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سرمقاله

خبر و نظر در بهمن 1357 )آخرین ماه انقالب ایران( و در بهمن 1395 )امضاء 
و ابالغ اُرِدر دانالد ترامپ و دلخور شدن میلیون ها ایرانی(

در بهمن ماه 1357 دبیر اخبار بین 
الملل روزنامه اطالعات بودم. بیش از 
هر زمان دیگر، اخبار و نظرهای واصله 
از خبرگزاری ها، رادیوها و نیز روزنامه 
های اروپا و آمریکا که به تهران می رسید 
درباره تحوالت و رویدادهای وقت ایران 
بود ولی ما به علت تیراژ میلیونی و ترس 
از برخورد با کمبود کاغذ و مرکب چاپ، 
روزنامه را  تنها در 8 صفحه منتشر 
می کردیم و بنابراین، برای نقل حتی 
5 درصد از اخبار واصله از خارج جا 
نداشتیم. من مطالب استفاده نشده را 
پس از ُسرت کردن و دسته بندی و در 
پاکت های بزرگ قراردادن به صندوق 
عقب اتومبیل خود منتقل می کردم تا 

بعدا در نوشتن تاریخ، مأخذ قرار دهم.
 این اتومبیل من، یک داج ُکُرونِت 
بزرِگ 8 سیلندِر سفید رنِگ دنده 
اتوماتیک بود و قبال به خواننده بنام 
ـ ویِگن تعلّق داشت. به رغم داشتن 
اتومبیل های دیگر، آن را به این سبب 
خریده بودم که برای رساندنم به تپه جام 

َجم در خیابان پهلوی )اینک ولِی عصر( 
ـ سازمان رادیو تلویزیون ملّیـ  و هر روز 
در ساعت 5 بامداد و 8 شب اطمینان 
بخش بود. تصور کنید که اگر یک روز در 
ساعت 5 و به موقع به ساختمان پخش 
)جام جم( نمی رسیدم چه حالت عصبی 
به من روی می داد و بر سر اخبار بخش 

مشروح بامدادی چه می آمد؟!.

خالصه کنم. صندوق عقب اتومبیل 
)ترانک( از مطالب استفاده نشده پُر شده 
بود ولی من حوصله انتقال آنها را به خانه 
نداشتم زیراکه سنگین بودند و زحمت 
از پلکان باالبردن را داشت تا اینکه یک 
روز اثری از آن اتومبیل ندیدم، به سرقت 
رفته بود. هنوز پلیس تهران به آن نظم 
بازنگشته بود که سرقت اتومبیل درخور 
توجه باشد. افسران معروف به مصدقی 
که در طول دوران حادثه نویسی با آنان 
آشنا و بعضا دوست شده بودم، پس از 
انقالب، و با نخست وزیر شدن مهدی 
بازرگان مقامات پلیس را به دست 

گرفته بودند و نخواستم که در آن گیر و 
دار پافشاری کنم که ماهها بعد، از استان 
فارس یک نامه اداری دریافت کردم که 
اتومبیل سرقت شده در آنجا تصادف 

کرده  و ... که قصه ای طوالنی است.

39 سال پس از آن زمان، بار دیگر و 
پس از امضاء و ابالغ »اِگِزکتیو اُرُدر دانالد 
ترامپ«، خبر و نظر درباره ایران و این 
بار ایرانیان خارج از کشور که گفته شده 
است میلیونها نفر هستند و بستگان 
داخلی آنان به سطح انبوه رسیده بود. 
این بار پیام ها و اظهار نظرهای ایرانیان 
بویژه ایرانیان خارج از کشور که نگران 
دیدار با بستگان هستند و ... و مبادالت 
سوشل میدیایی آنهارا هم باید اضافه 
کنیم که 39 سال پیش چنین نبود و 
این، تسلط انسان قرن 21 را  بر اخبار و 
اطالعات و یافتن سابقه کار در اینترنت و 
به این لحاظ آماده واکنش نشادن دادن 

را ثابت می کند.
ناشر روزنامک
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

درباره صدور کارت )پروانه( خبرنگاری در ایران در طول 6 دهه
  یک مخاطب مجله روزنامک که خودرا دانشجو معرفی کردهـ  از ناشر مجله و مؤلف این آنالین پرسیده است 

که آیا در گذشته ]دوران نظام سابق[ خبرنگاران کارت رسمی ]دولتی[ خبرنگاری داشتند؟.

پاسخ:
     تا مهرماه 1337، نه. در این ماه، یک 
آیین نامه دولتی برای کار خبرنگاری 
و عکاسی در نشریات ]فقط خبرنگار 
و عکاس، و نَه برای نویسنده ثابت، 
دبیر میز و ...[ تدوین شد و از مدیران 
نشریات خواسته شد که خبرنگاران و 
فتو ژورنالیست های خود را معرفی 

کنند تا کارت صادر شود.
    مدیران نشریات ُفرم ارسالی را میان 
خبرنگاران توزیع کردند ولی شماری 
بسیار کم و تنها آنان که از مقامات و 
وزارتخانه ها خبر می گرفتند و به آنجا 
رفت و آمد داشتند، ُفرم ها را پُر کردند. 

بیشتر خبرنگاران که با مردم، 
بازار و مؤسسات غیر دولتی سر 
و کار داشتند، کارت دولتی را 
الزم ندانستند. چپگرایان که در 
آن زمان در نشریات در اکثریت 
بودند، آن آیین نامه را دخالت قوه 
مجریه در رکن چهارم دمکراسی 
و با هدف کنترل روزنامه نگار می 
دانستند، اعتراض داشتند و ُفرم 

هارا پاره می کردند.
     در آن دوران و تا زمان ایجاد 
وزارت اطالعات و جهانگردی 
)امروزه؛ ارشاد(، امور مطبوعات 
در دست وزارت کشور بود. این 
وزارت در میدان ارگ )میدان 15 
خرداد( و در کنار ساختمان رادیو 
قرار داشت که آن ساختمان اینک 

محل کار یک مجتمع قضایی است. دفتر 
امور مطبوعات یکی از ادارات این وزارت 
بود. تمامی امور مطبوعات از صدور 
مجّوز نشریه تا نظارت ]غیر امنیتی[ 

برعهده همین دفتر بود.
    چند سال پس از ابالغ آیین نامه، 
یک ژنرال و قبال فرمانده ژاندارمری 
کشور، وزیر کشور شد و تأکید کرد 
که خبرنگار باید برپایه شرایط آیین 
نامه، کارت )پروانه( دولتی داشته 
باشد و این، یک پروانه کار است و نَه 
کارت شناسایی. مدیران نشریات به 
خبرنگاران ابالغ کردند که اگر این 
کارت را نداشته باشند حق التحریری 

)فری لَنس( خواهند شد و بدون 
مزایا ]از قبیل بیمه، مرخصی ساالنه، 

پاداش، عیدی و ...[.
    با این تذکر، تقریبا همه خبرنگاران 
زجمله خود من ـ ُفرم مربوط  ـ ا
را پُر کردند و با عکس و مدارک، از 
طریق کارگزینی نشریه محل کار 
به وزارت کشور فرستادند و کارت 
دریافت داشتند. چند سال بعد که 
اداره کل انتشارات و رادیو »وزارت 
اطالعات و جهانگردی« شد، نصرت 
اهلل معینیان وزیر این وزارت که یک 
روزنامه نگار قدیمی بود مراجعه و 
صدور کارت را موقوف کرد و از آن پس 
ـ همانند کشورهای پیشرفته 
رت عضویت سندیکای  ـ کا
روزنامه نگاران شد کارت روزنامه 
نگاری و دارای احترام فراوان 
در جامعه. آخرین کارت ها از 
این دست که به دو زبان فارسی 
و انگلیسی است در دهه های 
1360 و 1370 صادر شده و به 
امضای محمد بلوری است. برای 
مشاهده و به عنوان سند، ُکپی 
کارت خبرنگاری خودم را که 
صادره از وزارت کشور وقت بود 
در اینجا درج کرده ام تا ببینید. 
این کارت پس از گذشت شش 
دهه و از این جیب به آن جیب 
منتقل شدن کهنه و چروکیده 

شده است.
کارت خبرنگاری ]نوشیروان کیهانی زاده[ صادره از وزارت 

کشور در 6 دهه پیش، یک نمونه از کارت های قدیم 
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 درسی بزرگ از اظهارات دختر پینوشه و هشدار غیر مستقیم او ...
فرستنده  پیامی که با مختصر ادیت 
در زیر آمده است خودرا یک روزنامه نگار 
سابق ایرانی مقیم اروپا ]بدون ذکر کشور 
محل اقامت[ معرفی کرده است. وی در 

پیام خود نوشته است :
        ... در تاریخ آنالین تألیف شما که 
امیدوارم به صورت کتاب درآید و چاپی 
آن نیز در دسترس قرارگیرد در روزهای 
مورخ 29 و 30 ژانویه ]ژانویه سال 2006 
که هر سال در همان روز، در سایت ظاهر 
و مشاهده مي شود[ درباره سرخوردگی 
لوسیا پینوشه دختر ژنرال آگوستینو 
پینوشه از یک دولت خارجي مطالبی 
نوشته بودید که به نظر من باید آویزه 
گوش همه خارجیان و مخصوصا روزنامه 
نگارانـ  روزنامه نگاران جوانـ  آن جوامع 
قرارگیرد. این، عادت قدرت هاي جهاني 
از دهه اول قرن بیستم شده است که پس 
از گذشتن خرشان از پل، آن را خراب 
کنند. نمونه اش رفتاری بود که با ورنر 
فون براون ]سازنده آلمانی موشکهای 
فضاپیمای آمریکا[، »پهلوی دوم«، 
فردیناند مارکوس، نوریه گا، صدام حسین 
و ... کردند. روزنامه نگاران ایرانی دهها 
سال پیش از »لوسیا پینوشه« تجربه 
اورا با تمامی وجود لمس کرده بودند. این 
قدرت ها پس از انقالب به بسیاری از آنان 
حتی ویزای توریستی ورود به کشورشان 
را هم ندادند، حال آنکه به موازات شاه، آنان 
هم ناچار به خدمت کردن به برخي قدرتها 
و رعایت سیاست های آنها شده بودند که 
این کار به تدریج عادت و برایشان یک 
روال شده بود. بیاد دارم که به معروفترین 
و بزرگترین آنان )غ. ص.( که برادر و 
برادرزاده آمریکایی هم داشت پس از هفته 
ها سرگردانی در استانبول و سرقت پولش 
در این شهر، چون موفق به دریافت ویزا 
نشده بود به وطن بازگشت ولی فرصت آن 
را نیافت تا دوباره قلم به دست گیرد و عقده 

دل بگشاید ]داد خود بستاند[ درگذشت.
    

