمان خلفای بنی امیه 
به این شهر کوچ کردند و در دوران حکومت صدام 
حسین و طبق سیاست )عربیزه کردن( او بر شمار 
آنان افزوده شد تا اکثریت یابند. موصل که پس از 
احیاء استقالل ایران و تا پایان عصر صفویه چند 
بار در قلمرو ایران قرار گرفت شهری بوده است که 
تا افتادن به دست داعش از آزادی های مذهبی 
و سازش های قومی و نژادی برخوردار بود. این 
شهر همچنین از گزند تخریب توسط مغوالن و 

تیموریان برکنار ماند.

در آخرین روز پیش از اعتصاب 61 روزه روزنامه نگاران ایران در اطاق خبر روزنامه اطالعات چه گذشت 
ـ مصاحبه با آیت اهلل مکارم شیرازی، اظهارات او که گفته بود حکومت اسالمی بر پایه عدالت، آزادی، 
مبارزه با فساد طبقاتی و فساد در همه دستگاهها، اجرای احکام و قوانین اسالم خواهد بود و انتخاب 

عناصر کارشناس و اقتصاددان متدّین، نبود ناراضی و ایجاد محیط سالم و اقتصاد سالمـ  
مقایسه اظهارات او با وضعیت با امروز

شنبه 13 آبان 1357 )چهارم نوامبر 1978 
و سال انقالب(، در اطاق خبر روزنامه اطالعات، 
توجهی به اخبار دیگر جز قّوت گرفتن شایعه 
سپردن کابینه به وزیران نظامی )ژنرال ها( و 
نشاندن یک ژنرال ارشد بر جای جعفر شریف 
امامی نبود. همچنین یک شایعه دیگر فضای 
تحریریه را پُر کرده بود و آن آماده شدن جبهه ملّی 
)مصدقی ها( برای تشکیل دولتـ  با تغییر نظام 
حکومتی و یا با رضایت شاه بود و ادامه اقامت دکتر 
سنجابی در پاریس و بازگشت مهدی بازرگان از 
آنجا به تهران این شایعه را قوت می داد و گفته می 
شد که هر دو برای جلب موافقت آیت اهلل خمینی 
به تشکیل چنین دولتی که مستلزم تماس با شاه 
هم بود به پاریس رفته بودند که تلفن ناگهانی 

منصور تاراجی )سردبیر پیشین روزنامه اطالعات 
که نقش خبرنگار این روزنامه در فرانسه را ایفاء می 
کرد( از پاریس که تماس خبری با نزدیکان آیت 
اهلل خمینی داشت تردید ساز شد. تاراجی گفته 
بود که اگر ملّیون )سنجابی، صدیقی، بختیار و 
...( و ملّیـ  مذهبی ها )بازرگان و ...( با شاه تماس 
بگیرند طرد خواهند شد. از سوی دیگر، همه 
روزنامه نگاران در انتظار تصمیم سندیکای خود 
به اعالم اعتصاب عمومی بودند و فشار روزنامه 
نگاران چپگرا و کمونیست به آغاز این اعتصاب 
که نوعی تحریم کابینه نظامی ِ در شرف تشکیل 
بود شّدت گرفته بود و گمان نمی رفت که انتشار 
روزنامه بیش از یکیـ  دو شماره دیگر باشد. در این 
میان تصمیم گرفته شد که نظر حجت االسالم 

ناصر مکارم شیرازی که از مدت ها پیش پیرامون 
مسائل ابراز نظر می کرد و در نشریات درج می شد 
)که هنوز هم و اینک در سال 1395 درج نظرات او 
ادامه دارد( درباره کابینه نظامی، حکومت آینده و 

مسائل روز استعالم شود.
در آن زمان دکتر علیرضا نوری زاده دبیر میز 
سیاسی روزنامه اطالعات بود. وی رسول امان 
اللهیـ  یکی از خبرنگاران خود و تحصیلکرده 
آمریکا را برای مصاحبه با مکارم شیرازی )اینک 
آیت اهلل عظمی مکارم شیرازی، از مراجع مذهب 
شیعه و 90 ساله( انتخاب کرد. دسترسی به مکارم 

و مصاحبه با او آسان بود.
روز بعد )14 آبان 1357( این مصاحبه آماده 
شد که ضروری است ُکپی چاپ شده اش هرچند 
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وقت یکبار و عینا در روزنامه های تهران تجدید 
درج شود تا مقامات، مسائل جامعه در آن سال 
ها را فراموش نکنند و خواست مردم و هدف از 
برقراری نظام اسالمی و نظرات و اظهارات وقت 
آیات عظام و ُحَجج اسالم را در نظر داشته باشند. 
باید مواظب قضاوت تاریخ بود. موّرخ بمانند 
کارآگاه پلیس وقایع و اظهارات را دنبال می کند 
ازجمله »اظهارات و عمل«، »مقایسه گفته های 
پیشین و بعدی مقامات و معاریف«، »وعده های 
بی عمل«، »تغییر چهره دادن ها«، »میزان رعایت 
قوانین و اصول« و ...، پرونده ها را تکمیل و به قاضی 
تاریخ می سپارد تا قضاوت کند و قضاوت تاریخ 

پاک شدنی نیست.
در آن سال، من ]نوشیروان کیهانی زاده[ دبیر 
میز اخبار بین الملل روزنامه اطالعات بودم و میز 
من تا میز اخبار سیاسی روزنامه که تحوالت 
انقالب را پوشش می داد تنها یک متر فاصله 
داشت. امان اللهی که در سال 1373 دبیر اخبار 
بین الملل روزنامه ایران شد همان روز خواست که 
متن مصاحبه مکارم شیرازی دستکاری نشود. 
مصاحبه پس از تنظیم به میز سردبیر )غالمحسین 
صالحیار( ارسال شد و قرار شد که  تیتر آن در 
صفحه اول و متن با عکس مکارم شیرازی در 
صفحه سوم )صفحه اخبار داخلی( درج شود و تیتر 
از آن قسمت از اظهارات مکارم که گفته بود دولت 
نظامی با جهاد رو به رو خواهد شد انتخاب شود که 

در عین حال یک هشدار به شاه باشد.
روزنامه چاپ شد، سهمیه شهرستانها ارسال 
گردید و در وانت ها آماده توزیع در تهران بود که 

اعالمیه سندیکا دایر بر اعتصاب روزنامه نگاران 
واصل شد. سردبیر با صدای بلند اعالم کرد که 
از فردا روزنامه نخواهیم داشت و این اعتصاب 
خیلی طوالنی خواهد بود. بهرام مسعودی مدیر 
وقت روزنامه )که بر جای برادرش فرهاد نشسته 
بود( نیز اعالم داشت که نگران پرداخت دستمزد 
نباشیم، به موقع و هر 15 روز به 15 روز بر پایه 
دریافتی کنونی پرداخت خواهد شد. صندوق 
روزنامه روز پانزدهم هر ماه و نیز روز سی ام برای 

پرداخت، باز خواهد بود. 
اعتصاب تا رفتن کابینه نظامیان و آمدن 
بختیار به مدت 61 روز ادامه داشت که طوالنی 
ترین اعتصاب در تاریخ ژورنالیسم بشمار آورده 
شده است. پاراگراف های مهم و تأمل برانگیز 
اظهارات آیت اهلل مکارم شیرازی در آبان 1357 
که »تاریخ« شده است، به لحاظ مقایسه مسائل 

و نظرات در زیر ُکپی شده است:
و 38 سال بعد و گذشت نزدیک به چهار دهه 
از برقرارشدن نظام اسالمی در ایران، آیت اهلل 
ناصر مکارم شیرازی از مسئله صندوق ذخیره 
فرهنگیانـ  که بسیاری از ایرانیان را نگران و 
شگفت زده ساخته و دستمایه انتقاد در داخل و 

خارج شده است سخن می گوید.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت اهلل ناصر 
مکارم  شیرازی در آبان 1395 در درس خارج 
فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شده بود، 
ضمن بیان موضوعات متعدد گفت:  ... یک روز 
چشم باز می کنیم و می بینیم که صندوق ذخیره 
فرهنگیان با سرمایه عظیم، ابزار دست عده ای از 

خدا بی خبر شده است و همانطور که امام علی)ع( 
در مورد بیت المال در برخی از دوران بیان فرموده، 
مانند شتری است که شروع به بلعیدن کند، 
صندوق ذخیره فرهنگیان ]صدها هزار فرهنگی[ 

به این صورت درآمده است.
این مرجع تقلید ضمن سخنان خود تأکید کرد: 
در این مملکت ما نیاز به بازرسی قوی و بی نظر و 
نظارت مستمر داریم، پیش از آنکه چنین مواردی 
]ازجمله برداشت کالن از صندوق فرهنگیان[ 
روی دهد. دستگاه نظارت و بازرسی باید امور 
دستگاه ها را دقیقا زیر نظر و کنترل داشته باشد تا 
به صورت صحیح، اسالمی و طبق قوانین و ضوابط 
عمل کنند و فعالیت داشته باشند، اینکه پس از 
غارت، مثال موضوع دریافت حقوق های نجومی 
و وام های با بهره صفر مشخص و گزارش شوند، 

درست نیست.
وی علت پیدایش بسیاری از مسائل جامعه را 
ضعف فرهنگی ]اخالقیات، رعایت حق، عدالت و 
انصاف[ بیان داشت و ابراز امیدواری کرد که تعالیم 
اسالم در بین مسلمانان احیاء شود و با زنده کردن 
تعالیم اسالم زندگی خوبی داشته و برادر یکدیگر 
باشند. اسالم دین محبت، برادری و رعایت حق و 
عدالت است و هرگونه تجاوز به حق دیگران، فساد 
و اجحاف را نهی کرده است. برادری و محبت 

یعنی ضد تبعیض و اِعمال نفوذ ]پارتی بازی[.

ُکپی بخشی از مصاحبه رسول امان اللهی با مکارم

عکسی از مکارم که با مصاحبه او در صفحه 
3 آخرین شماره روزنامه اطالعات پیش از 

اعتصاب درج شده بود

یکی از آخرین عکس های مکارم
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دکتر محمد مصدق در جلسه نهم 
آذرماه 1332 محکمه نظامي تهران که 
وي و همکارانش را محاکمه مي کرد اشاره 
کرد که طراحان خارجيـ  داخلي نقشه 
کودتا )کودتاي 28 امرداد ( قبال از شاه یک 
»ورقه سفید امضاء« گرفته بودند. آنان بعدا 
و در تاریخ معّین که مورد نظرشان بود آن 
ورقه را پُر کردند و نام »فضل اهلل زاهدي« 
را در آن نوشتند و به عنوان نخست وزیر 
معرفي کردند و ورقه از پیش امضاء شده را 
فرمان شاه خواندند حال آنکه طبق قانون 
اساسي )قانون وقت(، نخست مجلس باید 
به نخست وزیر شدن یک فرد ابراز تمایل 
کند و سپس شاه این فرد را منصوب و 
فرمان صادر کند و مجلس هنگامي مي 
تواند به فردي ابراز تمایل کند که نخست 
وزیر قبلي کناره گیري کرده و یا با راي 
عدم اعتماد برکنار شده باشد. پس، عمل 
توطئه گران یک کودتا بود که به خانه او 

حمله آوردند و نخستین کاري را که کردند 
شکستن گاو صندوق )آرشیو شخصي( 
او بود تا آن ورقه را بربایند که سرهنگ 
نصیري به نگهبان خانه تحویل داده بود و 
وي تصمیم گرفته بود از نظر جعل و تزویر 
آن را به دادستان تهران بدهد تا درباره 
اش تحقیق قضایي کند. جعل و تزویر در 
ورقه روشن بود. شاه تحت فشار و یا از فرط 

عجله تقریبا وسط ورقه را امضا کرده بود 
که توطئه گران هنگام پُر کردنش ناچار 
شده بودند که قسمتي از متن را مقابل و 
در سطحي پایین تر از امضاي او بنویسند.

     در این جلسه که شرح آن در رسانه ها 
منتشر شده بود رئیس محکمه نظامي 
حتي به دکتر مصدق سالخورده و به گفته 
خودش رئیس قانوني دولت ایران در 
اثناي پرسش و پاسخ اجازه نشستن روي 
صندلي را نداده بود و با قرائت شرحي را که 
در رد اتهامات دادستان محکمه نوشته بود 
موافقت نکرده بود و هنگام پاسخ دادن به 
پرسشها هم پي در پي هم حرف او را قطع 
مي کرد. در جلسه قبلي دادگاه، مدعي 
العموم نظامي ضمن دفاع از کیفرخواست 
مطالبي گفته بود که دکتر مصدق آن 
مطالب را اهانت به خود و خاندانش تلقي 
کرده بود و آن شرح را جهت رد آنها نوشته 

بود که موفق به خواندنش نشده بود.

سوم دسامبر سال 1957 )12 آذر سال 
1336( دولت سعودي به ایران اعتراض کرد 
که چرا بحرین را رسما و قانونا یک استان ایران 
اعالم کرده است، حال آن که قبال بارها اسناد 

و شواهد تاریخي مربوط به تعلّق بحرین به 
ایران انتشار یافته و در اختیار سازمان ملل 

هم قرار گرفته بود. 
اعتراض دولت سعودي با واکنش وسیع 

مطبوعات و مردم ایران روبه رو شد و مدارس و 
اماکن متعدد را به »بحرین« تجدید نامگذاري 
کردند و از دولت مصّراً خواستند که مناسبات 

خود با دولت سعودی را به حد اقل برساند.

دکتر مصدق در محکمه نظامي: 
طراحان نقشه کودتا قبال از شاه »ورقه سفيد امضاء« گرفته بودند!

اعتراض دولت سعودي به ايران در دسامبر 
1957 درباره بحرين و واکنش ايرانيان

هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

ـ فرهنگــی( بــکار برده مــی شــود و دربــاره کارها و 
نظرات افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت 
و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقاء ســطح دانش 
و آگاهــی هــا، سرمشــق گرفتــن و نيــز پيشــگيری 
از اشــتباه بــا درس گرفتــن از اشــتباه دیگــران و 
گذشــتگان اســت. در تاریــخ نگاری ژورناليســتی 
باید یــک مبــدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و 
نوشــتن مطلــب را از آن آغاز کــرد بنابرایــن، مطالبی 
که در زیر آمده است ارتباط با آذرماه داشته است.
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سومين جنگ هند و پاکستان، اسارت 89 هزار نظامی پاکستانی و استقالل بنگالدش 
)پاکستان شرقی سابق( در زمانی که يک پارسی رئيس ستاد ارتش هند بود

جنگ ايران و روم برسر آبخازيا و اخراج روميان از قفقاز

سوم دسامبر 1971 و در جریان قیام مسلحانه 
بنگالی ها )پاکستان شرقی ها( که خواهان 
استقالل و جدایی از پاکستان بودند و هند به آنان 
کمک می رساند تا به آن هدف برسند، نیروی 
هوایی پاکستان به 11 پایگاه نیروي هوایی هند 
حمله غافلگیرانه کرد ومتعاقب آن سومین جنگ 
دو کشور در طول 24 سال آغاز شد که برنده آن 

هند بود.
 در آن زمان فیلدمارشاِل پارسِی هندـ  سام 
هرمز جمشید منکشا )متوفی در 27 ژوئن 2008( 
رئیس ستاد ارتش هند بود که 500 هزار نظامی 

را به فرماندهی 
 Jagji Sing ژنرال »جاگجی سینگ    
Aurora« به جنگ پاکستان فرستاد و این 
نیرو در شرق و غرب وارد خاک پاکستان شد. 
نیروهای دریایی و هوایی هند نیز وارد عملیات 

شدند.
 این جنگ 13 روز و تا شانزدهم دسامبر طول 
کشید و ضمن آن، 9 هزار پاکستان کشته، 4 هزار 
پاکستانی زخمی و 98 هزار تن دیگر ازجمله 
چند ژنرال اسیر نیروهای هندی شدند. سي و 
چهار هزار تن از این اسیران نزدیک به سه سال 

با فرمانده خود »ژنرال امیرعبداهلل خان نیازی« 
در اسارت بودند. نزدیک به 13 هزار غیر نظامی 
از جمله مقامات و کارکنان اداري پاکستاني هم 
که در پاکستان شرقی ) بنگال شرقیـ  بعدا به نام 
بنگالدش( سکونت و فعالیت داشتند به زندان 
هند افتادند.  در این جنگ 13 روزه 94 هواپیمای 
نظامی پاکستان سرنگون و 14 ناو نظامی ازجمله 
دو ناوشکن پاکستانی آسیب دید و بندر کراچی 
بمباران شد.   در پی این شکست نظامِی پاکستان 
بود که بنگال شرقی استقالل یافت. هنگام 

تقسیم هندوستان در سال 1947 و ایجاد کشور 
پاکستان از مسلمانان شبه قاره، بنگال شرقی به 
دلیل مسلمان بودن مردمش پاکستان شرقی 
نام گرفت حال آنکه میان دو قسمت پاکستان 
هزاران کیلومتر فاصله بود و این دو قسمت در 

طرفین هند قرارگرفته بودند.
    از آن زمان )سال 1971(، جنگ تمام عیار 
دیگری میان هند و پاکستان روی نداده است 
زیراکه هر دو کشور اتمی هستند و سالح اتمی به 
ابزار بازدارنده تعّرض و جنگ معروف شده است. 
وضعیت کشمیرهنوز بزرگترین مسئله میان هند 
و پاکستان است. پاکستانـ  از متحدان غرب، 
با مشکل بزرگ دیگری هم رو به رو است و آن 
مسئله 30 میلیون پشتون )پاتان( است که دولت 
لندن با ترسیم مرز »دوَرند« آنان را از پشتون های 
ساکن افغانستان جدا کرده است و مسائل قومی و 
مذهبی دیگر. پاره ای از پشتون ها در قرن بیستم از 
ایجاد یک کشور پَختونستان سخن به میان آورده 
بودند و در یک مورد، کار نزدیک بود که به جنگ 
افغانستان و پاکستان کشانده شودـ  پاکستان 
متحد غرب و افغانستانِ  دوست شوروی، که با 

پادرمیانی دولت ایران سکوت برقرار شد.

23 سپتامبر سال 542 و در زمان پادشاهي 
خسروانوشیروان، ارتش ایران شهر بندري 
سوخامي )تسوخامي( در آبخاریا را از رومیان 
پس گرفت. رومیان که نام این شهر )پایتخت 
کنوني آبخازیا( را به سباستوپولیس تغییر داده 
بودند پیش از عقب نشیني از شهر، بسیاري از 
ساختمانها و ازجمله ارگ شهر را ویران ساخته 
بودند. ارگ ویران شده شهر که بعدا براثر 
پیشروي دریا به زیر آب فرو رفته است اخیرا 

توسط باستانشناسان شناسایي شده است.
     دولت ایران پس از اخراج رومیان، به جاي 
مرّمت عمارات خراب شده و در معرض خطر 
توفان های دریایي، محله هاي تازه اي ساخت 
و بر شهر اضافه کرد. از جمعیت فعلي این شهر 
کمتر از پنج درصدشان گرجي هستند و مابقي 

آبخیزستاني، روس، ارمني و .... ارتش ایران 
مرکب از هنگهاي سوار زرهپوش )سربازان داراي 
روپوش فلزي و کاله خود آهني( در این عملیات 
رومیان را از بندر باطوم )پترا( نیز بیرون راندند 
بگونه اي که رومي دیگری در قفقاز باقي نماند. 

    برخي از مورخان رومي ادعا کرده اند که به 
علت شیوع بیماري در میان  نظامیان روم بود 
که ژنرال بولیزاریوس )505ـ  565، آلمانی تبار 
و فرمانده ارتش روم در شرق( به آنان دستور 
عقب نشیني داده بود. بولیزاریوس قبال نیز در 
دو نبرد )درگیری های Dara  ـ  واقع در ایالت 
ماردین ترکیه امروز، شمال سوریه  در سال 
530 و سال بعد در کالینیکوم در منطقه فرات 
شمالی( با ارتش ایران رو به رو شده بود. در نبرد 
کالینیکوم، آذرِمهرـ  ژنرال ایرانی تلفات بسیار 

سنگین به رومیان وارد ساخت. تلفات نظامی 
ایران نیز کم نبود. پروکوپیوسـ  مورخ بنام 
مهارت نظامی و میهندوستی آذرمهر را بی نظیر 
توصیف کرده است. آذرمهر  که پروکوپیوس 
اورا Azarethes نوشته است در جنگ اِِدسا 
)امروزه شانلی اورفاـ  الرها در جنوب غربی 
ترکیه( در سال 544 میالدی شرکت کرد که 

برنده آن نیز ایران بود.
   نبرد آبخازیا  دومین نبرد ایران و روم در قفقاز 
در عصر خسروانوشیروان بود و سرانجام رومیان 
مجبور به پرداخت غرامت )طال( به ایران شدند 

تا صلح برقرار شود. 
    سوخامي تا صد سال پس از برافتادن دولت 
ساساني ایران، به دست بازماندگان یک حکمران 
ایراني منصوب از جانب آن دودمان اداره مي شد.

فیلد مارشاِل پارسِی هند؛ سام 
هرمزجمشید َمِنکشا
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تيراندازی به اتومبيل سفير آمريکا در تهران پس از مذاکرات 3 ساعته او با وزير دربار و 
مبادله خواست ها

هنوز ده دقیقه از آغاز دهم آذرماه 1349 
)دسامبر 1970( نگذشته بود که در شمال شهر 
تهران، اتومبیل حامل داگالس مک آرتور دوم 
Douglas MacArthur II  )1909ـ  
1997( سفیر وقت آمریکا در ایران مورد حمله 
دو مرد مسلح قرار گرفت، شیشه های اتومبیل 
بر اثر این تیراندازی شکسته و بدنه آن سوراخ 
شد ولی به سفیر و راننده او آسیب نرسید. مک 
آرتور دوم )برادرزادهِ ژنرال مک آتورـ  فاتح ژاپن( 
در پی یک گفتگوی 3 ساعته با وزیر دربار شاه که 
تا مقارن نیمه شب نهم آذرماه طول کشیده بود 
عازم اقامتگاه خود بود که یک خودرو سواری راه بر 
اتومبیل او بست و دو مرد مسلح از آن پیاده شدند و 
دست به تیراندازی زدند و فرارکردند. در آن زمان، 
تازه چریک های شهری در تهران و حومه اش 
دست به فعالیت زده بودند و این چریک ها وابسته 
به گروههای متعدد بودند. مک آرتور دوم متولد 
1909 که 88 سال عمر کرد قبال سفیر آمریکا در 
ژاپن و چند کشور دیگر بود. وی از 1969 )1348 

هجری( ماموریت ایران داشت.
     در مذاکرات آن شب او با وزیر دربار که 
به خواست طرفین انجام شده بود نظرات شاه 
و رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح و مبادله 
شده بود. شاه )پهلوی دوم( تصمیم قطعی به 
بازگردانیدن جزایر ابوموسی، تُنب بزرگ و تُنب 
کوچک به قلمرو ایران داشت و خروج نظامیان 
انگلیسی از منطقه خلیج فارس در پنجم آذر 
1349 زمینه آن کاررا فراهم ساخته بود ولی 
دولت لندن مخالفت می کرد. وزیر دربار در مالقات 
آن شب با سفیر آمریکا، تصمیم شاه در مورد سه 

جزیره را مطرح ساخته و همچنین اشاره کرده 
بود که اگر انگلستان بخواهد بر سر این سه جزیره 
ما با ایران وارد جنگ شود ما آماده دفاع هستیم 
و ترسی نداریم و در صورت وقوع جنگ، دعاوی 
دیگر خود به نام وارث امپراتوری ایرانزمین ـ  
Persian Empireـ   را مطرح و دنبال 
خواهیم کرد که نتایج آن در این شرایط که مسکو 
وارد دریای سرخ و اقیانوس هند شده است به 
سود غرب نخواهد بود. ما به خواست آمریکا شیخ 
بحرین را به تهران دعوت کرده ایم که به زودی 
می آید، از او پذیرایی خواهیم کرد و خواهیم 
خواست که به اتحادیه اماراتـ  دست ساخت 
دولت لندنـ  نپیوندد و همچنین از َقَطر چنین 
درخواستی را خواهیم کرد. می دانید که پذیرائی 
از شیخ بحرین در ایران و برای نخستین بار در طول 
تاریخ، چه ناخرسندی در ایرانیان که این جزیره 
را قانونا استان چهاردهم خود می دانستند پدید 
خواهد آورد. ما در عین حال از دولت آمریکا ُمصّرا 
می خواهیم که در انجام سفارش های نظامی ما 

ازجمله فروش شماری فانتوم و دو کشتی جنگی 
تسریع کند، هشتاد و یک خلبان دیگر نیروی 
هوایی مارا در آمریکا آموزش دهد و اگر مذاکرات 
ما با لندن بر سر خرید 300 تانک چیفِتن به جایی 
نرسد، به همین تعداد تانک آمریکایی به ما بفروشد 
زیراکه ما از جانب عراق تهدید دائمی می شویم، 
عراق از خوزستان ما چشم برنمی دارد و شوروی 
در »اُم القصر« برای عراقی ها دارد پایگاه می 
سازد. سوریه هم به جمهوری متحده عرب )مصر( 
پیوسته و با این عمل، حاکمان سعودی و کویت که 
با ما دوست هستند در معرض تهدید قرار دارند و 

احتماال نیاز به حمایت نظامی ما.
     در برابر این خواست ها، مک آرتور دوم سئوال 
می کند: شما که جنگنده افـ  5 گرفته اید، فانتوم 
برای چه می خواهید که پاسخ می شنود: ما این 
افـ  5 های قراضه را می خواهیم به سعودی ها 
بفروشیم. مک آرتور سپس گالیه دولت آمریکا را 
که چرا ایران این روزها به مسکو نزدیک شده، گاز 
طبیعی می فروشد، سیلو می خرد و ... و شهبانو را 
هم برای یک دیدار ده روزه! به شوروی فرستاده 
است. اگر پای شوروی به خلیج فارس باز شود، ما 
و متحدان مان هم می آییم، معارضه آغاز می شود 
و منطقه جای امنی نخواهد بود. چرا درخواست 
کمپانی آمریکایی برای مشارکت در معادن مس 
سرچشمه کرمان را رد کردید و در عوض سهم 
بزرگی به کمپانی انگلیسی »ِسلِکِشن« دادید 
و حاال که سهم ایران در نفتـ  61 درصد شده، 
چه امتیاز تازه ای برای خریدهای کمپانی های 
آمریکایی در نظر خواهید گرفت و .... )مک آرتور 

از 1969 تا 1972 سفیر آمریکا در ایران بود(.