    با درج پیام وارده که فرستنده اش 
اصرار به انتشار آن کرده، الزم است که 
جهت مزید اطالع به ماجرای دختر 
پینوشه در ژانویه 2006 اشاره شود، از 

این قرار:
ـ لوسیا پینوشه دختر بزرگ ژنرال       ـ 
پینوشه دیکتاتور شیلی که به آمریکا 
گریخته و درخواست پناهندگی کرده 
بود پس از رو به رو شدن با رفتارنامساعد 
ماموران آمریکایی که به او دستبند زده و به 
زندانش فرستاده بودند درخواست خودرا 
پس گرفت و خواست که اورا به کشورش 
بفرستند و به این ترتیب زندان شیلی را 
بر زندان آمریکا ترجیح داد. وی که 28 
ژانویه 2006 با هواپیما وارد پایتخت 
شیلي شده بود در قرارگاه پلیس فرودگاه 
به خبرنگاران گفت که در فرودگاه دالس 
)شهر واشنگتن( به او دستبند زدند، لباس 
زندان پوشانیدند و رفتار خوبي نداشتند؛ 
حال آنکه پدرش دهها سال در خدمت 
آمریکا بود، به خواست آمریکا ]در سال 
1973 و با کمک »سیا«[ برضد »آلنده« 
کودتا کرد و ... و اتهامات وارده به او و 
پدرش به همین دالیل است و او هرگز 

انتظار چنین رفتاري را از آمریکاییان 
نداشت. رفتاري که با او در فرودگاه دالس 
شد باید سرمشقي براي همه خارجیاني 
قرارگیرد که در وطن خود ندانسته و یا از 
روی خوش خیالی به خارجي خدمت مي 
کنند تا روزي - روزگاري عوض بگیرند. 
وی افزود: »منظور من از گفتن این مطالب 
به شما ]روزنامه نگاران مخاطب او[ این 
بوده است که آنهارا منتشر کنید تا چشم 

جهانیان باز شود.«.
     لوسیا که 25 ژانویه 2006 با گذرنامه 
جعلي وارد آمریکا شده و درخواست 
پناهندگي کرده بود دو روز بعد )27 
ژانویه( پس از رو به رو شدن با آن رفتار 
ماموران آمریکایي درخواست خودرا 
پس گرفت و از طریق آرژانتین به وطن 
بازگشت تا مجازات کشود!. لوسیا متهم 
بوده است که در سوءاستفاده هاي مالي 
پدرش مشارکت داشته و قسمتي از 
پولهاي پدرش را که از راه سوء استفاده به 
دست آمده بود به حسابهاي شخصي خود 
در داخل و خارج از کشورز واریز مي کرده 
و مالیات بردرآمد این پولها را هم نداده 
است. در زمان اقتدار پدر، لوسیا رئیس 
بنیاد فرهنگ ملي! کشور شیلي بود. 
پینوشه که به اتهامات متعدد از جمله سر 
به نیست کردن سه هزار شیلیایي چپگرا 
و سوء استفاده های مالی متعدد تحت 
تعقیب قضایي بود در دهم دسامبر سال 
2006 و چند روز پس از 91 ساله شدن 
درگذشت. وي در نود و یکمین زادروزش 
از کارهاي خالف خود کتبا ابراز ندامت 

کرده بود.
    لوسیا پس از بازگشت به وطن، تنها 
چند روز بازداشت بود و در ژوئیه 2008 
)تیرماه 1387( خودرا نامزد شورای شهر 
سانتیاگو کرده بود و آزادانه فعالیت دارد 
تا دادگاه تکلیف اتهامات وارده را روشن 

سازد. 
 28 ژوئیه 2008 لوسیا در جریان فعالیت هاي 
انتخاباتي شوراي شهر سانتیاگو )پایتخت 
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گشتی در رویدادهای ماه

از 27 ژانویه 2017، بخشی از اخبار 
و مقاالت رسانه های عمومی و اطالع 
رسانی های شخصی )سوشل میدیایی( 
به ُکِنش و واُکِنش های  ناشی از تصمیم 
دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
در مورد منع موقت مسافرت از 7 کشور 
با جمعیت عمدتا مسلمان اختصاص 
یافته بودـ  یک اقدام دولتی که پس از 
فروپاشی بلوک شرق سابقه نداشته 
است، زیراکه اجرای آن، بالفاصله پس 
از اعالم آن بود و 7 روز پس از آغاز کار 
یک رئیس کشور.  برخی گفته بودند 
که این اقدام دانالد ترامپ،  اصطالح 
وینستون چرچیل را به ذهن می آورد 
که شوروی را »پرده آهنین« خطاب 
می کرد و این اصطالح در نوشته ها و 
گفت و گوها به تدریج جای نام شوروی 
را گرفته بود. اخبار مربوط به اجرای 
دستور اداری رئیس جمهوری آمریکا 
که دادگاه فدرال آن را در تضاد با قانون 
اساسی این کشور و موازین مصّوب 
دیگر اعالم و اجرایش را متوقف ساخت 

با انتشار گزارش و عکس یک کودک 5 
ساله ایرانی که در فرودگاه بین المللی 
دالِس )پایتخت آمریکا( به او دستبند! 
زده بودند به اوج خود رسید بویژه که 
رهبر جمهوری اسالمی ایران در یک 
سخنرانی با لحنی انتقادی به آن اشاره 
کرد و اظهارات او در سراسر جهان 
انعکاس یافت. عکس این کودک در 
آغوش مادرش در صفحه اول نشریات 
به چاپ رسید و در پرایم تایم مکّررا از 

شبکه های تلویزیونی پخش شد.:

روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلستان 
ضمن نقل گزارش بی بی سی نوشته 
بود که »اِگِزگتیو اُرِدر« دانالد ترامپ 
مبنی بر محدود کردن مسافرت به 
آمریکا از 7 کشورـ  فقط 7 کشور!، 
وضعیت ورود و خروج به آلمان شرقی 
پیشین ]دیوار برلین[ را به خاطر می 

آورد.
یک صاحبنظر گفته بود، با دیدن 
نام عراق در میان این 7 کشور، به برخی 

ناپختگی ها پی بردم زیراکه رفت و 
آمد در چارچوپ تعهدات نظامی و 
اقتصادی دو کشور نمی تواند متوقف 
شود و اگر عراق مقابله به مثل کند، 
یعنی بر باد رفتن دستاوردهای آمریکا 
از لشکرکشی و تصرف عراق با آن همه 
هزینه و تلفات و نتیجه عمل متقابل 
دولت عراق؛ درگیری است و جهان 
2017 کامال متفاوت از جهان سال 

2003 است.

 بی بی سی )بخش انگلیسی زبان آن( 
ماجرای از هواپیما بیرون کشیدن یک 
 Juhel دبیر ریاضی مسلمان به نام
Miah را پخش کرد و از قول او گفت 
که در یک برنامه مسافرت آموزشی، 
با جمعی از همکاران و شاگردان 
دبیرستان برای دیدار از آمریکا که 
تا 230 سال پیش یک مهاجرنشین 
انگلیسی بود، از انگلستان عازم این 
کشور شد. این جمع با هدف صرفه 
جویی در هزینه، برای مسافرت 

بخشنامه اداری دانالد ترامپ و بازتاب گسترده خبر و عکس کودک 5 ساله ایرانی که 
در فرودگاه پایتخت آمریکا به او دستبند زدند! و بازداشت 2 ساعته پسر محمد علی 

بوکسور معروف در یک فرودگاه فلوریدا به علت عربی و اسالمی بودن نام اوـ  بیرون 
کشیدن یک معلم انگلیسی عازم آمریکا از هواپیما و در بین راه!

روزنامک- شماره34 ) بهمن1395(



خود بلیت شرکت هواپیمایی ایسلندـ  
Iceland air را خریده بودند و با یک 
هواپیمای این شرکت و از طریق فرودگاه 
ریکیاویک عازم نیویورک شده بودند. تا 
توقف کوتاه در فرودگاه ریکیاویک، مشکلی 
نبود. چند دقیقه پیش از پرواز از ریکیاویک 
به سوی نیویورک، نام او از بلندگوی هواپیما 
پخش شد و گفته شد که با اشیایی که با 
خود دارد )کیف دستی و ...( به قسمت جلو 
هواپیما برود. با شنیدن این پیام، نگاه همه 
مسافران و بویژه شاگردان و همکارانش 
متوجه او شد و با تعجب می پرسیدند که 

چه مشکلی برایش پیش آمده است.
وقتی که به قسمت پشت کابین هواپیما 
رسید، خدمه پرواز به او گفتند که در اجرای 
بخشنامه کاخ سفید واشنگتن که چند 
ساعت پیش ابالغ شده، از آمریکا خبر 
داده شده است که شما نمی توانید وارد آن 
کشور شوید، باید پیاده شوید و به انگلستان 
بازگردید و تا پیاده نشوید هواپیما پرواز 
نخواهد کرد. ما علت را نمی دانیم و مقامات 
مربوط آمریکایی به ما نمی گویند که چرا؟. 

شرکت های هواپیمایی اسامی مسافران 
عازم آمریکا را قبل از پرواز به سازمان مربوط 
)وزارت امنیت داخلی آمریکا( می دهند و اگر 
مسافری مسئله داشته باشد خبر می دهند 
که اورا پیاده کنیم. احتماال اسم شما ایجاد 
تردید کرده و یا در لیست پاییده شدن )واچ 
لیست( بوده اید. از دست ما کاری بر نمی آید.

Juhel Miah راهی جز پیاده 
شدن و بازگشت به کشور خود و اعتراض و 
مشورت با وکیل قضایی خود نداشته است.
ـ  موضوع دیگر در این زمینه که 24 

فوریه )جمعه ششم اسفند 1395( رسانه 
ای شده است، توقیف دو ساعته پسر محمد 
علی، قهرمان معروف و متوفای بوکس 
است. به باور کارشناسان روابط عمومی، 
انعکاس وسیع این رویداد در تصمیم کاخ 
سفید واشنگتن به دوباره نویسی بخشنامه 

مؤثر بوده است.
 به گزارش دیلی میل به نقل از یو اس اـِ  
تودی، نیویورک پُست و میامی نیو تایمز، 
وی )محمد علی جونیور( که با مادرشـ  
خلیله برای سخنرانی در مراسم ساالنه 
»ماه تاریخ سیاهپوستان« به جامائیکا رفته 
بود در بازگشت، در فرودگاه فورت الِدردیل 
)فلوریدا(، او را از مسافران جداکردند 
)احتماال به علت عربی بودن نام( و به اطاقی 
بردند و به بازجویی پروفایلی پرداختند که 
دو ساعت طول کشید. محمد علی جونیور 
گفته است که چندبار از او سئوال کردند 
که این نام را از کجا آورده و آیا مسلمان 
است؟ که این سئواالت مغایر قانون اساسی 
آمریکاست که هرگونه تبعیض و حمایت از 
یک مذهب، زبان، فرهنگ و ... نفی می کند.
 Chris Manici بازپرس پیشین 
و وکیل دعاوی و از دوستان خانوادگی 
محمد علی گفته است که اگر »محمد علی 
جونیور« بخواهد، وی علیه وزارت امنیت 
میهن که بر رفت و آمدهای خارجی نظارت 
و کنترل دارد به دادگاه دادخواست خواهد 
داد و مطالبه غرامت خواهد کرد. »محمد 
علی جونیور« در 1972 در شهر فیالدلفیا 

به دنیا آمده و 44 ساله است.