مک آرتور دوم

وضعيت ضعيف مالي ايران و دريافت وام 35 ميليون دالري براي خريد گندم!
براي نخستین بار، خرید گندم از آمریکا پنجم 
دسامبر 1960 )14 آذر 1339( آغاز شد. قرارداد 
مربوط، اوایل نوامبر بر پایه خرید دویست و پنجاه 
هزار تُن گندم امضاء و اجراي آن موکول به 
دریافت وام خارجی شده بود که چند روز پس از 
آن، صندوق بین المللي پول با دادن وامي به مبلغ 
35 میلیون دالر به ایران موافقت کرد. ایران در 
همان ایام )دوره اول نخست وزیري جعفر شریف 

امامي( براي نخستین بار داراي بانک مرکزي 
)ناشر اسکناس( شده و تنظیم و نظارت سیاست 

پولي کشور به آن محول گردیده بود. 
    درآمد ایران از نفت در آن زمان به دلیل ارزان 
بودن بهاي بین المللي نفت خام، کمي مصرف 
جهاني آن، و اندک بودن میزان صدور به آمریکا 
که خود داراي نفت کافي بود و نیز پرداخت غرامت 
به انگلستان و همچنین نرخ هفت تومان در برابر 

یک دالر؛ مبلغ قابل مالحظه اي نبود، و به همین 
سبب هم کمتر فردي پیدا مي شد که زیر بار مقام 
باالي دولتي برود و مقامات تراز اول و نمایندگان 
پارلمان ایران همچنان از خانواده هاي اعیان 
بودند که درآمد ملکي )زراعي( داشتند و نیازي 
چندان به دریافت دستمزد از دولت نداشتند. 
نفت ایران در آن زمان در دست کنسرسیومي 

مرکب از کمپاني هاي نفتي غرب بود.
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»آرتميس« 2 هزار و 495 سال پيش درياساالر ايران و مشاور شاه شدـ  
نگاهی به کارهای اين زن که نام او در 1967 بر ناوشکن ايران گذارده شد

دو ماه پس از جنگ دریایی ساالمیس که 29 
سپتامبر سال 480 پیش از میالد )مهرماه( روی 
داد و ایران در آن موفقیتی نداشت، خشایارشا 

Xerxes the Great=
 Artemisia 1 = بانو آرتمیس« 
Artemis « از افسران نیروی دریایی ایران 
را به درجه اَدمیرالی )دریاساالری( ارتقاء داد، او 
را مشاور نظامی خود کرد و عنوان تشریفاتی 

»کاپیتان کشتی اختصاصی شاه« داد.
ی  ر بند ن شهر  گا ر بز ز  ا تمیس  ر آ
هالیکارناسوس )امروزه؛ بُدروم( در ساحل 
جنوبی آناتولیا )ترکیِه امروز( بود که این بندر و 
جزیره کوس در مجاورت آن، بخشی از ساتراپی 
کاریا Caria از قلمرو ایران را تشکیل می 
دادند. پدر و پدربزرگان آرتمیس قبال فرمانداران 
محلی هالیکارناسوس بودند. آرتمیس که 
مهارت ویژه در جنگ دریایی داشت و اصطالحا؛ 
یک استراتِژ بود پیش از لشکرکشی خشایارشا 
به یونان برای سرکوب کردن اتحادیه کشور 
ـ شهرهای یونانی به ریاست آتن، فرماندهی 
یک یکان دریایی کوچک و مرّکب از 5 کشتی 
جنگی را برعهده داشت و با کشتی های خود 
به ناوگان ایران که از یکانهای دریایی سرزمین 
های تابعه؛ فنیقیه، ایونی، قبرس و ... تشکیل 
شده بود پیوست و در جنگ دریایی  آرتمیسیوم 
Artemisium در ساحل جزیره بزرگ 
Euboea = Evia قهرمانی و ابتکار از خود 
نشان داد. در این نبرد، ناوگان ایران پیروز شد. 
]این جزیره به طول 180 کیلومتر و وسعت 
3684 کیلومتر مربع در دریای اژه و شرق 

ساحل مرکزی یونان قرار گرفته است.
پس از این پیروزی، نیروی دریایی ایران و 
طبق نوشته هرودوت، مرکب از 1207 کشتی! 
و 36 هزار سرباز دریایی، فراریان یونان را تا 

جزیره ساالمیس در نزدیکی آتن دنبال کرد. 
نیروی زمینی چند صد هزارنفری ایران به 
موازات ناوگان خود در خشکی در حرکت بود 
و شهرهای یونانی واقع در سر راه را یکی پس از 
دیگری تصرف می کرد. اسپهبد َمردونیوس 
)َمردونیا( فرمانده یکانهای زمینی بود و 
آریابیگِنس و به نوشته موّرخان یونانی پسر 

خشایارشا فرمانده واحدهای دریایی.
خشایارشا پیش از نبرد دریایی ساالمیس، 
فرماندهان یکانهای خودرا به جلسه مشورتی 
فراخواند و نظر آنان را درباره عبور ناوگان ایران 
از تنگه باریک ساالمیس و حمله به ناوگان 
کوچکتر یونانی ها )271 کشتی( جویا شد. 
شنیده بود که یونانی ها قصد عقب نشینی به 
بنادر و جزایر جنوب غربی را دارند که باید راه بر 
آنان بسته می شد. در این جلسه، جز آرتمیس 
و در آن زمان زنی در دهه چهارم ُعمر خود، 
همگان با ورود ناوگان ایران به تنگه ساالمیس 

موافقت داشتند. آرتمیس گفته بود که:
 1ـ  تنگه باریک است و جای مانور و تحّرک 

این همه کشتی را ندارد.
 2ـ  شایعه قصد رفتن یونانی ها به مناطق 
جنوب غربی یک دام است و می خواهند که 
ناوگان ایران وارد تنگه شود و در اینجا راه را بر 
کشتی های ایرانی ببندند و در این تنگه باریک، 
ایران را شکست دهند و بهتر است که به جای 
جنگ دریایی، تصرف بقیه شهرهای یونان و 
یکسره کردن اتحادیه کشورـ  شهرها به نیروی 

زمینی سپرده شود.
در این جلسه، چون آرتمیس تنها مخالف 
نبرد دریایی بود، طرح حمله تأیید شد و به اجرا 
درآمد و آرتمیس هم با کشتی هایش وارد نبرد 
شد. پیش بینی او درست بود و تنگه، جای آن 
همه کشتی را نداشت. یونانی ها که قبال همه 

چیز را پیش بینی کرده بودند، کشتی های 
ایران را به دام انداختند که نه راه پیشروی 
داشتند و نه راه بازگشت به گونه ای که کشتی 
فرماندهی آریابیگنس غرق شد و آرتمیس که 
شاهد افتادن این شاهزاده ایرانی به دریا بود خود 
را به آب افکند تا او را نجات دهد. خشاریارشا که 
از فراز تپه ُمشرف به تنگه )تپه ای که آن سوی 
آن، شهر آتن واقع شده بود( صحنه را می دید، 

شجاعت آرتمیس را تحسین کرد.
در پی نبرد ساالمیس، خشایارشا آرتمیس 
را برای مشاورِه دو به دو دعوت کرد و نظر اورا 
به ادامه کار خواست. آرتمیس نظر داد که بهتر 
است شاه به پایتخت خود بازگردد و بقیه کار را 
به اسپهبد َمردونیوس بسپارد. آرتمیس گفته 
بود که پس از آسیب دیدن ناوگان ایران در تنگه 
ساالمیس، ممکن است که بی نظمی هایی در 
باقی مانده ناوگان  ایران بویژه در میان افسران 
ایونی )یونانی زبان  های منطقه لِوانت و جزایر 

اژه( روی دهد و بازگشت اورا ناامن کند.
خشایارشا اندرز آرتمیس را گوش کرد و انجام 
بقیه کار یونان را به َمردونیوس سپرد و از همان 
راهی که آمده بود به ایران بازگشت و آرتمیس 
با او تا آناتولیا همراه بود و در اینجا و تقریبا دو 
ماه پس از نبرد ساالمیس به درجه دریاساالری 
ایران و فرمانداری هالیکارناسوس و عناوین 
تشریفاتی دیگر ارتقاء یافت. آرتمیس یک واژه 
مخلوط ایرانیـ  یونانی به معنای بزرگ است. 
]آرتا = آرته  در پارسی قدیم به معنای بزرگ و 

عالی است[.
هرودوت )هرودوتوس( همشهری آرتمیس 
شرح کارهای او را نوشته و موّرخان دیگر آن 
را تکمیل کرده اند. هرودوت که به پدر تاریخ 
نگاری معروف شده است چهار سال پیش از 
نبرد دریایی ساالمیس به دنیا آمده بود. یکی 
از موّرخاِن پس از هرودوت نوشته است که 
آرتمیس عالقِه عاشقانه به خشایارشا داشت که 

 تصویر خشایارشا بر سنگ-  در 
نقش رستم )استان فارس(

 ناوشکن آرتمیس )دماوند(تصویری از آرتمیس )خیالی(

)1
39

ر5
آذ

 ( 
32

ره
شما

 -
ک

نام
وز

ر

21



از 485 تا 465 پیش از میالد بر ایران سلطنت 
کرد. ]به مدت 20 سالـ  وی نوه کوروش بزرگ 
از دختر او آتوسا بود و 518 سال پیش از میالد 

مسیح به دنیا آمده بود.[.
 آرتمیس چند سال پس از نبرد ساالمیس 
و در جریان پرش از صخره بر زمین افتاد و 
درگذشت، اّما نام او در تاریخ ایران باستان 
باقی مانده است و محمدرضاشاه پهلوی پس 

از خریدن ناوشکن 355 متری و 3 هزار و 360 
تُنی Sluys از انگلستان در ژانویه 1967، نام 
آرتمیس را بر آن نهاد تا از آن دریاساالر ایراِن 
باستان قدردانی شده باشد. این ناوشکن در 
بازگرداندن سه جزیره ایرانی به قلمرو وطن در 
نوامبر 1971 شرکت داشت، دو بار در آفریقای 
جنوبی و روسیه نوسازی و تعویض اسلحه شد، 
در سال 1985 به دماوند تغییر نام داد و چند 

سال بعد بازنشسته شد.
برخی از واژه شناسان را نظر بر این است که 
ریشه واژه »ناو و نیروی دریایی Navy « از 
ایران باستان است نه از یونان که بعدا جهانی 
شده است. ناودان که یک واژه ایرانی دیگر 
است ترکیبی از همان واژه است و  ناو و ناودان 
اجسامی تقریبا متشابه الشکل هستند و در 

ارتباط با آب

13 نوامبر 1942 )22 آبان ماه 1321( که 
ایران در اشغال نظامي متفقین بود، مجلس 
شورای ملّی با استخدام دکتر میلسپو آمریکایي 
براي ریاست بر مالیه و سرهنگ هربرت 
شوارتسُکف به عنوان مستشار ژاندارمري 
ایران موافقت کرد. مجلس در همان جلسه 
دستمزد پیشنهادي ساالنه 18 هزار دالر براي 
دکتر میلسپو را نیز تصویب کرد. از آغاز قرن 
19 میالدي »مالیات« در ایران یک مسئله 
بوده است و به نظر اصحاب نظر، تا این مسئله 
حل نشود مسائل دیگر ایران حل نخواهند شد. 
     سرهنگ شوارتسکف در طول ماموریت 
خود در ایران ضمن آموزش افسران ژاندارم و 
تنظیم سازمان ژاندارمری تالش کرد تا عوامل 
شوروی نتوانند در ایران به هدف برسند. 
وی در سرکوبی عوامل مسکو در مسائل 
آذربایجان و کردستان )سالهای 1324 و 
1325هجری خورشیدی( شرکت داشت و 
گفته شده است که از دولت واشنگتن دستور 
می گرفت. وی خانواده خود از جمله پسرش 
نورمن شوارتسکف را که نوجوان بود )متولّد 

22 آگوست 1934( به تهران منتقل کرده بود 
که نورمن ]بعدا ژنرال و فرمانده کل نیروهای 
ائتالف برای اخراج عراق از کویت در سال 
1991( در تهران به زبان فارسی آشنا شد و در 

اینجا به مدرسه هم رفت. 
    هربرت شوارتسکف که با شاه دوست شده 
بود در اُمرداد 1332 )چندی پیش از کودتاي 
28 اُمرداد( به تهران بازگشته و با شاه و افسران 
هوادار او مالقات کرده بود. گفته شده است که 
این بار، شوارتسکف از جانب مقامات امنیتی 

دولت آمریکا بویژه »سیا« مأموریت داشت که 
شاه را به مقاومت در برابر مصدق تشویق و از 
او بخواهد که عینا مطابق نقشه و نظر مجریان 
براندازی رفتار کند ]به نظر برخی، عکس 
ماموریت ژنرال هایزر در زمستان 1357ـ  
در ماموریت هایزر فرماندهان نظامی وقت 
از انجام کودتا منع شدند و شاه به ترک کشور 

تشویق شده بود[.
    هربرت شوارتسکف که تا درجه سرلشکری 
ارتقاء یافت زمانی هم رئیس پلیس ایالت 
نیوجرسی آمریکا بود. وی در هر دو جنگ 
جهانی شرکت جسته بود و در جنگ اول 
براثر اشتناق گاز سمی دچار آسیب دیدگی 
ریه شده بود که باالخره همین بیماری اورا در 
1958 )درست پنج سال پس از کودتای 28 
اُمردادـ  آگوست 1958( ازپای درآورد. هربرت 
شوارتسکف که مادر آلمانی داشت و بر زبان 
آلمانی مسلط بود، پس از جنگ جهانی اول، و 
به مدتی نسبتا کوتاه پس از جنگ جهانی دوم 
در اداره امور مربوط به اشغال نظامی آلمان 

مشارکت داشت.

ادامه از صفحه 5
همچنین از این محاکمات، اگر طوالنی 
و با رعایت مقررات عادی باشد نتیجه مورد 
نظر عاید نخواهد شد. هدف، نجات جامعه 
از ورطه فساد است نه رعایت احوال یک و یا 
چند فرد. دادرسان محاکمات انقالبی باید 
متعّدد )بیش از یک نفر( باشند. باید خیر 
و صالح جامعه را در نظر بگیرند تا موازین 
موضوعه را. برخی اوقات برای رئیس یک 
کشور راهی جز اعالم تشکیل دادگاههای 

انقالبی و اعالم حالت فوق العاده و سپردن 
کشور به نظامیان و مقررات نظامی و محدود 
کردن موقت و یا تعلیق حقوق وجود ندارد 
و اگر چنین نشود جامعه از هم پاشیده 
خواهد شد. اگر سوء استفاده از این وضعیت 
]اعالم حالت فوق العاده[ مشاهده شود جای 

انتقاد دارد.
     تا کنون انتقادهای وارده، جنبه سیاسی 
داشته و دولت های معاند این انتقادها را 
دامن زده اند. دادرسی انقالبی نباید بیش 

از چند ساعت و چند روز طول بکشد و گرنه 
می شود دادرسی عادی. آیین دادرسی 
های انقالبی را شورای مربوط تعیین و انشاء 
می کند نه پارلمان ها و مجاری عادی. در 
صورتی که دادرسی انقالبی در پی پیروزی 
یک انقالب باشد نیاز به آیین نامه ندارد، تنها 
انتشار جزئیات و تبلیغ و به گوش اعضای 
جامعه رسانیدن کار آن دارای اهمیت است. 
دادگاه انقالبی یعنی دادرسی فوری بدون 

رعایت تشریفات.

استخدام سرهنگ هربرت شوارتسکف آمريکايی برای ايران، فعاليت های محرمانه او تا 
براندازی 28 َاُمرداد

هربرت شوارتسکوف
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رسانه های ایران قتل اسرارآمیز جان اف ِکِندی سي و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا 
در یکهزار و سي امین روز زمامداري اش را که در 22 نوامبر سال 1963 )ساعت 12 و 30 
دقیقه به وقت تکزاسـ  ساعت ده شب به وقت تهران در آذرماه 1342( روی داده بود پس از 
وقوع این رویداِد تأمل برانگیز، وسیعاـ  و بیش از حد معمول!ـ  انتشار و انعکاس داده بودندـ  
ِکِندی در اثناي عبور، باخودرو روباز از خیابانهاي شهر پُرجمعیت داالس )تکزاس(، از داخل 
ساختمان یک مدرسه هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده بود. »لي هاروي اسوالد« متهم 
به قتل وي نیز پس از بازداشت، به دست فردي دیگر به نام »َجک روبي« در راهرو ساختمان 
محافظت شده! به قتل رسید و َجک روبي هم بعدا در زندان درگذشت!. لیندن جانسون 
معاون ]تکزاسي[ ِکِندی همان روزـ  و در هواپیمایي که وي و خانواده ِکِندي را به واشنگتن 
باز مي گردانیدـ  سوگند یادکرد و رئیس فدراسیون آمریکا شد. در جریان تیراندازی به جان 
اف کندی، زنش ژاکلین در کنار او در اتومبیل روباز نشسته بود. ِکِندي نخستین کاتولیک 
ایرلندي تبار بود که به ریاست جمهوري آمریکا انتخاب شده بود. قبال سران این کشور از 
پروتستانهاي انگلیسي تبار بودند. ويـ  از حزب دمکراتـ  قبال نماینده مجلس و سناتور بود 

و در زمان خود جوانترین رئیس جمهوري آمریکا نیز به شمار مي رفت.
جان اف ِکِندی از برقراري یک صلح جهانی پایدار و رعایت تمام عیار حقوق بشر جانبداري 
مي کرد و آماده یک سازش بزرگ واقعي و همه جانبه با شوروي بود که انجام آن را طبق برخي 

نوشته ها، به دوره دوم )!( ریاست جمهوري خود موکول کرده بود.
     وادارکردن پهلوی دوم به انجام اصالحاِت طرِح علي امیني در ایران که بعدا شاه به آن 
عنوان »انقالب سفید« داده بود در همین راستا بود. جان اف ِکِندي با دکتر علي امیني آشنایي 
قبلي داشت. ِکِندي در یک مالقات، همچنین به شاه گفته بود که راه پیشرفت ایران این است 
که مواردي از اصالحیه قانون اساسي آمریکا معروف به »بیل آو رایتز« را به صورتي در قوانین 
ایران بگنجانید که عملي نشد و به باور برخي از صاحبنظران، مشکالت بعدي ایران نتیجه 
همین بي اعتنایي شاه به توصیه ِکِندي )آزادي تأسیس احزاب و انتشار نشریه، تشکیل 
اجتماعات و ...( بود. گویا نظر منفی جان اف کندی بود که برگزاری مراسم دو هزار و پانصد 
ساله شدن ایران 7ـ  8 سال عقب افتاد. ِکِندی نگران بود که ناسیونالیسم ایرانی، بازگشت 
قطعات ازدست رفته این اَبَرقدرت قدیم را فریاد کشد و درگیری با دولت مسکو پیشامد کند 
و آمریکاـ  متحد وقت ایرانـ  درگیر قضیه شود که شتافتن نظامی به کمک ایران از آن راه دور 
بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک برنامه ریزی چندین ساله دارد. طبق برخی ابرازنظرها، 
شاه در دهه بعد )دهه 1970(، پس از اعالم طرح »تمدن بزرگ« و انتشار نوشته هایی که 
به نام او و زیر عنوان: به سوی تمدن بزرگ در مطبوعات تهران چاپ می شد و برداشتن 
نخستین گام های دورشدن از غرب، باعث شد که قدرت های غربی درصدد سلب حمایت 
خود از او برآیند. مشاوران سران قدرت های بلوک غرب نظر داده بودند که هرگونه »پیشرفت 
ایران«، ایجاد کنفدراسیون ایرانی تبارها را تحت نام جامعه مشترک المنافع منطقه نوروز و 

یا مهرگان به دنبال خواهد داشت، درنتیجه پیدایش یک قدرت جهانی تازه و ....
    ِکِندي در زمینه سیاست داخلي تا توانست با فقر و ناامیدي در جامعه آمریکا مبارزه 
کرد. این جمله پُرمعنا هم از او باقي مانده است: »همه اش نگویید که دولت براي ما چه کرده 

است، گاهي هم از خود بپرسید که خودتان براي کشور چه کرده اید؟.«.
عقب نشینی نیکیتا خروشچف رهبر وقت شوروی در جریان بحران موشکی کوبا در اکتبر 
1962 که آغاز پایان کار آن جماهیریه دانسته شده است بر اثر ایستادگی جان اف کندی 
بود. اگر خروشچف به آن سرعت عقب نشینی نکرده بود اینک تاریخ جهان در مسیری 

دیگر قرارداشت.

انعکاس بسيار گسترده ماجرای قتل جان اف. کندی در تهرانـ  نظرات ِکنِدی نسبت به ايران     

صفحه اول شماره دوم آذرماه 1342 روزنامه اطالعات

تیترهای شماره بعدی روزنامه اطالعات درباره قتل ِکِندی

دو روز پس از حادثه قتل ِکِندی )24 نوامبر 1963( هنگام 
انتقال »لي هاروي اسوالد« متهم به قتل، از بازداشتگاه براي 

تحقیق قضایي و تفهیم اتهام، به صورتي که دیده مي شود 
»جک روبي« بدون نگراني از ماموران محافظ با شلیک گلوله 

وي را به قتل مي رساندـ  ماموران پلیس و اف بي آي در اطراف 
اسوالد دیده مي شوند.
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درگيری های ايران و عثمانی بر سر بغدادـ  عراق کليد خاورميانه و سرزمين قدرت ساز
سلطان سلیمان امپراتور عثماني در این روز 
در دسامبر 1534 تصرف بغداد را تکمیل کرد. 
نیروهاي عثمامي دو روز پیش از این وارد حصار 
بغداد شده بودند که برخي از موّرخان آن روز را زمان 
تصرف بغداد ذکر کرده اند. چندی پس از آن دولت 
صفویه ایران بغداد را از عثماني ها پس گرفت و در 
آنجا یک پایگاه نظامي ثابت به وجود آورد و نیروی 

نظآمی مستقر ساخت. 
    جنگ متناوب ایران و عثماني بر سر بغداد دو 
قرن طول کشید و در زمان نادرشاه مصالحه صورت 
گرفت؛ ایران از دعاوي خود بر بغداد دست کشید 
و عثماني حاکمّیت ایران بر ایروان و همه قفقاز 
جنوبي را برسمیت شناخت. در زمان شاه عباس هم 
عثماني ها همین نظر را داشتند و شاه عباس موقتا و 
تا رسیدن به هدفهاي مقّدم خود آن را رد نکرده بود.
     سرزمیني که امروز جمهوري عراق خوانده 
مي شود از عهد باستان کلید خاور میانه و آسیاي 
غربي بوده و هر دولت که این کلید را به دست 
داشته قدرت برتر در منطقه بوده است. دولت 
هاي بابل و آشور همین نقش را داشتند. کوروش 
بزرگ پس از تصرف بابل )شهری در جنوب عراق 
امروز( بود که فرضیه ایجاد کنفدراسیون جهاني 
خودرا اعالم داشت. داریوش سوم پس از شکست 
»اربیل« واقع در شمال عراق امروز به هزیمت 
رفت. اسکندر مقدوني پس از یکرشته جهان 
گشایي، در بابل استقرار یافته بود که در همانجا 
درگذشت. جانشنیان اسکندر شهر »سلوکیه« 
را در کنار دجله ساختند تا از آنجا بر آسیاي غربي 
حکومت و نظارت کنند. پس از آنها اشکانیان ایران، 
تیسفون )مداین و امروزه سلمان پآک وآقع در 36 
کیلومتري جنوب بغداد( را در سوي دیگر دجله 
ساختند و دو دولت اشکاني و ساساني ایران حدود 
هشت قرن از این شهر بر امپراتوري پهناور خود 
حکومت کردند. هر دو دودمان خطر نزدیک بودن 
به مرز رقیب )امپرآتوری رومیان( را تحمل کردند 
و پایتخت را از تیسفون به یک شهري مرکزي 
انتقال ندادند. یزدگرد سوم پس از شکست نظامي 
از مسلمانان عرب در قادسیه، پیشنهاد انتقال 
موّقت پایتخت از تیسفون به شیراز را نپذیرفت، و 
با افتادن پایتخت به دست عرب امپراتوري ایران از 
دست رفت. عباسیان به جاي زادگاه اسالم )حجاز(، 
بغداد )در آن زمان درخستاني در شمال تیسفون( 

را به صورت شهر درآوردند و مرکز خالفت اسالمي 
قرار دادند. ایرانیان استقالل طلب دوباره این مرکز 
حساس )بغداد( را به چنگ آوردند. همه هدف 
سلجوقیان، مغولها و تیموریان تصرف بغداد بود. 
شاه اسماعیل صفوي اندکي پس از اعالم سلطنت، 
بغداد را متصرف شد. همه سعي عثماني این بود که 
بغداد را در دست داشته باشد تا همه مناطق عرب 
نشین شرق مدیترانه و دریاي سرخ را کنترل کند و 
سرانجام با مصالحه با ایران به این هدف خود رسید. 
    در جریان جنگ جهاني اول، هدف روسیه 
و انگلستان رسیدن به بغداد بود و بر پایه این 
رقابت، روس ها از طریق ایران تا کرمانشاه پیش 
رفتند و انگلیسي ها که نیروي نظامي وارد بین 
النهرین کرده بودند بر سر تصرف بغداد با عثماني 
وارد جنگ شدند. سرانجام در پایان جنگ اول 
که عثماني از میان رفت و روسیه گرفتار انقالب 
بلشویکی و سپس جنگ داخلي شد، بغداد زیر 
کنترل انگلستان درآمد و از اینجا بر مناطق عربي 
متصرفه بناي حکومت کردن و سلطان و امیر 
سازي و کشورسازی را گذارد. دولت لندن سپس 
و در ظاهر، مناطق دست ساخت خودرا به این 