.Muhammad Ali Jr
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آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی و انقالب 
در سخنرانی 19 بهمن 1395 )7 ژانویه 2017( خود 
در برابر افسران نیروی هوایی ایران )به مناسبت روز 
نیروی هوایی( با اشاره به سخنان دانالد ترامپ که گفته 
بود ضرورت دارد ایران از دولت اوباما تشکر کند گفت: به 
هیچ وجه از آن دولت ]دولت اوباما[ متشکر نیستیم، زیرا 
با نّیت فلج کردن ملّت ایران و نظام اسالمی تحریم های 
سنگین را وضع کرد و البته به این هدف نرسید. چرا باید 
از دولت قبلی آمریکا تشکر کنیمـ  به خاطر تحریم های 
ضد ایرانی؟، به علت ایجاد داعش؟، به سبب به آتش 
کشیدن منطقه در سوریه و عراق؟ و یا به علت نفاق و 
دورویی یعنی »ابراز ارادت و همکاری در نامه خصوصی«، 
اما در عمل، حمایت صریح و آشکار از مخالفان ما؟. اینها 
مصادیق همان دستکش مخملین است که دولت قبلی 
امریکا روی پنجه آهنین خود کشیده بود. البته ما از این 
آقاِی تازه آمده ]ترامپ[ متشکریم چرا که زحمت ما را 
کم کرده و با نشان دادن چهره واقعی آمریکا، حرفهای 
38 ساله جمهوری اسالمی ایران را درباره فساد سیاسی، 
اقتصادی، اخالقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر آمریکا 
]واشنگتن[ ثابت کرده است. او ]ترامپ[ با حرفها و 
اقدامات خود در مبارزات انتخاباتی و روزهای اخیر، 
ماهّیت واقعی آمریکا را عریان در مقابل چشم مردم 
جهان به نمایش گذاشته و نشان داده است که حقیقت 

آمریکا چیست.

آیت اهلل خامنه ای در این سخنرانی که نظرات خودرا 
منعکس ساخت و بازتاب جهانی داشت دستگیری و 
بازداشت یک کودک پنج ساله ایرانی در فرودگاه بین 
المللی پایتخت آمریکا ]فرودگاه دالِس[ راـ  به طعنهـ  

مصداقی از حقوق بشر آمریکایی خواند.
ــ ترامپ در مصاحبه خود با فاکس نیوز که یکشنبه 5 
فوریه 2017 پخش شد، در مورد ایران صریحا این جمله 
را بیان داشت: "آنها کشور تروریست شماره یک هستند

 Trump said: “They are the No.
))“.1 terrorist state

 و برای این کار پول و اسلحه به همه جا می فرستند، 
ولی از این پس نخواهند توانست.".

 تفسیرگویان شبکه های تلویزیونی در اظهار نظر 
به این بیان ترامپ، گفتند که ترامپ پرخاشگری و 

دیپلماسی تند و خشن خودرا از ایران آغاز کرده است.

ــ اگر ترامپ نظر خودرا نسبت به ایران تغییر ندهد، 
برنده انتخابات ایران در ماه می امسال ]اواخر اردیبهشت 
1396[، یک نظامی و یا اصولگرا خواهد شد و نخستین 
یارگیری او، اتحاد با مسکو خواهد بود و بسط داد و ستد 

با چین و هند.
ــ برای پایان دادن به دلخوری ایرانیان، بهتر است که 
پرزیدنت ترامپ قضیه را دنبال نکند، به قضات دادگاه 
برای تأیید نظر خود فشار وارد نسازد و به برنامه های 
دیگرش که می خواهد قدرت را به آمریکا باز گرداند 

بپردازد.
ـ  دادستانهای 17 ایالت آمریکا بویژه کالیفرنیای 40 
میلیونی و دو ایالت دیگر ساحل غربی، ایالت های شمال 
شرقی تا مرز کارولینای شمالی، چند ایالت شمالی آمریکا 
و هاوایی و همچنین جمعی از مقامات پیشین ازجمله 
دو وزیر امورخارجه آمریکا از غیر قانونی، غیر آمریکایی و 
مغایر اصالحیه یکم و اصالحیه چهاردهم قانون اساسی 
آمریکا بودِن منع صدور ویزای ورود به اتباع 7 کشورـ  
از میان نزدیک به 200 کشور عضو سازمان مللـ  سخن 
گفته اند و تاکید کرده اند که اصالحیه چهاردهم هرگونه 
تبعیض ازجمله تبعیض به خاطر مذهب و ملّیت را منع 
کرده و در اصالحیه یکم، دولت آمریکا از ترجیح دادن یک 
مذهب بر دیگری منع شده است ولی در دستور العمل 
شماره 13769 مورخ 27 ژانویه 2017 پرزیدنت ترامپ، 
صریحا نام ملّیت های 7 گانه و دین اسالم ذکر شده است.

ــ در یک پیام آمده بود: ضمن تحسین از باب 
فرگوسون Bob Ferguson دادستان 

 James ایالت واشنگتن و قاضی جیمز روبارت
Robart  که با اقدام خود ثابت کرده اند تفکیک قوا 
در آمریکا وجود دارد و قاعده ِچک اند باالنس )موازنه قوای 
حکومتی و ِچک کردن اقدامات یکدیگر تا مغایر حقوق 
اساسی نباشد( زنده است از دولت ایران انتظار است 
که موضع افتراء تروریست بودن را در دادگاه و مجامع 
بین المللی مربوط و نیز دستگاه قضایی خود مطرح و تا 

حصول نتیجه دنبال کند.
    پرزیدنت ترامپ می توانست بدون تروریست 
خواندن ایران، تلفنی و یا کتبی دستور منع صدور ویزا 
ـّت در ورودی های آمریکا را  و یا سختگیری و اِعمال دق
بدهد و کسی هم اعتراض نداشت زیراکه حق یک دولت 
است که امور خودرا تمشّیت دهد. رئیس جمهوری 
آمریکا احتماال می داند که ایرانیان تا سال 1980 به 
کشور دیگر ازجمله آمریکا مهاجرت نمی کردند. شرکت 
در دانشگاههای کشور دیگر، مهاجرت نیست. البته 
منع صدور ویزا یک نتیجه مثبت هم برای ایران خواهد 
داشت و آن، توجه ایرانیان به داخله و خارج ساختن 
خیال مهاجرت از ذهن خودشان است که در چهاردهه 
گذشته بویژه از دهه 1379 )1990 میالدی( به کلّه 
آنان وارد شده است. این اقدام ترامپ همچنین ممکن 
است سبب شود که ایران هرچه بیشتر به همسایه خود 
ـ روسیه نزدیک شود. می دانیم که دولت روسیه از زمان 
پتر کبیر ) نیمه اول قرن هجدهم( این آرزو را داشته 
است. در قرن هجدهم، انگلیسی ها با انواع بازی ها از 
جمله جدا کردن افغانستان و شرق دجله و مناطقی از 
خلیج فارس از ایران و مجبور کردن ایران به خارج شدن 
از قفقاز و قطع نفوذ در شمال آمودریا مانع اتحاد روسیه و 
ایران و دستیابی روسیه به پایگاه دریایی در خلیج فارس 
شد تا هندوستان و شرق آفریقا را از دست ندهد و از خلیج 

فارس اخراج نشود.
   ـ  یک بانوی ایرانیـ  آمریکایی با اشاره به تصویر 
کودک 5 ساله ایرانی که هنگام ورود با همراهان به 
فرودگاه دالس پایتخت آمریکا به او دستبند زدند، عملی 
که در تاریخ بشر سابقه نداشته و تصویر بانو سحرـ  زن 
ایرانی دیگر که در یک فرودگاه آمریکا خود را بر زمین 
افکنده و ناله می کند، می گوید که هرگز پیشامد چنین 
وضعیتی راـ  بویژه در کشور آمریکا با آن قانون اساسی بی 
همتا و دفاع دهها ساله از حقوق بشر و آزادی ها باور نمی 
کردم. چرا با ما ایرانیان چنین می کنند؟. ما که گناهی 
مرتکب نشده ایم، چه کسانی دولت دمکراتیک مصدق را 

چند اظهار نظر درباره دستورالعمل دانالد ترامپـ  پیام ها و نیز پیشنهادها در این بارهـ  برخی بر 
این باورند که تروریست خوانده شدن ایراِن متمدن یک افترا و تهمت است که باید در دادگاه 

ملّی و یا جهانی به آن رسیدگی شود
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سرنگون کردند و ما را تا نسل ها به این روز سیاه افکندند؟، 
مقامات وقت لندن و واشینگتن.

ــ از 27 ژانویه 2017 که دونالد )دانالد( ترامپ، در 
پایان نخستین هفته آغاز ریاست خود بر فدراسیون 330 
میلیونی آمریکا که در طول 410 سال گذشته از مهاجران 
سایر ملل ایجاد شده است و پدر بزرگ پدری خود وی، 
یک مهاجر آلمانی و مادرش یک مهاجر اسکاتلندی 
است و زن اولش از چک اسلواکی و زن سومش از اسلونیا 
است دستوری اداری امضاء کرد و در این دستور، ایران 
در ردیف کشورهای تروریستی قرارگرفته است رسانه 
ها از مخاطبان خود در ایران و سایر نقاط جهان پیام هایی 
دریافت کرده اند که مضمون مشابهی دارند و تروریستی 
خوانده شدن ایران را یک افترا و اتهام دانسته و خواسته 
اند که دولت ایران ]هر سه رکن حکومتی و یا هریک از 
آنها، جداگانه[ قضیه را به دادگاهـ  داخلی و یا بین المللی 
ـ بکشاند تا رفع افترا شود که افترا در عین حال یک تحقیر 
است و اگر در رد قضایی و یا قانونی آن و یا گرفتن پوزش 
خواهی از طرف، اقدام پیگیر نشود پایدار خواهد ماند 
و ثبت تاریخ خواهد شد. این افترا نه تنها به ملت بلکه 

یکایک ایرانیان وارد آمده است.
     این مخاطبان گفته اند که این، صرفا یک حمله 
سیاسی نبوده که واکنش به آن »اقداِم متقابل و یا صدور 
اعالمیه« و از این قبیل باشد و یک افترا است که قاضی 
باید به آن رسیدگی و ُحکم دهد. دولت ایران مکلّف است 

که از جان، مال، حیثیت و شئون اتباع و حاکمّیت ملّی 
و تمامیت ارضی و شئونات ملت دفاع و حفاظت کند.