سالطین و شیوخ واگذار کرد. 
    در دوران اتحادیه سازي، غرب یک اتحادیه 
نظامي براي محاصره شوروي را در بغداد تاسیس 
کرد که به نام پیمان بغداد خوانده شد. متعاقب آن، 
روسها به ملّیون و چپ هاي عراقي کمک کردند تا 
در بغداد کودتا به راه اندازند و حکومت سلطنتي 
ساخت انگلستان را حذف کنند و از آن پس عراق 
دوست و هم پیمان مسکو و مدعي کویت و هر 
سرزمین دیگر شد که مطمح نظر غرب قرار مي 
گرفت. پس از خروج نظامی انگلستان از شرق سوئز، 
توجه اصلي آمریکا معطوف به عراق شد و مدت ها 
با کمک شاه ُکردهاي عراقي را بر ضد دولت بعثي 
بغداد )دوست مسکو( بر مي انگیخت. آمریکا که 

پي به اهمیت مناطق ُکردنشین برده بود از 1917 
و از همان زمان که وارد جنگ جهاني اول شده بود 
خواهان دوستي با ُکردها، خودمختاری و استقالل 

آنان بود. 
    صدام حسین با این که مي دانست زیر ذره بین 
آمریکا و اسراییل است که هر دو اهمیت استراتژیک 
عراق را به خوبي مي شناسند مرتکب دو اشتباه 
سیاسي شد؛ یکي این که در روزهاي افول قدرت 
مسکوـ  سال 1990ـ  فریب خورد و کویت را اشغال 
نظامي کرد و با این عمل استقرار آمریکا را در کشور 
سعودي، کویت، قطر و ... تثبیت کرد و با اشتباه 
دیگر که بازنگذاردن درهاي عراق به روي بازرسان 
سازمان ملل بود بهانه اشغال نظامي عراق را به 
دست داد زیرا که او، دیگر اسلحه کشتار جمعي 
نداشت که درهایش را ببندد و وانمود کند که دارد.

     با اشغال نظامي عراق، آمریکا که رقیب جهاني 
نداشت، نوعی اتحاد با دولت آن کشور را به دست 

آورده است و ....
     تاریخدانان و دیگر اصحاب نظر در نوامبر 
2004 و 18 ماه پس از ازمیان رفتن حکومت حزب 
بعث در عراق، با نشان دادن مرزهاي عراق روي 
نقشه و موقع جغرافیایي آن و با توجه به تحوالت 
چند هزار ساله تاریخي منطقه و با این استدالل که 
عراق کلید خاور میانه است بعید دانسته بودند که 
دولت آمریکا، مخصوصا در این زمان که معارضه 
غرب و مسکو باردیگر آشگار و چند قدرت دیگر 
دارند وارد وارد میدان مي شوند عراق را دست کم 
بدون امضاي یک قرارداد امنیت مشترک و احیانا 
برجاي گذاردن مستشار نظامي و از این قبیل افراد، 
ترک گوید. قرارداد امنیت مشترک به آمریکا امکان 
خواهد داد که هر زمان که الزم بداند و اراده کند 

نیروي نظامي به عراق بفرستد. 
    این اصحاب نظر گفته بودند که امضاي پیمان 
استراتژیک آمریکا با دولت بغداد، نظر اسرائیل و 
ُکردهاي عراق را هم تأمین مي کند و افزوده بودند 
آمریکا مي داند که عراق با همسایگانش مسئله دارد 
و کشوري تازه ساخت مرکب از افراد با مذاهب و 
نژادهاي مختلف و مدعي یکدیگر است و لذا دلیل 
و بهانه براي انتقال نیروي نظامي فراوان است، 
مخصوصا که هرگروه عراقي مدعي سهمي از 
درآمد نفت عراق، کارمندي و مقام دولتي و شرکت 

در مقاطعه هاست.

سلطان سلیمان
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نادرشاه افشار پس از اخراج اروپاییان از 
بحرین و تصرف َمسَقط و ُعمان، در نوامبر 1743 
بزرگان کشور و افسران ارشد ارتش را براي 
بررسي طرح بازسازي نیروهای مسلح ایران به 
اردوگاه خود دعوت کرد. منشی نادر طبق معمول 
شرح مذاکرات را با ذکر تاریخ نوشته است که 
تاریخ تشکیل جلسه با تبدیل به تقویم میالدی 

گریگوری؛ 26 نوامبر بود. 
در این جلسه، نادر برنامه خود را مطرح ساخت 
و گفت که طبق طرح او، ارتش ایران در هیچ واحد 
زماني نباید کمتر از چهارصد هزار نیروي آماده 
در اختیار داشته باشد. این طرح همچنین شامل 
ایجاد یک نیروي دریایي بزرگ بود که بتواند 
یک تنه از عهده ناوگان اروپاییان برآید. نادر در 
این جلسه گفته بود که چون وسعت اروپا کم 
است و منابع آن محدود، سران اروپا دست از سر 
کشورهاي دیگر برنخواهند داشت و ایران مکلّف 
است که بمانند عهد باستان، از منطقه خود در 
برابر چشمداشت اروپاییان دفاع کند. در همین 

نشست، از نادر خواسته شد که بر سر اداره »شهر 
نجف« با عثماني مصالحه نکند و او في المجلس از 
منشي اش خواست که به امپراتور عثماني در این 
زمینه نامه بنویسد و تاکید کند که بزرگان ایران 
نمي خواهند عثماني چشمداشت به نجف داشته 
باشد.      بعدا در این باره میان دو دولت مذاکره 
شد و عثماني در سال 1746 از دعاوي خود در 
مورد نجف صرف نظر کرد و این شهر، کامال در 
کنترل ایران قرار گرفت.     نادر که دراکتبر 1688 
)طبق برخي نوشته ها 22 اکتبر!( در دستگرد 
خراسان به دنیا آمده بود در جریان کودتاي 
دهم ژوئن 1747 قوچان کشته شد. با قتل نادر، 
بسیاري از برنامه هاي او متوقف ماند. موّرخان 
غرب، نادرشاه را ناپلئون خاورزمین لقب داده 
اند و پیش بینی پیدایش نادرهای دیگری را در 
ایران کرده اند که همین پیش بینی مایه نگرانی 
قدرت های جهانیـ  صرف نظر از برهِه مشخص 
شده است و چهارچشمی تحّوالت ایران را زیر نظر 
دارند. نادر با این که یک نظامي بود، از مشورت با 

افراد دانا و مجّرب در انجام کارها و برنامه هایش 
خودداري نمي کرد.

طرح نادر برای بازسازی نيروهای مسلح ايران؛ يک ارتش با 400 هزار نظامي آماده و نيروي 
درياييـ  شهر نجف در کنترل ايران

آرامگاه نادر در خراسان و یکی از توپ های 
ارتش او

22 آبان 1358 )13 نوامبر 1979( و یک 
روز پس از اعالم تصمیم جیمي کارتر رئیس 
جمهوري وقت آمریکا به تحریم خرید نفت از 
ایران و توقیف دارایي هاي ایران و سختگیري 
در ورود و اقامت ایرانیان، سازمانهاي دولتي 
مربوط در آمریکا اجراي تصمیم کارتر را آغاز 
کردند و جنگ سرد دو کشور )مبارزه نطق و 
نوشتهـ  جنگ رسانه اي( آغاز شد که به تدریج 
تشدید و گسترش یافته است. 9 روز پیش از 
آن، سفارت آمریکا در تهران به تصرف گروهي 
چندصد نفري که خودرا دانشجویان پیرو 
خط امام معرفي کردند درآمده و کارکنان 
آمریکایي حاضر در آن به گروگان گرفته 

شده بودند. 
    عادت بر این شده است که روساي 
جمهوري آمریکا هر سال در ماه نوامبر حالت 
غیر عادي و اصطالحا اضطراري بودن روابط 

 National  این کشور با جمهوري اسالمي
Emergency Act regarding Iran را براي 

12 ماه پس از آن تمدید کنند. این وضعیت 
در نوامبر 2016 نیز تا نوامبر 2017 برای سال 
سی و هشتم تمدید شده است. جیمی کارتر 
در نوامبر سال 1979 این وضعیت اضطراری 
را وضع کرد که از آن پس هر سال تمدید شده 
است و تمدید این وضعیت، مناسبات ازجمله 
روابط تجاری عادی میان دو کشور را غیر 

ممکن می سازد. 
     کارتر بعدا حتي ویزاهایي را که قبال براي 
اتباع ایران صادر شده بود ازجمله پروانه اقامت 
دائم ایرانیاني که در لحظه تصمیمگیري در 
خارج از امریکا بودند لغو کرد. وي به موازات 
این اقدامات خود، ناوگان جنگي به خلیج 
فارس فرستاد و با هدف ایجاد ترس، در 
آبهاي منطقه با مشارکت کشتي هاي جنگي 

انگلستان و استرالیا مانور دریایي ترتیب داد. 
در این میان قرارداد امنیت مشترک ایران و 

آمریکا نیز لغو شد.
کارتر در آغاز ماه اپریل 1980 مناسبات 
آمریکا با ایران را قطع کرد و سپس براي 
خارج ساختن آمریکاییان به گروگان گرفته 
شده کماندو اعزام داشت که این کماندوها 
در صحراي طبس دچار توفان شن شدند و 

ماموریت آنان با شکست رو به رو شد.
     سرانجام 52 تن کارکنان گروگان گرفته 
شده سفارت امریکا پس از 444 روز، در 
روزي که دوره ریاست جمهوري کارتر پایان 
یافت آزاد شدند. آزادي آنان پس از امضاي 
یک قرارداد میان نمایندگان دو دولت در 
الجزایر صورت گرفت. شکست کارتر در 
انتخابات نوامبر 1980 عمدتا به سبب همین 

گروگانگیري بود.

روزی که تصميم »کارتر« به توقيف دارايي هاي ايران در آمريکا و قطع خريد نفت به اجرا 
1(درآمد و جنگ سرد دو دولت آغاز شد
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نشست سران آمريکا، شوروي و انگلستان در تهران و تصميماتي که گرفته شد ازجمله ابقاء 
سلطنت در ايران بود و در خاندان پهلوی

28 نوامبر سال 1943 روزولت، استالین و 
چرچیل رهبران سه کشور آمریکا، شوروي و 
انگلستان مذاکرات چهار روزه خودرا در تهران 
آغاز کردند تا استراتژي مشترک »پس از 
جنگ« را تعیین کنند. این نخستین بار بود که 
استالین در چنین نشستی شرکت مي کرد. 
قبال وزیران امور خارجه سه کشور در مسکو 
مقدمات کار و زمینه مذاکرات را آماده کرده 
بودند که باید در آن سرنوشت جهان پس از 
شکست آلمان و روابط في مابین قدرت هاي 

فاتح تعیین و ترسیم مي شد. 
     طبق اسنادي که سالها بعد انتشار یافت، 
در این مذاکرات که یکم دسامبر آن سال پایان 
یافت و اعالمیه پایاني آن هشت روز بعد! انتشار 
یافت قرار شده بود لهستان بمانند سال های 
پیش از انقالب اکتبر 1917 تحت نفوذ شوروي 
)دولت مسکو( قرار گیرد و قسمتي از آلمان به 
لهستان داده شود. بر سر جزایر واقع در شمال 
ژاپن که استالین خواهان آنها بود، نیز توافق 
صورت گرفت. استالین نقشه جغرافیایي بالکان 

پس از عقب نشیني آلماني ها را مطرح ساخت و 
قرار شد که در این منطقه حرف اول را شوروي 
)دولت مسکو( بزند. استالین در مذاکرات تهران 
تاکید کرده بود که شکست آلمان، مگر در 
صورت دستیابي به سالحهاي جدیدتر ]سالح 
هسته اي[ حتمي است و قبل از 15 ماه دیگر از 
میان مي رود و از شرکاء نظامي خود خواست 
که با گشودن جبهه تازه اي در غرب، بار جنگي 
روسیه را کاهش دهند که تا این لحظه میلیون 
ها تَن تلفات داشته بود. استالین پافشاري کرده 
بود که آلمان، پس از جنگ میان نیروهاي فاتح 
تقسیم شود که شرکاء او موافقت ضمني کرده 
بودند. طبق اسناد دیگر، در کنفرانس تهران 
توافق بر سر انهدام توانایی های آلمان شده 
بود، نه وادار کردن این کشور به تسلیم شدن 
و استدالل این بود که به دلیل عدم انهدام 
توانایی های آلمان در پایان جنگ جهاني اول، 
دولت این کشور موفق شد که آتش جنگ دوم 

را روشن سازد. 
     در اعالمیه )علني( پایاني مذاکرات، 
سه رهبر بار دیگر استقالل و حاکمیت ایران 
را تضمین و تاکید کردند که پس از جنگ، 
نظامیان سه کشور ایران را ترک خواهند 
گفت. سران سه کشور در اعالمیه خود اعتراف 
کرده بودند که جنگ، براي ایرانیان مشکالت 
اقتصادي فراوان به بار آورده که باید به صورتي 
جبران شود. در این اعالمیه از ایران به عنوان 
یکي از کشورهاي متفق نام برده شده بود و بکار 

بردن این عبارت به این معنا بود که ایران از آن 
پس، در اصل یک کشور اشغالشده نیست، 

متحد است و حاکمّیت ملي دارد.
    مطالب غیر محرمانه دیگری که در اعالمیه 
پایان کنفرانس آمده بود )که سالها بعد اسناد 

تازه آنها را تکمیل کرد( از این قرار بود:
ي  نها ا تیز ر نبه به پا  کمک همه جا
یوگوسالوي، تشویق ترکیه به پیوستن به 
مساعي متفقین، و تحکیم تماس دائمي سران 
ستادهاي نیروهاي مسلح سه کشور آمریکا، 
شوروی و انگلستان. در این اعالمیه همچنین 
اشاره هایی مبهم به مرزهاي لهستان، گشایش 
جبهه زمیني در فرانسه و غرب اروپا، ورود 
شوروي به جنگ برضد ژاپن شده بود. سالها 
بعد معلوم شد که در کنفرانس تهران بر سر مرز 
»اوِدرـ  نایِسه« و »کرزن الین« میان آلمان و 
لهستان و نیز آغاز حمله زمیني از فرانسه از 
ماه مي 1944 توافق شده بود. تا گشایش این 
جبهه، شوروي به تنهایي در زمین )نه هوا و 

دریا( با آلمان مي جنگید.
    یکی از موارد توافق های غیر علنی سه رهبر 
در تهران که به اصرار چرچیل حاصل شد، ابقاء 
سلطنت در ایران بود و در خاندان پهلوی. پس 
از اشغال نظامی ایران در شهریور 1320 )که با 
خریدن چند افسر ارشد و سیاستمدار، تقریبا 
بدون دفاع صورت گرفت( و مجبور کردن 
رضاشاه به کناره گیری و فرستادن او به تبعید، 
در آن گیر و دار که ارتش هیتلر تقریبا در 

سران سه قدرت در نشست تهران

مالقات شاه با سران سه قدرت 
در حاشیه کنفرانس
 سال 1943 تهران
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دروازه های مسکو بود به مصلحت دو دولت 
اشغالگر، تغییر سریع رژیم ایران نبود و قرار 
شده بود که ایرانـ  در پایان جنگ جهانی دوم 
ـ موقتا توسط یک شورا و یا هیات مدیره اداره 
شود و تکلیف نظام حکومتی )سلطنتی باشد 
و یا جمهوری( را مردم در یک رفراندم تعیین 
کنند و دولت آمریکا پس از ورود به جنگ 
در دسامبر )آذرماه( آن سال و مشارکت در 
اشغال نظامی ایران از این طرح جانبداری 
کرده بود. طبق آن توافق شفاهی، قرار شده 

بود که شاه تا انجام رفراندم و در صورت آراء 
اکثریت به جمهوری شدن، و سپس تغییر 
چند اصل قانون اساسی، همچنان باقی باشد 
با اختیارات بسیار محدود. به اشاره چرچیل، 
شاه در جریان کنفرانس تهران به دیدار 
سران سه کشور رفته بود ولی با او مذاکره ای 
ـ جز احوالپرسی و تعارفات متداول صورت 
نگرفته بود. سران سه کشور، هرکدام شاه را 
که جواني 23 ساله بود براي دوـ  سه دقیقه 
پذیرفته بودند که ضمن بیان خیر مقدم 

به آنان، درخواست کرده بود که تبعیدگاه 
پدرش را تغییر دهند زیرا که آب و هواي 
جزیره موریس براي او سازگار نبوده است. 
این درخواست پذیرفته شد و رضاشاه به 
یوهانسبورگ آفریقاي جنوبي انتقال یافت 

و در همانجا درگذشت.
     این عالی ترین کنفرانسي بود که تا آن 
تاریخ در ایران تشکیل شده بود و به همین 
مناسبت شهرداري تهران 3 خیابان را در 
پایتخت به نام رهبران 3 کشور نامگذاري کرد.

در پي توافق با شیخ شارجه، سي ام نوامبر 
سال 1971 )9 آذر 1350( ناوگان ایران جزایر 
ایراني ابوموسي، تُنب بزرگ و تُنب کوچک 
را به قلمرو کشور باز گردانید و تنها در یک 
جزیره مختصر مقاومتي صورت گرفته بود. در 
جزیره ابو موسي، برادر امیر شارجه از واحدها و 
مقامات ایراني استقبال کرد. تُنب بزرگ و تُنب 
کوچک از هم 12 کیلومتر فاصله دارند و تنب 

بزرگ در 20 کیلومتری قشم واقع است.
     مجلس شورای ملّی همان روز پس از 
استماع گزارش امیرعباس هویدا نخست 
وزیر وقت، با دادن راي اعتماد به او بر اقدام 
نیروي دریایي صّحه گذارد، ولي این اقدام در 
کشورهاي عربي مخصوصا عراق با واکنش 
منفي رو به رو شد. ایران با اسناد و شواهد 
تاریخي، مالکّیت بر این سه جزیره را که 
انگلستان بمانند سایر جزایر خلیج فارس از 
ایران جدا کرده بود به سازمان ملل ثابت کرد. 

انگلستان 26 نوامبر 1970 )درست یک سال 
پیش از آن( نیروهاي خود را از شرق سوئز از 
جمله خلیج فارس خارج ساخته بود که ایران 
فرصت یافت برخی جزایر خود را پس بگیرد. 
معارضه دودمانهاي پس از صفویه با انگلستان 
بر سر سرزمین هاي ایراني خلیج فارس 
هیچگاه متوقف نشد. مشکل ایران در دوران 
سلطنت قاجارها، نداشتن قدرت دریایي 
)سی پاِور( موثر بود. ایران در دهه 1930 
پس از خرید چند ناو از ایتالیا، انگلیسی های 
اشغالگررا از چند نقطه خلیج فارس ازجمله 

»باسعیدو« در قشم بیرون راند.
     اقدام نوامبر 1971 دولت وقت در احقاق 
حق ایران که ایرانیان را شاد و مشعوف 
ساخت در کشورهاي عربي مخصوصا عراق با 
واکنش منفي رو به رو شد. دولت وقت عراق 
به عالمت اعتراض، روابط سیاسي خود با 
ایران را قطع کرد. سوریه، لیبي، کویت، 

سعودي، ابوظبي و راس الخیمه به ایران 
اعتراض کردند. امیر راس الخیمه به انگلستان 
شکایت بُرد و دولتهاي عراق، لیبي، الجزایر، 
یمن جنوبی )عدن( و کویت برضد ایران به 
شوراي امنیت سازمان ملل شکایت بردند 
و این شورا رسیدگي کرد و ایران با اسناد و 
شواهد تاریخي، مالکّیت بر آن جزایر را که 
انگلستان بمانند سایر جزایر خلیج فارس از 

ایران جدا ساخته بود ثابت کرد. 
     انگلستان و از جمله خبرگزاري آن، رویترز، 
و برخي از رسانه هایش از همان زمان، چهارـ  
پنج دهه پیش، از راه کینه جویي و نشان دادن 
خصومت خود نسبت به ایرانیان و کسب 
منافع در امارات، خلیج فارس را که از 25 قرن 
پیش به این نام خوانده مي شود »خلیج« و یا 
خلیج عربي مي نویسند که نگارنده این تاریخ 
آنالین به همین سبب، از تابستان سال1998 

»رویترز« را تحریم کرده است.

روزي که سه جزيره ايراني در خليج فارس به قلمرو کشور بازگردانده شد

تغييرات تاريخی پس از سقوط ساسانيان؛ افتادن پايتخت چين به دست اويغورها و ...
نیروهاي اویغور )طبق رسم الخط قدیم، 
ئویغور( به ریاست بوگوخان Bogu  بیستم 
Lo –  نوامبر 762 میالدي شهر »لوـ  یانگ

Yang  « پایتخت وقت چین )امپراتوري 

تانگ Tang ( را متصرف شدند و این دولت 
را خراجگزار خود کردند. 

    طبق اسناد »محمدامین صدر« موّرخ 
کاشغري، اویغورهاـ  که اینک از اتباع دولت 
پکن هستندـ  »توقوز اوغوز« ها، در سال 
744 میالدي قبایل 9گانه منطقه آلتایي 

را متحد ساخته و در مدتي نسبتا کوتاه 
سرزمین هایي از منچوري تا شمال شرقي 
دریاي قزوین )دریاي مازندران( را به تصرف 
خود درآورده بودند. ]توقوز، دوقوز = 9ـ  

اوغوز = قبیله[.
     این قبایل از نیمه قرن هفتم میالدي 
که امپراتوري ساسانیان از میان رفت و سپاه 
معروف به »مرزبان« آن مستقر در »فرارود« 
و دژ خجند فروپاشید این فرصت را به دست 
آورده بودند که دست به جهانگیري بزنند. 

قبال هون ها ،  همسایه غربي اویغورها چندبار 
دست به چنین تالشي زده بودند که ارتش 
ساسانیان ایران آنان و بستگانشانـ  خزرها 

را درهم شکسته و به اروپا فراري داده بود.
ویغورها به پایتختي  توري ا مپرا      ا
»اردوبالیغ« تا سال 840 میالدي دوام یافت 
و در این سال به دست قرقیزها از میان رفت. 
علت شکست آن از نیروي قرقیز که شمار 
کمتري بودند این بود که منطقه اویغورها 

دچار خشکسالي و قحطي شده بود.
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لگشت فوت  ه سا ما ر ذ هم آ د ز نو
غالمحسین صالحیار روزنامه نگار نامدار 
ایران در 71 سالگي است که در سال 
1382 )دهم دسامبر 2003( در تهران 

درگذشت.
     به تایید انجمن هاي جهاني فعال 
در این حرفه، وي در دهه هاي 1340 و 
1350 روزنامه نگار شماره یک ایران 
بشمار مي رفت. صالحیار دو بار سردبیر 
روزنامه اطالعات بود و تیراژ این روزنامه 
را به مرز یک میلیون نزدیک ساخته بود. 
وي همچنین موسس خبرگزاري رادیو 
تلویزیون )واحد مرکزي خبر(، نخستین 
یندگان، موسس  مه آ نا سردبیر روز
نخستین خبرگزاري غیردولتي ایران 
)پرس اي جنت(، از موسسان سندیکاي 
خبرنگاران و نویسندگان و مولف چند 
کتاب از جمله »چهره مطبوعات معاصر« 

بود.
     ابتکار افزودن خبرهاي همان ساعت، 
معروف به »سپات نیوز« ایران و تهران بر 
اخبار راس هر ساعت در رادیوـ  از زمستان 
سال 1350 )اخبار معروف به سه دقیقه 
اي که قبال به گزارشهاي سایر کشورها 
اختصاص داشت( ازوست. همچنین 
تحلیل مهمترین خبرهاي روز )ایران و سایر 
ملل( در پایان اخبار ساعت هفت بامداد 

رادیو و تکرار آن در اخبار ساعت هشت.
     صالحیار 18 سال پیش از قرار گرفتن 
اخبار رویدادها در اینترنت، به نشست بین 
المللي ناشران و سردبیران نوشت که رسانه 
هاي چاپي باید توجه بیشتري به تحلیل 
و تصویرهاي خبري، حاشیه نویسي و 
مطالب آموزش دهنده کنند تا انتشار خبر 
مطلق، زیرا اینک ابزارهاي خبررساني 
سریعتري در جهان پدید آمده اند ]در 
آن زمان رادیوتلویزیون[ که مخاطبان را 

تا حدي زیاد از خواندن آنها در روزنامه 
)ساعتها پس از وقوع رویداد( بي نیاز مي 
کنند. صالحیار به جاي شرکت در این 
نشست )که از او دعوت بعمل آمده بود(، 
رساله فرستاده بود، زیرا که نمي خواست 
حتي براي چند روز از روزنامه اطالعات 

غیبت داشته باشد.
    در دوران سردبیري، صالحیار در 
ساعات شب، اگر فرصتي مي یافت، خود 
با خبرنگاران به دنبال تهیه خبرهاي 
مهم و پرخواننده مي رفت تا عناصر خبر 
کامل و داراي عکس باشد و بداند که 
تیتر روز بعد او چه خواهد بود. یکي دیگر 
از ابتکارهاي صالحیار که در اجرایش 
تعصب مي ورزید؛ از دست نرفتن اخبار 
مربوط به روزنامه نگاري و روزنامه نگاران 
از هرگوشه دنیا )صرف نظر از کدام کشور( 
بود. وي هر روزـ  حتي تعطیالت، ساعت 
چهار بامداد به روزنامه مي رفت. وي بارها 
گفته بود: ما اجناسي »ندید« و به انتخاب 
خودمان به مشتري عرضه مي کنیم )مي 
فروشیم( و لذا باید بکوشیم که حتي 
االمکان این کاال مورد نیاز و خواست او 
باشد تا خودمان. بنابراین باید دائما از 
مخاطبان نظرسنجي کنیم تا بدانیم که 
چه مطالبي را مي خواهند و چه مطالبي 

را نمي خواهند.
    صالحیار فارغ التحصیل دانشکده 
حقوق و نیز نخستین دوره آموزش 
روزنامه نگاري ایران )سال 1335 هجري( 
در سالهاي آخر عمر درصدد تاسیس 
بنیادي غیرانتفاعي مرکب از روزنامه 
نگاران حرفه اي به منظور ارتقاء کیفیت 
ژورنالیسم ایران برآمده بود و طرح خود را 
همراه با امضاي دهها روزنامه نگار موافق 
این طرح براي تصویب به وزارتخانه هاي 
مربوط و دفتر ریاست جمهوري فرستاده 
بود که پیش از اخذ نتیجه درگذشت که 
الزم است این طرح از بایگاني خارج و نکات 

آن دقیقا بررسي شود. 
    تیتر معروف »شاه رفت« در روزنامه 
اطالعات یادگار اوست، در پي مصادره 
شدن این روزنامه در تابستان سال 1358 
صالحیار که با دولتي شدن هرگونه روزنامه 
مخالف بود خودرا خانه نشین، و به اصرار 
دیگران که ایران را ترک گوید اعتناء 

نکرده بود.
    صالحیار  کار روزنامه نگاری را  از 
شهریورماه سال 1335 )سپتامبر 1956 
میالدي( در روزنامه اطالعات آغاز کرده 
بود. وی مدتی نیز  از کارکنان خبری 

خبرگزاری پارس )ایرنا( بود.