    
ـ هر دولت حق دارد که به اقتضای شرایط سیاسی،        ـ 
اقتصادی و اجتماعی وقت و برپایه منافع ملّی تصمیم 
بگیرد و اقدام کند ازجمله محدود و یا ممنوع کردن 
ورود غیر ضروری خارجی به کشور خود. »اِگزِکتیو 

اُرِدر« پرزیدنت ترامپ که ایراِن بافرهنگ و دارای 
تاریخی درخشان و 3 هزار ساله را در زمره چند کشور 
عمدتا ناامن و درهم ریخته قرار داده و تروریستی خوانده 
چیز دیگری است. یک کشورـ  زمین و کوه و رودخانه 
بی جان آن که نمی تواند تروریستی عمل کند، بنابراین 
مردم ایران مورد خطاب قرارگرفته و متهم به کارهای 
تروریستی شده اند. پرزیدنت ترامپ باید با ارائه سند که 
چنین سندی وجود ندارد، ایران را در ردیف تروریستی 
ها قرار می دادـ  دسِت کم سندی از 1980 به این سوی. 
تروریسم و تروریست از زمان انقالب فرانسه در اواخر 

قرن هجدهم دارای تعریف خاص خود شده اند، و عمدتا 
به گروه و فرد نسبت داده می شوند؛ مثال بریگاد سرخ 
ایتالیا که در دهه 1980 ژنرال آمریکایي جیمز دازیر و 
دهها تن دیگر از جمله »آلدو مورو« نخست وزیر ایتالیا را 
ربود، گارد سرخ ژاپن که در یک فرودگاه اسرائیل کشتار 
براه انداخت، گارد سرخ آلمان و .... آیا مردم ایران دولتی 
را که کمک به براندازی مصدق کرد و مسیر تاریخ میهِن 
شان را تغییر داد تروریست خوانده اند؟. حمایت نظامی، 
عقیدتی، سیاسی و اقتصادی یک دولت از دولت دیگر و 
حتی گروه مخالفـ  در تعریف، اقدام تروریستی بشمار 
نمی رود. اگر می رفت که برخی دولت ها که در وقایع 
لیبی، تصرف عراق و ... دست داشتند تروریست خوانده 
می شدند. کلید وقایع 11 سپتامبر 2001 آمریکا در 
افغانستان زده شد ولی نام این کشور و حتی پاکستان که 
در اینجا تا کنون چندین آمریکایی و تأسیسات آمریکا 
هدف قرار گرفته اند در آن فهرست نیامده است. در 
همین دوـ  سه دهه اخیر چند عمل تروریستی در کشور 

سعودی علیه آمریکاییان انجام شده است.
John Bercow ـ در جایی که جان برکو ـ 
رئیس مجلس نمایندگان )اصطالحا مجلس عوام( 

نگلستان در واکنش خود به تبعیضات رئیس  ا
جمهوری تازه آمریکا در صدور مجّوز ورود به این کشور 
مهاجرنشین گفته است که اگر ترامپ به کشور او بیاید با 
سخنرانی وی در مجلس انگلیس مخالفت خواهد کرد، 
نباید سکوت کرد که نه تنها ایران رسما )در دستور العمل 
رئیس جمهوری آمریکا و مصاحبه و تویتر او( متهم به 
تروریست بودن شده است بلکه اتباع آن نیز مورد تبعیض 

قرار گرفته اند. کوتاه آمدن، درد را دوا نخواهد بود.
ــ 41 سال پیش برای تحصیل به آمریکا آمدم و 
همین جا ماندگار شدم و چون مزاحمت هایی برایم بود 
به تابعیت آمریکا هم درآمدم. در انتخابات نوامبر 2016 
به ترامپ رای دادم. خانواده ، دوستان و بستگان را هم به 
حوزه هایی که برایشان تعیین شده بود بردم تا به او رای 
دهند، زیراکه سابقه سیاسی کاری نداشت و گفته بود که 
به فساد سیاسی و بوروکراسی ریشه گرفته در واشنگتن  
پایان خواهد داد. رسانه های آمریکا جز معدودی از آنها  
با ترامپ خوب نبوده اند و من به همین جهت، خرید دو 
روزنامه ای را که به منزل می فرستادند َکنسل کردم و 
قدغن کردم که در خانه جز به فاکس نیوز که از ترامپ 
حمایت می کند، تلویزیون دیگری را نبینند. ولی از 
لحظه ای که امضای خودرا پای اُرِدر تروریست خواندن 
ایرانیان گذاشت و شادمانانه آن را در برابر عکاسان 
و فیلمبرداران قرار داد از عمل خود در تبلیغ برای او 
چنان پشیمان شدم که تابلِت خودرا بر تلویزیون خانه 
کوبیدم. چرا تا این حد خشمگین و پشیمان؟، برای اینکه 
ایرانیان را تروریست خواند که بویی از تروریستی نبرده 
اند. آیا او ایرانیان را می شناسد و تاریخ ایران را خوانده 
است؟. اصطالح تروریسم وسیله و ابزار سیاسی شده و 
مفهوم واقعی خودرا از دست داده است. در آمریکا روزی 
نیست که چند درگیری مسلحانه با پلیس روی ندهد، 
اینکه تروریسم نیست. هر سال صدها نفر فقط در شهر 
شیکاگو کشته می شوند ولی از زدن برچسب تروریسم 
به مرتکبین خبری نیست. به هر حال، این درست نبود 
که ملت ایران را تروریست بخوانند و به آمریکا ممنوع 
الورود کنند. وقتی بستگان نتوانند برای دیدن ما به 
اینجا سفر کنند، ما مجبور به رفتن به ایران می شویم 
و این عمل موجب استحکام روابط. ضدیت دولت با فرد 
سود بخش نیست، پس از امروز فردایی هم هست. باید 
در اندیشه فردا و فرداهای دورتر بود. همیشه چرخ بر یک 
محور نمی چرخد. داعش که خود به خود از زمین سبز 
نشده است. اگر راست می گویند، چرا در نطفه خفه اش 
نکردند. قرن 21 دوران شکوفایی سوشل میدیا است و 
مردم از احوال یکدیگر آگاه می شوند و از هم خبر و نظر 
می گیرند،  اعضای فامیل، همسایگان و همکالس های 
قدیم، همشهریان و هموطنان باهم در تماس اند و تبادل 
عقیده می کنند و زمانی نیست که بدون سند به فرد و 

ملت برچسب زد.

بانو سحر بر کف فرودگاه
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در تاریخ عمومی قرون معاصر، ندیده نشده 
که یک رئیس کشور و یا مقام ارشد که نیاز به 
آغازی آرام، جلب نظر مثبت جهانیان و ایجاد 
زمینه مساعد برای گام گذاردن به دوره تصّدی 
خود دارد از اقدامی شروع کند که مخالفت 
مردمی با خود را برانگیزاندـ  آن هم نه محدود 
به مردم یک کشور بلکه 57 کشور اسالمی با 
جمعیتی حدود یک میلیارد و ششصد میلیون 

تَن )ربع جمعیت جهان(.
    ترامپ که از یکم بهمن 1395 )20 ژانویه 
2017( زمام امور فدراسیون آمریکا را به 
دست گرفته است جمعه 27 ژانویه 2017 
)هشتم بهمن 1395 و نخستین روزِ از ساِل 
قمرِی چینی ها که عالمت آن خروس است( 
با امضاء یک دستور العمل، ورود دارندگان 
گذرنامه هفت کشور اسالمی ازجمله ایران 
80 میلیونی را فعال و تا سه ماه به آمریکا ممنوع 
و بعضا مشروط کرد. در این دستور العمل، 
آوارگان نیز فعال و تا 4 ماه دیگر اجازه ورود 
به آمریکا به دست نخواهند آورد و فراریان از 
سوریه برای مدتی نامعلوم. عنوان این دستور 
العمل )Executive Order( محافظت 
مردم آمریکا از ورود تروریست های خارجی 

به آمریکا  گذارده شده است.
    طبق گزارش های رسانه ای در سه روز اول 
اجرای بخشنامه، این دستور العمل که تقریبا 
بالفاصله به اجرا درآمده، مانع از ورود حتی 
آنانکه که ویزای ورود در دست دارند و یا در 
هواپیما و در مسیر خود به آمریکا بودند شده 
بود و این شمار پس از پیاده شدن از هواپیما و 
گام گذاردن به فرودگاههای آمریکا تا ترتیب 
داده شدن دیپورت و یا موافقت با ورود، متوقف 
شده بودند و این اقدام با اعتراض جهانی رو به 
رو شده است بویژه که این منطقه 410 ساله از 
قاره آمریکا )ایاالت متحده(، یک مهاجرنشین 
استـ  با ورود چند صد انگلیسی در سال 1607 
و اینک کشوری 335 میلیونی. همین گزارش 
ها حکایت از آن داشت که دارندگان کارت 
اقامت دائم در آمریکا )معروف به کارت سبزی 
ها( نیز که در خارج از آمریکا بسر می برند 

به رغم biometric screening شدن 
قبلی )انگشت نگاری، اندازه گیری کف دست، 
وضعیت چشم، آهنگ صدا و طرز حرکت و ...( 
باید مصاحبه مجدد و بررسی تازه شوند تا مجّوز 
ورود بگیرند )ورود به شهر و خانه و کاشانه خود 
و ادامه زندگی با همسر و فرزندان و ادامه کسب 
و کار که رسم آمریکا جداکردن افراد خانواده 
از هم نبوده است(. برخی از کارت سبزی ها 
بیش از ربع قرن در آمریکا زندگی کرده اند و 
قبال باور نمی کردند که بدون ارتکاب جرم و 
محاکمه و دفاع از خود دیپورت شوند. دیپورت 
از کشوری که همه جمعیت آن جز سه میلیون 
بومی )اصطالحا؛ سرخپوست که تا قرن 
پانزدهم دهها میلیون بودند(ـ  خود و یا والدین 
و پدر بزرگـ  مادر بزرگ هایشان از کشورهای 
دیگر آمده اند تا آزادی مذهب، بیان عقیده، 
تشکیل اجتماع، انگیزه و فعالیت و حتی حمل 
اسلحه داشته باشند. این شمار پس از به دست 
آوردن کارت سبز برای خود برنامه ریزی کرده 
اندـ  برنامه ریزی برای بقیه ُعمر. بنابراین، حق 
اعتراض دارند و دادن دادخواست به دادگاه. 
دو روز پس از امضای دستور العمل، جان کلی 
)ژنرال بازنشسته( وزیر تازه امنیت وطن )هوم 
لند سکیوریتی( گفت که منعی برای بازگشت 
کارت سبزی ها وجود ندارد، تنها در فرودگاه از 