سالگرد درگذشت غالمحسین صالحیار روزنامه نگار بزرگ ایران - اشاره اي کوتاه 
به کارهاي او

صالحیار در دهه های 1330 و 1380
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آموزش ترجمه و تنظیم اخبار از آژانس ها در ایران - ریشه این تحول که کاری مفید و الزم 
خوانده شده است

دسامبر 1960 )آذرماه 1339( سازمان 
خبرگزاري پارس )ایرناي امروز( یک دوره 
آموزش روش ترجمه خبر و تنظیم اخبار 
ترجمه شده از آژانس هاي خبر رساني 
معروف به »بیگ فور Big - 4« و چند 
آژانس کوچکتر را براي دبیران خبر و 
مترجمان خود تشکیل داده بود که این 
دوره از چهاردهم آذرماه آن سال آغاز بکار 

کرده بود. 
    هدف اعالم شده از تشکیل این دوره 
آموزشی این بود که عوامل خبرگزاري 
ملي ابزار روابط عمومي دولت هاي دیگر 
نشوند و تبلیغات آنهارا به مخاطبان خود 
انتقال ندهند. در آن زمان آژانس پارس 
)تاسیس در 1313 هجري خورشیدي( تنها 
خبرگزاري ایران بود و رادیو دولتی، تلویزیون 
غیر دولتي وقت و روزنامه ها را تغذیه مي کرد 
و براي مقامات باالي کشور هم بولتن »اخبار 
ویژه« معروف بولتن اخبار غیر منتشره و نیز 
بولتن حاوی اخبار رادیوهای عرب و بخش 
پارسی رادیوهای خارجی را تهیه مي کرد و 
مي فرستاد و بنابراین، بخش ها = دپارتمان 
هاي تخصصي متعدد داشت و براي مثال؛ 
دپارتمان تنظیم براي رادیو، دپارتمان 
تنظیم براي تلویزیون، براي نشریات و بولتن 

هاي ویژه و سرویس عکس و فیچر. 
    در این دوره آموزشي ضمن تشریح 
تاریخچه هر خبرگزاري اصطالحا جهاني 
و منابع درآمد و وابستگي هاي آن، شرکت 
کنندگان در کالس را روشن مي ساختند 
که چگونه تبلیغ را از خبر تشخیص دهند، 
مطالب اضافي خبر را کشف کنند، تفسیر 
و اعمال نظرهایش را بیابند و سپس به 

صورت خبر مطلق دوباره نویسي کنند 
و براي استفاده بفرستند و براي این کار 
توصیه مي شد که مترجم خبر، هر رویداد را 
از همه آژانس هایي که آن خبر را داده بودند 
ترجمه کند و دبیر خبر پس از سنجش 
متون آنها باهم و با گزارش دفتر نمایندگي 
آژانس پارس در کشور مربوط )اگر در آن 
کشور دفتري وجود داشت و گزارش ارسال 
شده بود(؛ اضافي ها، نظرها ها و تبلیغ را 
بیرون ریزد و اطالعات قطعي آن را که همانا 
عناصر ششگانه خبر هستند یادداشت کند 
و سپس متن خبر را از رادیو رسمي کشور 
صاحب خبر که در »آژانس پارس« مانیتور 
مي شد به دست آورد، مقایسه کند و آنگاه 
خودرا در جاي خبرنگار قراردهد و از مجموع 
این اطالعات خبري را تهیه و تنظیم کند 
که براي مخاطب ارزش داشته باشد زیرا 
که دستمزد اورا ملت ایران مي داد نه 

خبرگزاري خارجي.
     از آن پس، یک بازبین خبر گمارده بودند 
تا ببیند که در تنظیم خبر، »دبیر مربوط« 
از این مشي خارج نشده باشد و اپراتورهای 
تلکس های خبرگزاری مکلف شده بودند که 
کاپی بگذارند و اخبار آژانس های خارجی 
را در دو نسخه دریافت کنند که یک نسخه 
به بازبین ها داده شود. چون همه کارکنان 
خبرگزاري و رادیو وقت جلسه اي بودند و 
روزانه پس از پایان کار مزد مقّرر را دریافت 
مي داشتند، اگر کوچکترین غفلتي کرده 
بودند موقتا و یا به طور دائم از کار برکنار و یا 

تغییر شغل داده مي شدند.
     همزمان با این تحول، ناشران روزنامه 
ها دبیران اخبار بین الملل نشریه خودرا از 

استفاده از اخبار بولتن های سفارتخانه ها 
و نیز ترجمه های کسانی که روزنامه 
نگار نبودند و با روزنامه رابطه استخدامی 
)قراردادی و حق التحریر( نداشتند ممنوع 
اکید کردند و مقرر داشتند که قبل از ارسال 
به حروفچینی، ترجمه مترجم با اصل خبر 
)خبر دریافتی از تلکس خبرگزاری خارجی( 
مطابقت داده شود و مترجمی که اقدام به 
تحریف خبر کرده باشد مواخذه و یا برکنار 
شود. تا آن زمان سفارتخانه های برخی از 
کشورهای از جمله آمریکا و انگلستان بولتن 
روزانه خبر )برحسب منافع خود( تهیه و به 
مطبوعات می فرستادند و ارسال ترجمه از 
سوی افراد غیر روزنامه نگار )!( به روزنامه 
ها امری عادی بود که قرار شد از آن پس، 
ترجمه دریافتي )چنانچه با چاپ شدنش 
موافقت شود( به صورت »مطلب وارده« در 

صفحه نامه به سردبیر انتشار یابد.
    تحوالت بعدی نشان داد که دستگاههای 
اطالعاتی دولت وقت متوجه شده بودند که 
لملل و فعالیت  تحریف خبرهای بین ا
مترجمان خارج از حرفه روزنامه نگاری 
به خواست خارجی )دوـ  سه دولت معّین( 
صورت می گرفت که اتفاقا همه آنها از 
دوستان و متحدان دولت تهران بودند!. روال 
دّقت در ترجمه و تنظیم اخبار بین الملل 
که کاری مفید، مّوجه و الزم خوانده شده 
است تا سال 1350 هجری )1971( که 
سازمان رادیوـ  تلویزیون ملی از ادغام این دو 
موسسه بوجود آمد و دارای یک خبرگزاری 
مستقل شد به همان صورت ادامه یافته بود 
و از سال انقالب )1357 = 1978( ظاهرا 

دیگر دنبال نشد.

به علت ضیق جا، مطالب مربوط به رویدادهای گذشته )تاریخ(، ارائه نظرات، تحوالت رسانه ها و دانستنی ها در 
ماهی چون آذر ماه را در اینجا پایان می دهیم. برای مشاهده و خواندن همه مطالب تاریخ عمومیـ  تاریخ ایران، 

علوم، فنون، هنر، ادبیات، رسانه ها، اقتصاد، سیاست، نظرات
 و ... به تاریخ آنالین برای ایرانیان تألیف ناشر مجله روزنامک به آدرس زیر مراجعه کنید:
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از 60 سال پیش که گام به دنیای 
روزنامه نگاری گذاردم، در پی هر 
انتخابات ریاست جمهوری در هر کشور، 
تفسیرنگاران و اصحاب نظر توجه رئیس 
جمهوری منتخب را به انتصاب مشاوران 
خوب و اهل اطالع و اندیشه جلب کرده و 
استدالل آنان اندرز افالتون و تجربه های 
امپراتوران روم بوده است. اشاره ای به یکی 

ـ دو مورد آن:
هفتم دسامبر سال 54 میالدي سناي 
روم برپایه افکار افالتون که مردم عموما 
یا اهل عمل هستند و یا اهل فکر و رئیس 
کشور باید هر دو هنر را داشته باشد، 
تصویب کرد از آنجا که دشوار است چنین 
فردي را به دست آورد، رئیس دولت که 
عمدتا مرد عمل است باید داراي یک 
مشاور از اصحاب فکر باشد تا کامل شود و 
چون در آن زمان، تنها دو فیلسوف بزرگ 
در »ُرم« وجود داشت تصمیم گرفتند که 

»لوسیوس آمنوس سنه کا« را که درعین 
حال بهترین خطیب وقت بود به عنوان 
مشاور اول رئیس کشور و »بوروس« 
فیلسوف دیگر را جانشین مشاور اول 

قرار دهند.
    در پي قطعي شدن انتخاب جورج 
دبلیو بوش به ریاست جمهوري آمریکا 
با راي دیوان عالي این کشور در دسامبر 

2000، سران حزب جمهوریخواه ]حزب 
حاکم[ برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات 
زیان آور دستگاه اجرایی، به تجربه سناي 
روم ]در دسامبر 54 میالدی[ و انتصاب 
»سنه نکا« استناد کردند و مصّرا از بوش 
خواستند که در کنار دفتر هر مقام اجرایی 
و ازجمله خودش، یک فرد آگاه، اهل فکر 
و اندیشمند )همانند سنه کا( را بگمارد تا 
دستیار فکري مقام مربوط باشد. بوش 
]بدون توجه به اینکه در آمریکا از دیرزمان 
چندین اطاق فکر مرکب از اصحاب تجربه، 
دانش و اطالع به صورت انستیتوهای 
مستقل به فعالیت سرگرمند[ به جاي یک 
فرد، در کنار دفتر هر مقام، یک گروه مشاور 
ـ اسما »مغز متفکر« مستقر کرد. ولی مرور 
زمان نشان داده است که به اندرزها توجه 
آنچنانی نمی شد و اگر شده بود مسئله 
افغانستان و عراق به این صورت پیشامد 

نمی کرد.

به مناسبت سالروز انتشار اتوبیوگرافي 
جان استیوارت میل اندیشمند قرن 
نوزدهم در 30 نوامبر سال 1873 که در 
همین سال هم در گذشت اشاره ای داریم 

به او و اندیشه هایش که در زیر می آید:
     »میل« که یک فیلسوفـ  اقتصاددان 
بود در طول اقامت در هند به عنوان 
یک مقام ارشد کمپاني هند شرقي 
انگلستان، از مشرق زمین هم تجربه 
داشته است مخصوصا که شاهد عیني 
شورش خونین سال 1857 هندیان 
بود. وي قبال روزنامه نگار و بعدا نماینده 

پارلمان انگلستان بود.
     »میل« با این عقیده »اسپینوزا« 
موافق بود که پیش از هر انتخابات، با 

وسائل مختلف به انتخاب کننده تفهیم 
شود که مسئول رایي است که مي دهد و 
اگر در دادن راي خود دقت الزم را به عمل 
نیاورد و آن را به فردي که شایستگي کامل 
ندارد و واجد شرایط الزم براي احراز مقام 
نیست بدهد، به سهم خود مسئول جامعه 
و زیانهایي است که منتخب او وارد مي 

آورد و باید پاسخگو باشد.
     مهمترین آثار »میل« در باره 
دمکراسي کتاب »مالحظات در باره 
دولت انتخابي« است. کتاب »تفکراتي 
در رفرم پارلماني« تالیف دیگر او هم 
درباره دمکراسی است که این کتاب در 

سال 1859 انتشار یافت.
     »میل« که در 20 مه سال 1806 در 

لندن به دنیا آمده بود مي گوید: جامعه 
اي که مردم آن آموزش دمکراسي ندیده 
اند، عمیقا آن درک نمي کنند، اهمیت 
آن را براي جامعه و فرد نمي دانند و 
در فصل راي گیري )زمان تبلیغات 
انتخاباتی( به آنان توصیه مي شود که 
به چه کسي راي بدهند و آنان هم احیانا 
چشم بسته مي پذیرند نیاز به پنجاه سال 
زمان )تمرین دمکراسي( دارد تا به صورت 
یک دمکراسي کامل )واقعي( در آید.به 
باور »میل«، هنگامي یک کشور مي تواند 
ادعا کند که دمکراسي است که مردمش 
اهمیت راي دادن و مسئولیت خطیر 

خود را در این زمینه بدانند.
     او مي گوید در جامعه آلوده به فساد 

مصّوبه سناي روم و اجبار مدیر کشور به داشتن مشاور اندیشمند )فیلسوف(

اهمیت  آموزش  دموکراسی

30

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

افالتون

روزنامک- شماره32 ) آذر1395(



و ضعف هاي اخالقي رشد دمکراسي بسیار 
کند است و در جوامع فقر زده هم مردم به تنها 
چیزي که اهمیت نمي دهند »راي دادن« 
است. آنان فریب نامزدی را می خورند که 

وعده کار و نان بدهد.
     »میل« در سال 1861 ناگهان به برابري 
ارزش آراء تردید کرد و گفت: چگونه مي 
توان راي یک تبعه بي اعتنا و بي تفاوت را 
که دادن و یا ندادن راي برایش فرق نمي 
کند با راي یک اندیشمند، فرد دانا و موثر، و 
تبعه مصمم برابر دانست؟. او بعدا نسبت به 
اکثریت عددي در پارلمان هم شک و تردید 
کرد و گفت چگونه مي توان در تصمیمگیري 
ها، میان یک نماینده دانا، آگاه و دلسوز با یک 
نماینده فاقد این صفات فرق نگذارد؟. براي 
رفع این نقص، وي سپس پیشنهاد کرد 
که شرایط انتخاب شونده وسیعا اصالح 
گردد و به انتخاب کننده آموزش الزم داده 
شود تا مسئولیت خود را بداند. وی پارلمان 
مرکب از افراد غیر واجد شرایط را مجلس 
بدلی )دمکراسي ظاهري( خوانده است. 
مفسران نظرات میل نوشته اند که وي 
نوعي انتخابات دو مرحله اي توصیه کرده 
است؛ به این ترتیب که مردم در دسته هاي 
کوچک نمایندگان خود را انتخاب کنند و 
این نمایندگان که آگاهي بیشتري دارند 
مقامات انتخابي را از میان نامزدهاي واجد 

شرایط )از میان خود و دیگران( برگزینند.
     »میل« در زمینه انتخاب رئیس دولت 
و مدیران ارشد نظري مشابه فارابي را مطرح 
داشته که همانا یافتن بهترین فرد جامعه 
و انتخاب او به مدیریت آن است )از رئیس 

دولت تا مدیران پایین تر(.
    »میل« همچنین با دوران تقنینیه بیش 
از دو سال موافق نبود و با حرفه اي شدن 
وکالت مردم )تجدید انتخاب به صورت 
نامحدود( مخالفت داشت. او در این زمینه 
نوشته است: وکیل حرفه اي )پي در پي 
انتخاب شدن( در هرجامعه به تدریج مدافع 
منافع طبقات متوسط و باال خواهد شد که 

خود از آنها سود مي برد.
     میل همچنین گفته است که اگر اکثریت 
یک پارلمان از افراد کم معلومات و ناآگاه، ضعیف 
و با تفکري ناقص تشکیل شود باید در قانون 

ترتیبي داده شده باشد که بتوان بي درنگ 
انتخابات را تجدید کرد زیرا که منطقا نباید 
اداره امور در دست چنین پارلماني باقي بماند.

     میل نسبت به دمکراسي آمریکا )به دلیل 
تبلیغات بی حد و حصر انتخاباتی، »حتي در 
زمان او« و نیز مشغله مردم معمولي و کار زیاد 

آنان( تردید داشت.
سی ام مارچ 1945 ارتش شوروی منطقه 
دانتزیک )گدانسک( را ازدست آلمان خارج 
ساخت. دادن همین منطقه قدیمی آلمان 
)پروس( به لهستان در پایان جنگ جهانی 
اول که در آن آلمان شکست خورده بودـ  
طبق قراردادهای سال 1919 ِورسایـ  
سبب شد که هیتلر براي پس گرفتن آن 
و بازگرداندن به قلمرو آلمان، در 1939 به 
لهستان لشکر بکشد و چون انگلستان و 
فرانسه تمامیت لهستان را تضمین کرده 

بودند، جنگ جهانی دوم آغاز شود. 
    ارتش شوروی پس از تصرف دانتزیک 
پیشروی خودرا به سوی اتریش که در آن 
زمان بخشی از آلمان بود آغاز کرد. درنوامبر 
2004 و در سالروز آزادشدن دانتزیک، 
گروهی از بستگان 27 میلیون تبعه شوروی 
که در جنگ جهانی دوم کشته شدند اجتماع 
کردند و اعتراض داشتند که چرا گورباچف 
ـ یلتسین از خون عزیزانشان به آن آسانی 
گذشته و از اروپای شرقی و بویژه لهستان و 
شرق آلمان خارج شده که همه اینها به ناتو 
پیوسته و دشمن روسیه شده اند. حال آنکه 
دولت آمریکا که جمع تلفات این کشور در 
جنگ جهانی دوم حدود 400 هزار بود هنوز 
خاک ژاپن و آلمان را از نیروهای نظامی اش 

تخلیه نکرده است و ....
 این جماعت می گفتند از همان روزی 
که کرملین از مرگ 27 میلیون تبعه خود 
گذشت و اروپای مرکزی و شرقی را بدون 
گرفتن کوچکترین امتیاز و غرامت مرگ 
کشتگان به غرب سپرد پیدا بود که بازگشت 
دوباره آن به باشگاه قدرت های ردیف یکم 
اگر بعید نباشد دشوار است. آنان همچنین 
می گفتند روسیه که سرشار از مواد خام 
است چرا مواد خام وارد می کند، روی ذخایر 
نفت و طال و ... نشسته اما مشکل اقتصادی 
دارد زیراکه همچنان گرفتار بوروکراسی 

پیچیده و فساد اداریـ  اقتصادی است که 
کمونیستها از نظام تزاری  و نظام جاری از 
دولت کمونیستها به ارث برده و مافیابازی 
که از لحظه فروپاشی شوروی آغاز شده و 
اموال و منابع عمومی به نام خصوصی سازی 
بلعیده شده پایان نیافته است و ...، حرف 
های مقامات مسکو ضد و نقیض است و 
روشن نیست که چه می کنند و چه می 

خواهند بکنند.
    به باور اصحاب نظر، این شعارها و انتقادها 
به ناسیونالیست های روسیه کمک کرده 
است که از آن پس در هر فرصتی آنها را تکرار 

کنند و ....
    پروفسور »ریچارد نوستات« که کوشید 
با انتشار کتاب و ایراد سخنراني، به مردم 
اهمیت یک رئیس کشور براي جامعه را 
بیاموزد و حصوصیات یک رئیس جمهوري 
خوب را تشریح کند و به راي دهندگان 
گوشزد سازد که مهمترین خدمت آنان به 
خودشان و جامعه، همانا انتخاب یک رئیس 
جمهوري شایسته است دوم نوامبر 2003 

در 84 سالگي درگذشت. 
    وي که یک استاد »تاریخ« بود و مدرسه 
آموزش علم حکومت را در هاروارد تاسیس 
و مدیریت کرده بود تاکید بر آن داشت که 
مردم باید چشم و گوش خود را باز کنند و با 
حواس جمع و مطالعه کامل راي پر بهاي شان 
را براي انتخاب یک رئیس جمهوري و مدیر 
دولت به صندوق اخذ آراء بدهند و احساس 
کنند که کوتاهي در این زمینه آسیب رساني 
به همه جامعه است و متوجه مسئولیت خود 
باشند. شورا ها و مجالس گروه هستند، ولي 
رئیس جمهوري یک فرد است که هنگام 
انتخاب او باید به نقش نابغه و فرد در پیشبرد 
جامعه توجه کرد، لذا باید »تاریخ عمومي« 

را به یاد داشت. 
    در میان تالیفات این استاد کتاب 
مینه  ر ز هبري« د ست ها و ر »سیا
خصوصیات یک رئیس جمهوري و هنر 
حکومت کردن و روش درست راي دادن 
جامع تر از سایر آثار اوست. روساي جمهوري 
آمریکا از حزب دمکراتـ  از ترومن و کندي 
تا کلینتونـ  از مشورت و اندرزهاي دکتر 

نوستات برخوردار شده بودند.
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دانستنی ها

روند صعودی نرخ ارزها 
نسبت به ریال 

در طول 30 سال گذشته، ارزش 
برابری ارزها در بازار ایران همواره روند 

صعودی داشته است.
    در سال 1393، ارزش دالر آمریکا 
نسبت به ریال، با هر دالر 3099 تومان 
آغاز شده بود که در 16 آذرماه این سال 

3400 تومان بود. 
    بررسی آمار و ارقام بانک مرکزی از 
سال 1364 ]شش سال پس از انقالب[ 
تا 1393 بیانگر 53 برابر شدن نرخ دالر 
]دالر آمریکا[ در برابر ریال بود. در این 
فاصلِه نزدیک به 30 سال، ارزش برابری 
دالر آمریکا نسبت به ریال جمهوری 
اسالمی ایران از 61 تومان در 1364 
)زمان جنگ عراق با ایران( به حدود 
متوسط 3239 تومان در سال 1393 
رسید. ]ارزش دالر در سال انقالب و تا 
دوـ  سه سال پس از آن، 7 تومان بود.[. 

    نرخ دالر از سال 1364 تا 1368 
)دوران جنگ( کمتر از 100 تومان و 
تا سال 1373 کمتر از 200 تومان بود 
که در سال 1374 به حدود 400 تومان 
رسید و آز آن پس روندی صعودی 

داشته است. 
    ارزش دالر نسبت به ریال در بازار 
آزاد )تهران( از سال 1392 وارد منحنی 
3000 تومان شده و تا به امروز نیز با 
نوسانیـ  گاهی مالیم و گاهی هم تُند 

زیر 4 هزار تومان باقی مانده است. 
    

یک نمونه اي از فساد اداري در روسیه: فروش موسسه 
یک میلیارد دالري دولتي به 210 هزار دالر!

بازپرس مامور رسیدگي به پرونده »خودورکوفسکي« 
میلیاردر یکشبه روسیه چهارم دسامبر 2003 اعالم کرد یکي 
از مواردي را که او رسیدگي مي کند کشف سوء استفاده در 
حّراج یک موسسه یک میلیارد دالري شوروي سابق است که 
»خودورکوفسکي« آن را به 210 هزار دالر خریداري کرده 
یعني به یک پنجهزارم بهاي آن!. این موسسه با گرسنگي 
دادن هفتاد ساله روسها که نتیجه اش مرگ زودرس آنان بود 

ساخته شده و در حقیقت شیشه خون آنان است. 
    »خودورکوفسکي« که زمان فروپاشی شوروی یک مرد 

28 ساله بود بزرگترین کمپاني نفت روسیه را هم در حراج اموال عمومي شوروي 
سابق خریداري کرد.

گسترش تولید تریاك افغانستان پس از طرد طالبان از 
حکومت

طبق برآورد دفتر سازمان ملل براي کنترل جهاني مواد مخدر و جنایات، 
محصول تریاک افغانستان که در سال 2001 ) آخرین سال حکومت طالبان( به 
185 تُن متریک )هزار کیلو گرمي( کاهش یافته بود در سال 2003 )دو سال پس از 
برکنارشدن طالبان به دست آمریکا و تغییر حکومت( به 3 هزار و ششصد تن رسیده 

بود )که در سال هاي بعد به مراتب بیش از آن مقدار شده است.(.
     بر پایه این آمار، افغانستان در سال 2004 تامین کننده سه چهارم تریاک جهان 
بود که در سال 2007 به بیش از نود درصد افزایش یافته بود. هروئین از مشتقات 
تریاک است که در سراسر جهان توزیع مي شود. به موجب محاسبه دیگر، درآمد 
افغانهاي درگیر در کشت و فروش تریاک در سال 2003 معادل دو میلیارد و سیصد 
میلیون دالر بود که برابر بود با نیمي از کل درآمد همه افغانها در آن سال و به این سبب 
است که کشاورز افغاني )که پس از طردشدن طالبان از حکومت مانعي جدي بر سر راه 
خود نمي بیند( ترجیح مي دهد که به کشت تریاک ادامه و آن را افزایش دهد. بهاي 
این ماده مخدر و مشتقات آن تا به دست مصرف کننده برسد 20 تا 50 برابر مي شود.

Khodorkovsky

سه افغان در یک مزرعه ِکشت 
تریاک سرگرم تیغ زدن گرزهای 

بوته ها جهت گرفتن شیره 
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