آنان پرسش هایی به عمل خواهد آمد.
    دستورالعمل پرزیدنت ترامپ از همان 
لحظه امضاء، خبر بزرگ رسانه ها شده و 
مخالفت های متعدد از جمله دادن دادخواست 
به دادگاه و اعتراض انجمن های مدافع حقوق 
بشر،ابراز نگرانی سازمان تعاون کشورهای 
اسالمی و ... به دنبال داشته است. یک قاضی 
فدرال در نیویورک این دستور العملل را نقض 
حقوق اساسی و شهرت آمریکا دانسته و حکم 
به متوقف شدن اجرای آن داده است که در 
پی اعالم آن، بسیاری از دارندگان گذرنامه 
از 7 کشور مورد بحث که در فرودگاه متوقف 
بودند آزاد شدند و وارد آمریکا برای پیوستن به 
بستگان خود که اجتماع کرده و شعار اعتراض 
می دادند. ُکپی تیتر یکی از روزنامه های آمریکا 

درباره حکم قاضی:
    

     تا 31 ژانویه 2017، دادستان های 15 
ایالت ازجمله ایالت واشنگتن و نیز دادستان 
شهر واشنگتن )پایتخت( دستورالعمل 

پرزیدنت ترامپ را مغایر حقوق اساسی، 
ضوابط و روال کار آمریکا که یک مهاجرنشین 
است خوانده اند و باب فرگوسن، دادستان 
ایالت واشنگتن که در این زمینه دادخواست 
قضایی تسلیم کرده گفته است که اگر بررسی 
این شکایت در دادگاه موفقیت آمیز باشد 
دستورالعمل تازه اعتبار اجرایی خود را به 
شکلی که انشاء شده است از دست خواهد داد 
)که یک مقام مطلع گفته است که بخشنامه 
اصالح و ادیت حقوقی خواهد شد(. فرگوسن 
همچنین گفته است که دستورالعمل رئیس 
جمهوری تازه مخالف مصالح خانواده های 
مهاجران است و ممکن است که با جداافتادن 
باعث از هم پاشیده شدن آنها شود. وی تاکید 
کرده است که دادخواست خودرا تا باالترین 

دادگاه دنبال خواهد کرد.
    از سوی دیگر به نظر می رسد که دونالد 
ترامپ برخورد خودرا با مسئوالنی که مخالف 
سیاست های مهاجرتی او هستند، آغاز کرده 
است. وی در پی سرپیچی بانو سلی ییتز 
Sally Q. Yates حقوقدان 57 ساله و کفیل 

دادستانی کل آمریکا از اجرای دستورالعمل 
تازه، او را برکنار کرد. همچنین راگزدیل 
 Immigration را از ریاست Ragsdale

 and Customs Enforcement

I.C.E(.( که سازمانی در چارچوب وزارت 

 Thomas امنیت میهن است برداشته شده و
Homanبه این سمت منصوب شده است تا 

اجرای موازین و مقررات جدید مهاجرتی را 
پیش ببرد.

ادامه سیل مخالفت و اعتراض جهانی به اقدام رئیس جمهوری آمریکا
 مبنی بر ممنوع الورود کردن اتباع 7 کشور از جمله ایران به آن کشور
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   ـ  دستور العمل دونالد ترامپ از همان ساعتی 
که امضاء و اعالم شد در میان مسافرانی که از 
خاورمیانه و شمال آفریقا عازم ایاالت متحده 
بودند، آشفتگی و سراسیمگی زیادی به وجود 

آورده بود.
    رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی و هوایی ایران از اقدام 
شرکت های هواپیمایی خارجی که به ایران 
پرواز دارند در دریافت جریمه از مسافران ایرانی 
که سفر به آمریکا را تحت تاثیر سیاست های 
جدید این کشور لغو )َکنِسل( کرده اند خبر 
داد و گفت از آنجا که اعالم سیاست های تازه، 
ناگهانی بوده و مسافر چاره ای جز لغو و یا تعویق 
برنامه پرواز نداشته، تالش خواهیم کرد که 

جریمه دریافت نشود.
   ـ  خطوط هوایی اردن و لبنان به شرکت 
های هواپیمایی اروپایی، قطر، امارات و ترکیه 
پیوستند و اعالم کردند که محدودیت سفر 
به آمریکا را که بخشنامه آن به امضای ترامپ 

رسیده، رعایت می کنند.
   ـ  اقدام ترامپ در قراردادن ایرانـ  اَبَرقدرت 
پیشین جهان ـ در ردیف کشورهای مایه نگرانی 
آمریکا و ممنوع کردن مسافرت ایرانیان که به 
لحاظ فرهنگ و تمدن، شهرت جهانی دارند به 
آن کشور واکنش و اعتراض جهانی را به دنبال 

داشته است.
    دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در 
آستانه ی برپایی اجالس کشورهای عضو 
اتحادیه ی اروپا که سوم فوریهـ  15 بهمنـ  
در مالت برگزار می شود، سیاست های دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری تازه آمریکا را مورد 
انتقاد قرار داد و تصمیمات او را در تضاد با 
سیاست خارجی 70 سال اخیر آمریکا ارزیابی 
کرد. برنامه های ترامپ آینده ی ماـ  اروپاـ  را در 
بسیاری از زمینه ها غیرقابل پیش بینی ساخته 
است. وضعیت جهان دارد تغییر می کند و 
شرایط تازه ای به وجود می آورد که فصل تازه 

ای در تاریخ خواهد بود.
   ـ  به گزارش 29 ژانویه 2017 دویچه 
وله )صدای آلمان( که در آنالین فارسی آن 
 Dr.مندرج است، دکتر جان دی. گارتنر
 Psychologist  روان درمانگرـ Gartner

و Psychiatrist آمریکایی و استاد دانشکده 
پرشکی دانشگاه جانز هاپکینز گفته است که 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گرفتار 
اختالل روانی »خودشیفتگی بَدخیم« است 
ـ اختاللی درمان ناپذیر که با توجه به قدرت 
جایگاه او می تواند منشا تهدیدهای جّدی برای 

آمریکا و جهان باشد.
   ـ  دویچه وله )صدای آلمان( همچنین 31 
ژانویه 2017 در وبسایت فارسی خود نوشته بود:
    می گویند سالی که نکوست از بهارش 
پیداست. بهار دوره ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ نسیم چندان خوشایندی برای ایرانیان 
نداشته است و احتمال تشدید تنش ها با دولت 
ایران در چهار سال آینده زیاد است. ایرانیان می 
گویند که چرا ما را که نه تفّکر تروریستی داشته 
ایم و در سابق در کنار آمریکا، در فهرست ویزا 
ممنوع قرارداده اند ولی پاکستانی ها و سعودی 
هارا، نه. ترامپ می گوید برای حفاظت از آمریکا 
در برابر رادیکالیسم و تروریسم اقدام کرده است 
و ایرانیان پاسخ می دهند که آیا تاکنون از 
ایرانیان حرکت تروریستی ضد آمریکایی دیده 

است؟، اعالم کند.
    ـ  واکنش علی الریجانی رئیس قوه مقّننه 
ایران در نطق او در مجلس منعکس شده است 
که گفت: اقدام اخیر دولت واشنگتن در منع 
صدور روادید برای ایرانیان و نادیده گرفتن 
روادیدهای صادره، از طرفی َسخاَفت ]کم 
عقلی[ بیشتری در بینش و رفتار این دولت و 
از طرف دیگر هراس آن را نشان داد که پشت 
ظاهر »دموکراسی خواهی« پنهان شده است 
و رعایت حقوق بشر را شعار می دهد، ولی .... 
نمایندگان مجلس و بعضا کتبا از رئیس جمهور 
]حسن روحانی[ خواستار اقدام عملی و فوری 
وی در دفاع از حقوق ایرانیان در برابر دستور 

العمل دونالد ترامپ شده اند.
   ـ  در پی انتشار متن بخشنامه مورخ 27 
ژانویه 2017 دونالد ترامپ، وزارت امور خارجه 
ایران با صدور بیانیه ای به این اقدام ترامپ 
واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: 
"دولت ایران برای پاسداری از حرمت و شأن 
آحاد ملّت و برای حمایت از حقوق شهروندان 
خود، تا زمان برطرف شدن محدودیت های 
توهین آمیز آمریکا، اصل عمل متقابل را اجرا 
می کند ]منع صدور روادید ورود آمریکاییان به 
ایران[. ولی، حسین نقوی حسینی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس بیانیه وزارت 

امور خارجه ایران در واکنش به بخشنامه 
ترامپ را کافی ندانست و تأکید کرد که دولت 
باید موضع گیری سخت و اقدامات جّدی تری 
در مقابل این اقدام خارج از نزاکت دیپلماتیک 

رئیس جمهوری تازه آمریکا نشان دهد.
    وزارت امور خارجه ایران در اطالعیه  دیگری 
به ایرانیان عازم سفر به آمریکا توصیه کرد که 
پیش از سفر به این کشور، از طُرق مقتضی و 
معتبر اطمینان حاصل کنند که برایشان در 
بین راه و در مبادی ورودی به آمریکا مزاحمتی 

ایجاد نخواهد شد.
   ـ  بعد از ظهر یکشنبه 29 ژانویه نیز بهرام 
قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران از احضار سفیر سوئیس در تهران 
به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا به وزارت امور 
خارجه و دادن یادداشت اعتراضی ایران به وی 
جهت رساندن به دولت آمریکا در خصوص صدور 

دستور العمل اجرایی دونالد ترامپ خبر داد.
    ـ حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس 
جمهور ]حسن روحانی[ در توئیتر شخصی خود 
خطاب به دونالد ترامپ نوشته است: آقای رئیس 
جمهوری! به یاد داشته باشید که ملّت ایران 
بیش از سه هزار سال استوار و سربلند ایستاده 
است؛ ایرانی را در طول تاریخش هیچ کس 

نتوانسته تحقیرکند.
   ـ  والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
ایرانیان همواره با عّزت زندگی کردند و باید 
عّزت آنان همچنان حفظ شود، اظهار کرد: بدون 
تردید این نوع حرکت ها به ضرر آینده آمریکا 
است و آنطور که ما می توانیم ارزیابی کنیم آینده 
آمریکا با وجود چنین مشکالت داخلی بدتر از 

گذشته خواهد شد.
   ـ  نیویورک تایمز قرارداده شدن ایرانیان 
در بخشنامه ممنوعیت صدور روادید سفر به 
آمریکارا پیش درآمد نوع روابط آتی واشنگتن 
با ایران دانسته است که به نظر می رسد آشتی 

جویانه و مسالمت آمیز نخواهد بود.
    دولت های اروپایی به استثنای بانو »تریسا 
می« نخست وزیر انگلستان از اقدام دونالد 
ترامپ در قراردادن مردم متمدن کشور 
باستانی ایرانـ  سرزمین مهد دانش، اندیشه 
و ادبیات در ردیف شش کشور ناآرام و درگیر 
منازعات داخلی انتقاد و آن را محکوم کرده 
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اند. بانو تریسا می که جمعه گذشته به عنوان 
اولین رهبر یک دولت خارجی با پرزیدنت 
ترامپ در واشنگتن دیدار کرده بود، به دلیل 
محکوم نکردن مفاد بخشنامه تازه مورد انتقاد 
قرار گرفت. بوریس جانسون، وزیر امور خارجه 
انگلستان در توییتی نوشته است که این اقدام 
آمریکا اشتباه و تفرقه انگیز است که مردم به 

خاطر تابعیت خود مورد تبعیض قرارگیرند.
   ـ  صادق خان شهردار پاکستانی تبار لندن که 
یک مسلمان است بخشنامه ترامپ را محکوم 
و آن را یک تبعیض خوانده است. صادق خان 
گفته است که اقدام دولت واشنگتن نوعی ظلم 
به دارندگان گذرنامه آن 7 کشور است زیراکه 
این مردم گناهی نکرده اند. در انگلستان برای 
جلوگیری از دیدار ترامپ از این کشور طوماری 
برای امضاء بازشده است که تا 31 ژانویه حدود 

یک میلیون نفر آن را امضاء کرده بودند.
    ـ آنگال مرکل، صدراعظم آلمان محدودیت های 
اعمال شدهـ  هرچند موّقتـ  در مورد ورود 
پناهجویان و شهروندان 7 کشور اسالمی آمریکا را 
محکوم کرده است. سخنگوی بانو مرکل گفته است 
که صدراعظم آلمان معتقد است مبارزه با تروریسم 
نمی تواند شامل همه افرادی باشد که متعلق به یک 
ملّیت و یا عقیده خاص هستند و این عمل قابل 

توجیه نمی تواند باشد.
   ـ  جاستین ترودو، نخست وزیر کنفدراسیون 
کانادا در پیامی به پناهجویانی که برپایه 
دستورالعمل دونالد ترامپ از ورود به آمریکا منع 
شده اند، گفته است: "کانادا به شما خوش آمد 
می گوید". در پی انتشار اظهارات ترودو، یک 
کانادایی 27 ساله دانشجوی دانشگاه الوال به 
نام Alexandre Bissonnette که گفته 
شده است نژادپرست و دوستدار ترامپ و لو پن 
است در یک مسجد مسلمانان در شهر کوبک 
به سوی نمازگزاران )نماز عشا( تیراندازی 
کرد که 6 نفر کشته و شماری زخمی شدند. 
احمد حسن وزیر امور مهاجرت کانادا که از 
دهم ژانویه 2017 این مقام را به دست آورده 
یک سومالیایی مهاجر است که از 16 سالگی 
در کانادا زندگی می کند. او نیز بمانند ترودو 
گفته است که درهای کانادا به روی مهاجران و 

پناهجویان بازاست.
 ـ  در عراق، مقتدی صدر، روحانی بانفوذ 
شیعه گفته است که به تالفی اقدام دونالد 

ترامپ، آمریکاییان باید عراق را ترک کنند. 
صدر گفته است: "این خودخواهی است که 
آمریکاییان آزادانه وارد عراق و سایر کشور ها 
می شوند و اتباع 7 کشور اعالم شده، نه. بنابراین، 
شهروندان آمریکا هم باید از عراق خارج و ممنوع 
الورود شوند." و متعاقب آن، کمیسیون روابط 
خارجی مجلس عراق که اتباع این کشور به 
آمریکا ممنوع الورود شده اند اقدام متقابل را 

تصویب کرده است.
    برخی از مقام های آمریکایی هم نسبت به 

تاثیرات منفی این فرمان هشدار داده اند:
   ـ  تری مک آلیف، فرماندار ایالت ویرجینیا، 
گفته است که این فرمان به ایجاد انزجار نسبت 

به آمریکا و مردم این کشور منجر می شود.
   ـ  جی اینسلی، فرماندار ایالت واشنگتن 
بخشنامه ترامپ را اقدامی ناکارآمد، بی تاثیر و 
خطرناک برای دولت آمریکا توصیف کرده است.
   ـ  هزاران استاد و پژوهشگران آمریکایی 
ضمن انتقاد از بخشنامه تازه در ممنوع الورود 
کردن اتباع ایران و 6 کشور مسلمان دیگر 
آن را تبعیض آمیز خوانده اند و بیش از هزار 
تَن از کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا با 
این بخشنامه مخالفت کرده اند. بسیاری از 
اصحاب نظر گفته اند که اقدام تازه دولت آمریکا 
رادیکالها و تروریست ها را برآن خواهد داشت تا 
حوزه فعالیت خودرا به سایر کشورها گسترش 
دهند. منع صدور روادید و آمدن با هواپیما به 
آمریکا مانع از اجرای برنامه های تروریست ها 
نخواهد شد، به ُطُرق دیگر وارد می شوند. نباید 
ساده اندیش بود. ترامپ پیش از امضای این 
بخشنامه، در توجیه اقدام خود گفته بود که 

نمی خواهد رویداد 11 سپتامبر 2001 تکرار 
شود و لذا از این پس، ورود خارجیان به آمریکا 
سخت خواهد شد. ولی ایرانیان تحصیلکرده و 
ضد تروریسم که تاکنون برای آمریکا درد سر 

ایجاد نکرده اند.
 Madeleine ـ  بانو مادلین آلبرایت   
Albright وزیر امور خارجه دولت بیل 

کلینتون و نخستین زنی که این مقام را به دست 
آورده بود در واکنش به بخشنامه ترامپ که 
مسافرت اتباع 7 کشور اسالمی به آمریکا را منع 
کرده است در تویتر خود نوشت: "من مسیحی 
هستم و نیاکان من یهودی بودند. با این اقدام 
ترامپ، آماده ام که »مسلمان« ثبت نام کنم.".

   ـ  این برمر Ian Bremmer مؤلف و 
کارشناس 47 ساله آمریکایی ِ جئوپولیتیک 
در امور »اوراسیا« در زمینه اقدام ترامپ در 
منع موّقت ورود اتباع 7 کشور اسالمی به آمریکا 
نوشته است که ترامپ، در این کشورهاـ  ایران، 
عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن 
کسب و کار تجاری ندارد، لکن در مصر، ترکیه 

و عربستان؛ بله.
   ـ  به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا 
آصفی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه ترامپ 
هنوز در هیجان دوران انتخابات به سر می بَرد، 
محروم کردن مردم ایران از دریافت روادید 
سفر به آمریکا را گروگانگیری مدرن خوانده و 
گفته است: آمریکاییان از این اقدام ترامپ زیان 

خواهند دید، نه ایرانیان.
   ـ  اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه 
مجلس با اشاره به اقدام ترامپ گفت که به رغم 
اشارات مقامات دولت ]دولت حسن روحانی[ 
و انتظارات پیش بینی شده، نه تنها عزت به 
پاسپورت ایرانی بازنگشت بلکه دولت آمریکا با 
ایران بمانند ملل کشورهای مستعمره برخورد 
کرد و در این شرایط بهترین و صحیح ترین 
اقدام، مقابله به مثل با آمریکاستـ  منع صدور 
روادید ورود به ایران به اتباع آن کشور و به این 

ترتیب دور ماندن از منافع اقتصادی ایران.
   ـ  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با صدور اعالمیه ای اقدام دولت آمریکا 
در ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع ایران را 
محکوم کرد. همچنین قرار شد که در نشست 
بعدی این کمیسیون از مسئوالن وزارت امور 

Bissonnette
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خارجه دعوت شود تا درباره اقدام دولت جدید 
آمریکا و مقابله با آن بحث و بررسی شود.

   ـ  محمدعلی وکیلی یک دیگر عضو هیأت 
رئیسه مجلس در این باره گفت: دولت ایران 
به عنوان حافظ منافع ایرانیان باید در قبال 
دستور العمل ترامپ در محدود کردن صدور 

روادید، موضع متناسب اتخاذ کند.
   ـ  مهدی شیخ نماینده مجلس نیز با اشاره 
به اظهارات، حرکات و اقدامات دونالد ترامپ، 
 گفت: ترامپ ظاهراً در جهت تضعیف آمریکا 
حرکت می کند. در جامعه آمریکا دو دستگی 
وسعت گرفته که به قول رسانه ها، این دو 
دستگی دارد به یک جنگ داخلی نرم ]جنگ 
سردـ  تظاهرات خیابانی، انتقاد و انتشار مقاله و 

...[ منجر می شود.
    ـ  نصرت اهلل تاجیک کارشناس امور 
بین الملل گفته است که حرکت هایی ایذایی 
دولت واشنگتن این بار شامل یکایک ایرانیان 
شده که به سود آمریکا تمام نخواهد شد. ولی، 

ما نباید در زمین آمریکا بازی کنیم.
   ـ  محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل 
سیاسی عالوه کردن ایرانیان بر ملل ممنوع 
الورود شده )ملل مایه نگرانی و ُکنسرن آمریکا( 
در بخشنامه دونالد ترامپ را از نتایج سیاست 
تسلیم و سازش ]دولت حسن روحانی[ با 

واشنگتن دانست و گفت که نباید کوتاه آمد.
   ـ  واکنش زهره الهیان نماینده اسبق 
مجلس در این زمینه گفته است: "بهتر است 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران 
پیگیری های حقوقی در راستای تأمین منافع 
اتباع ایرانی را در مجامع بین المللی ازجمله 
سازمان ملل دنبال کند و حجت االسالم حسن 
روحانی در تحّقق شعار خود مبنی بر بازگرداندن 
عّزت به پاسپورت ایرانی بر کوشش خود 

بیافزاید.
   ـ  علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون آموزش مجلس با هشدار درباره 
هرگونه ساده اندیشی در برابر اقدام آمریکا گفته 
است: از رئیس جمهور ]حسن روحانی[ این 
پرسش را دارم که آیا منع و محدودساختن 
ورود ایرانیان به آمریکا نقض برجام است یا 
خیر؟، و اگر نقض برجام است آن را رسما اعالم 

دارد تا اقدام شود.
   ـ  الهام امین زاده دستیار ویژه حجت االسالم 

حسن روحانی رئیس جمهور در امور شهروندی 
بخشنامه ترامپ مبنی بر ممنوعیت صدور 
روادید برای ایرانیان را نقض حقوق بشر و 
در راستای حمایت از تروریسم خواند و بر 

پاسخگویی آمریکا در این زمینه تأکید کرد.
   ـ  حسین شیخ االسالم مشاور وزیر خارجه 
نیز در این باره گفت: متن دستور العمل مورخ 
27 ژانویه دونالد ترامپ درباره عدم صدور 
روادید برای اتباع 7 کشور مسلمان ازجمله 
ایران بسیار ابهام آمیز و غیر حقوقی تهیه شده، 
ابتدایی ترین اصول قانون نویسی در آن رعایت 
نشده و نمونه آشکار ایران ستیزی این دولت 

واشنگتن است.

   ـ  محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه 
اسالمی در واکنش به اقدام ترامپ در منع موقت 
صدور روادید برای ایرانیان گفت: دولت باید به 
عنوان حافظ منافع اتباع کشور و دفاع از حیثیت 
هر ایرانی به این اقدام اعتراض و ثابت کند از 

عزت گذرنامه ایرانی دفاع می کند.
   ـ  رضا روستاآزاد عضو هیأت مؤسس »جبهه 
مردمی نیروهای انقالب اسالمی« گفته است: 
این اقدام ترامپ که ایران را در کنار شش کشور 
ناامن و درگیر در جنگ داخلی قرار داده است 
تحقیر ملت بزرگ و بزرگوار ایران است و دولت 
حسن روحانی باید جواب دهد و اقدام متقابل و 

در شأن ملت ایران انجام دهد.

 نمونه هایی از تظاهرات اعتراضی در فرودگاههای آمریکا
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از 27 ژانویه 2017 که دونالد )دانالد( 
ترامپ در پایان نخستین هفته آغاز ریاست 
خود بر فدراسیون 335 میلیونی آمریکا که 
در طول 410 سال گذشته از مهاجران سایر 
ملل ایجاد شده است و خود وی، نسل دوم دو 
مهاجر آلمانیـ  اسکاتلندی است دستوری 
اداری امضاء کرد و در این دستور، ایران در 
ردیف کشورهای تروریستی قرارگرفته است 
تا یکشنبه 5 فوریه 2017، دبیرخانه این تاریخ 
آنالین و نشریه روزنامک چندین پیامـ  تلفنی 
و ... از مخاطبان خود در ایران و سایر نقاط 
جهان دریافت کرده که مضمون مشابهی 
دارند و تروریستی خوانده شدن ایران را یک 
افترا و اتهام دانسته و خواسته اند که دولت 
ایران ]هر سه رکن حکومتی و یا هریک از آنها، 
جداگانه[ قضیه را به دادگاهـ  داخلی و یا بین 
المللیـ  بکشاند تا رفع افترا شود که افترا در 
عین حال یک تحقیر است و اگر در رد قضایی و 
یا قانونی آن و یا گرفتن پوزش خواهی از طرف 
اقدام پیگیر نشود پایدار خواهد ماند و ثبت 
تاریخ خواهد شد. این افترا نه تنها به ملت بلکه 

یکایک ایرانیان وارد آمده است.
     این مخاطبان گفته اند که این، صرفا یک 
حمله سیاسی نبوده که واکنش به آن »اقداِم 
متقابل و یا صدور اعالمیه« و از این قبیل باشد 
و یک افترا است که قاضی باید به آن رسیدگی 
و ُحکم دهد. دولت ایران مکلّف است که از 
جان، مال، حیثیت و شئون اتباع و حاکمّیت 
ملّی و تمامیت ارضی و شئونات ملت دفاع و 

حفاظت کند.
    یکی از این پیام ها که جامعیت بیشتری 

دارد به عنوان نمونه:
         هر دولت حق دارد که به اقتضای شرایط 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وقت و برپایه 
منافع ملّی تصمیم بگیرد و اقدام کند ازجمله 
محدود و یا ممنوع کردن ورود غیر ضروری 
خارجی به کشور خود. »اِگزِکتیو اُرِدر« 
پرزیدنت ترامپ که ایراِن بافرهنگ و دارای 
تاریخی درخشان و 3 هزار ساله را در زمره 
چند کشورعمدتا ناامن و درهم ریخته قرار 

داده و تروریستی خوانده چیز دیگری است. 
یک کشورـ  زمین و کوه و رودخانه بی جان آن 
که نمی تواند تروریستی عمل کند، بنابراین 
مردم ایران که مقام های دولتی هم از همین 
مردم هستند متهم به کارهای تروریستی 
شده اند. پرزیدنت ترامپ باید با ارائه سند که 
چنین سندی وجود ندارد، ایران را در ردیف 
تروریستی ها قرار می دادـ  دسِت کم سندی 
از 1980 به این سوی. تروریسم و تروریست 
از زمان انقالب فرانسه در اواخر قرن هجدهم 
دارای تعریف خاص خود شده است، و عمدتا 
به گروه و فرد نسبت داده می شود؛ مثال بریگاد 
سرخ ایتالیا که در دهه 1980 ژنرال آمریکایي 
جیمز دازیر و دهها تن دیگر از جمله »آلدو 
مورو« نخست وزیر ایتالیا را ربود، گارد سرخ 
ژاپن که در یک فرودگاه اسرائیل کشتار براه 
انداخت، گارد سرخ آلمان و .... آیا مردم ایران 
دولتی را که کمک به براندازی مصدق کرد و 
مسیر تاریخ را تغییر داد تروریست خوانده 

اند؟. 
حمایت نظامی، عقیدتی، سیاسی و 
اقتصادی یک دولت از دولت دیگر و حتی 
گروه مخالفـ  در تعریف، اقدام تروریستی 
بشمار نمی رود. اگر می رفت که برخی دولت 
ها که در وقایع لیبی، تصرف عراق و ... دست 
داشتند تروریست خوانده می شدند. کلید 
وقایع 11 سپتامبر 2001 آمریکا در افغانستان 
زده شد ولی نام این کشور و حتی پاکستان 
که در اینجا تا کنون چندین آمریکایی و 

تأسیسات آمریکا هدف قرار گرفته اند در آن 
فهرست نیست. در همین دوـ  سه دهه اخیر 
چند عمل تروریستی در کشور سعودی علیه 

آمریکاییان انجام شده است.
ضمن تحسین از باب فرگوسون دادستان 
ایالت واشنگتن و قاضی جیمز روبارت که 
با اقدام خود ثابت کرده اند تفکیک قوا در 
آمریکا وجود دارد و قاعده ِچک اند باالنس 
)موازنه قوای حکومتی و ِچک کردن اقدامات 
یکدیگر تا مغایر حقوق اساسی نباشد( زنده 
است از دولت ایران انتظار است که موضع 
افتراء تروریست بودن را در دادگاه و مجامع 
بین المللی مربوط و نیز دستگاه قضایی خود 

مطرح و تا حصول نتیجه دنبال کند.
    پرزیدنت ترامپ می توانست بدون 
تروریست خواندن ایران، تلفنی و یا کتبی 
دستور منع صدور ویزا و یا سختگیری و 
ـّت در ورودی های آمریکا را بدهد  اِعمال دق
و کسی هم اعتراض نداشت زیراکه حق یک 
دولت است که امور خودرا تمشّیت دهد. 
رئیس جمهوری آمریکا احتماال می داند که 
ایرانیان تا سال 1980 به کشور دیگر ازجمله 
آمریکا مهاجرت نمی کردند. شرکت در 
دانشگاههای کشور دیگر، مهاجرت نیست. 
البته منع صدور ویزا یک نتیجه مثبت هم 
برای ایران خواهد داشت و آن، توجه ایرانیان 
به داخله و خارج ساختن خیال مهاجرت 
است که در چهاردهه گذشته بویژه از دهه 
1379 )1990 میالدی( به کلّه آنان وارد 
شده است. این اقدام ترامپ همچنین ممکن 
است سبب شود که ایران هرچه بیشتر به 
همسایه خودـ  روسیه نزدیک شود. می دانیم 
که دولت روسیه از زمان پتر کبیر ) نیمه اول 
قرن هجدهم( این آرزو را داشته است. در قرن 
هجدهم، انگلیسی ها با انواع بازی ها از جمله 
جدا کردن افغانستان و شرق دجله و مناطقی 
از خلیج فارس از ایران و مجبور کردن ایران 
به خارج شدن از قفقاز و قطع نفوذ در شمال 
آمودریا مانع اتحاد روسیه و ایران و دستیابی 
روسیه به پایگاه دریایی در خلیج فارس شد تا 

 پیشنهاد شماری از مخاطبان: تروریست خواندن ایراِن متمدن یک افترا و تحقیر است که باید 
در دادگاه ملّی و یا جهانی به آن رسیدگی شود

قاضی جیمز روبارت
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هندوستان و شرق آفریقا را از دست ندهد و از 
خلیج فارس اخراج نشود.

    همچنین از مطبوعات تهران*ـ  اصولگرا و 

اصالح طلبـ  باید سپاسگزاری شود که قضیه 
را دنبال می کنند.

        * با اشاره ای که در این پیانم به مطبوعات 

تهران شده است، در زیر ُکپی صفحات اول 
شماره های 17 بهمن 1395 شماری چند از 

آنها درج شده است:
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14

دوربین

تلویزیون روسیه 22 ژانویه 2006 
ضمن نشان دادن این سنگ )هر دو روي 
آن، عکس باال( گفت که انگلیسي ها با 
قراردادن این سنگ مصنوعي در گوشه اي 
در حومه مسکو به ضبط جزئیات فعالیت 
ها روسیه در آن منطقه دست زده بودند. در 
این سنگ، تازه ترین دستگاه )هاي تک( 
دریافت و ارسال اطالعات قرار داده شده 
بود. غافل از این که ما هم با کامپیوترهاي 
جیبي بسیار کوچک مي توانیم عالئم را 

کشف و محل دستگاه جاسوسي را کشف 
کنیم. این کامپیوترهاي بسیار کوچک در 
جیب ماموران قرار دارد و هنگام گشت 
محلي، دستگاههاي جاسوسي را کشف 

مي کنند.
    در پي این ماجرا، که توسط دستگاه 
امنیت فدرال روسیه )جانشین کا گ ب( 
کشف شده دولت روسیه به انگلستان 
اعتراض و دستور اخراج چهار دیپلمات 
سفارت این کشور را از خاک روسیه صادر 

کرد که مستقیما کار جاسوسي را به دست 
داشتند. سازمان امنیت فدرال روسیه 
چند سازمان غیر انتفاعي بین المللي را 
نیز متهم به دخالت در این جاسوسي 

کرده بود.
 در همان روز گفته شده بود که دولت 
روسیه با کشف این شبکه که از ادامه 
جاسوسي هاي دوران جنگ سرد حکایت 
مي کند، روش سختتري در قبال غرب در 

پیش خواهد گرفت. 

كشف شبكه جاسوسي انگليسي ها در روسيه، در ژانويه 2006!

روزنامک- شماره34 ) بهمن1395(



 شكست آلمان در نبردهای خياباني و كوچه به كوچِه استالينگراد و نقطه بازگشت -
عكس هايی كه درس می دهد

دوم فوریه 1943 با خلع سالح آخرین 
واحد ارتش ششم آلمان، جنگ خیاباني 
و خونین استالینگراد پایان یافت که نقطه 
بازگشت در جنگ جهاني دوم بود.فیلد 
مارشال پاولوس فرمانده ارتش ششم آلمان با 
وجود دستور هاي مکرر و موکد هیتلر مبني 
بر ادامه مقاومت، 31 ژانویه تصمیم به تسلیم 
شدن گرفت و با اعضاي ستاد و 15 ژنرال از 
زیرزمین یک فروشگاه متروک که قرارگاه او 
بود بیرون آمد و به یک ستوان ارتش سرخ که 
قرارگاه او را زیر آتش قرار داده بود تسلیم شد. 
پس از تسلیم شدن پاولوس، سي ساعت طول 
کشید تا نیروهاي او در محله هاي شمالي 

شهر اسلحه زمین بگذارند. هیتلر درجه 
پاولوس را به فیلد مارشالي ترفیع داده بود 
که تا آخرین نفس مقاومت کند و به او تاکید 
کرده بود که تاریخ به یاد نداشته که یک فیلد 

مارشال آلماني زنده تسلیم شود.
     از 31 ژانویه تا دوم فوریه نزدیک به سیصد 
هزار نظامي آلماني در استالینگراد و حواشي 
شهر خود را به ارتش سرخ تسلیم کردند. 
محاصره و جنگهاي خیاباني استالینگراد 
شش ماه و چند روز طول کشید و یکصد هزار 
نظامي آلماني تنها در جنگ تن به تن در این 
شهر جان باختند. در بسیاري از ساختمانهاي 
این شهر، یک طبقه ساختمان در دست 

سربازان روس و طبقه دیگر در دست آلماني 
ها بود.

     حمله به استالینگراد یک اشتباه بزرگ 
دیگر هیتلر بود. به باور مورخان، اگر هیتلر 
دستور حمله به استالینگراد را صادر نکرده 
بود، ارتش ششم او قفقاز و منابع نفت آن را 
متصرف شده بود، ایران را از اشغال نظامي 
خارج و عراق را متصرف و انگلیسي ها را 
از هند فراري داده بود و.... ظاهرا هیتلر و 
اطرافیانش سختي جنگ شهري را حدس 

نزده بودند.
    نظامیان آلماني از 40 روز پیش از 
تسلیم شدن از گوشت اسبان سوار نظام 
رومانیایي تغذیه مي کردند. در حمله به 
استالینگرادـ  شهری در کناره غربی رود 
ولگا که به ولگوگراد تغییر نام داده شده 
استـ  270 هزار نظامی آلمانی و متحدان 
اروپای شرقی آلمان از جمله رومانی 
شرکت داشتند. تلفات این نبرد 743 هزار 

تن گزارش شده است.
     کارشناسان نظامي علل تسلیم شدن 
مارشال پاولوس را کاهش مهمات و خوار بار و 
سرماي شدید از یک طرف و رسیدن نیروهاي 
تازه نفش شوروي به فرماندهي ژوکف از 
سوي دیگر و به حد اقل رسیدن ضعف روحیه 
آلماني ها دانسته اند. مشکالت آمریکا قبال در 
شهرهاي عراق و اینک در مناطق مسکوني 
افغانستان نمونه بسیار کوچکي از سختي 

جنگهاي خیاباني را منعکس مي کند.

فیلد مارشال پاولوس تسلیم مي شود

اعضاي ستاد فیلد مارشال پاولوس در انتظار آمدن یک ستوان ارتش سرخ براي انتقال آنان به 
بازداشتگاه هستند

منظره شهر استالینگراد )ولگوگراد امروز( در آخرین روز جنگ )دوم فوریه 1943(
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تيترهای صفحه اول شماره 14 بهمن 1357 روزنامه اطالعات و سه خبر از صفحه 
آخر اين شماره آن روزنامه برای ماندن در تاريخ 
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 ُكپی تيترهای صفحه اول شماره 16 بهمن 1357 روزنامه اطالعات و سه خبر از 
صفحه آخر و يک خبر از صفحه دوم اين شماره آن روزنامه برای ماندن در تاريخ 
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

ایــن صفحــات ماهانــه را بــا بيــت رودکــی، متوّلــد 
858 و متوفــی در 940 ميــادیـ  پــدر شــعر فارســی 
نویــن که در بــاال آمده اســت آغاز کرده ایــم که یک 
روزنگار)کرونيــکل(  بــه روش تاریــخ نویســی 
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 اســت ارتباط بابهمن داشــته است.

20

این ماه در گذر تاریخ

22 بهمن 1357، انقالب ایران با 
انتشار اعالمیه ارتشبد عباس قره باغی 
)َقراباغی و متوفی در سال 2000 در 
پاریس( رئیس ستاد ارتش مبنی بر بی 
طرف شدن نظامیان ]سلب حمایت 
از شاپور بختیار نخست وزیر وقت و 
عمال حمایت از انقالب[ و بازگشت 
آنان به سربازخانه ها، ناپدید شدن 
شاپور بختیارنخست وزیر، افتادن رادیوـ  
تلویزیون به دست کمونیست ها، سقوط 
کالنتری های پلیس، خودکشی ژنرال 
ایرج مقدم رئیس تسلیحات ارتش و 
افتادن زّرادخانه ها به دست جمعیت و 
افراد، کشته شدن ژنرال بَدره ای فرمانده 
فرمانی و شورش  نیروی زمینی، نا
نظامیان پادگان عشرت آباد )تهران( 
و تیرخوردن سه ژنرال، افتادن زندان 
دژبان در پادگان جمشید آبادـ  محل 
بازداشت مقامات سابق ازجمله سپهبد 
نصیری و ... به دست انقالبیون، دستگیر 
شدن ژنرال رحیمی رئیس شهربانی وقت 
)پلیس( و نیز فرماندار نظامی تهران 
و ... پیروز شد. این انقالب از 18 دیماه 
سال پیش از آن و یک روز پس از انتشار 
یک نامه ساختگی در روزنامه اطالعات 
)صفحه نامه به سردبیر و مقاالت( که غیر 
مستقیم، آیت اهلل خمینی را مورد اهانت 
قرار داده بود آغاز شده بود. نخست، 

روزی که به نظام سلطنتی 2500 ساله ایران پایان داده شدـ  روز پیروزی انقالب

ُکپی صفحه اول شماره 23 بهمن ماه 1357 روزنامه اطالعات

روزنامک- شماره34 ) بهمن1395(



محدود و به صورت تظاهرات پراکنده  و 
اعتراض بود و چون دولت به صورتی آن را 

تحمل می کرد به انقالب تبدیل شد.
شاه و بانویش بیست و ششم دي ماه 
1357 )1979میالدی و در آن سال مصادف 
با شانزدهم ژانویه( و یک روز پس از راي 
مثبت سنا به نخست وزیري شاپور بختیار، 
همچنانکه انتظار مي رفت ایران را به عزم 
»اسوان« در جنوب مصر ترک کردند. نهم 
بهمن 1357، شاپور بختیار آخرین نخست 

وزیر نظام پادشاهی ایران اعالم کرد که 
هیچ ممانعتی برای بازگشت آیت اهلل روح 
اهلل خمینی از پاریس به وطن وجود ندارد، 
فرودگاه تهران )ِمهرآباد( باز شده است و تنها 
باید مشّخص شود که ماـ  دولتـ  باید در 
تهران از او )آیت اهلل خمینی( محافظت کنیم 

و یا پیروانش.
12 بهمن 1357 )یکم فوریه 1979( آیة 
اهلل خمیني پس از 14 سال و 29 روز اقامت 
در خارج و عمدتا در عراق، از پاریس به ایران 

بازگشت و مورد استقبال میلیوني قرارگرفت. 
وي نزدیک به چهارماه در فرانسه اقامت 
داشت. با هواپیماي حامل او، یکصد و پنجاه 
روزنامه نگار نیز به تهران آمده بودند تا شاهد 
تحوالت باشند. ده روز بعد، انقالب پیروز شد 
و دولت موّقت به ریاست مهندی بازرگانـ  یک 
ملی مذهبیـ  که قبال از جانب آیة اهلل خمیني 
تعیین شده بود زمام امور کشور، و شورای 
انقالب کار تنظیم ضوابط و آیین نامه هارا به 

دست گرفتند.

12 بهمن 1357 )یکم فوریه 1979( آیة اهلل 
العظمي خمیني پس از 14 سال و 29 روز اقامت 
اجباري در خارج و عمدتا در عراق، از پاریس به 
ایران بازگشت و مورد استقبال میلیوني قرارگرفت. 
وي نزدیک به چهارماه در فرانسه اقامت داشت. با 
هواپیماي حامل او، یکصد و پنجاه روزنامه نگار 

نیز به تهران آمده بودند تا شاهد تحوالت باشند.
    آیة اهلل خمیني از فرودگاه عازم گورستان 
بهشت زهرا محل دفن جان باختگان انقالب شد 
و در آنجا ضمن سخناني، مجلسین و دولت شاه را 
غیر قانوني اعالم و از ارتش خواست که با چنین 
افرادي )ازجمله شاپور بختیار نخست وزیر وقت( 
همکاري نکند.  ده روز بعد، انقالب پیروز شد و 
دولت موّقت که قبال از جانب آیة اهلل خمیني تعیین 
شده بود زمام امور کشور، و شورای انقالب کار 

تنظیم ضوابط و آیین نامه هارا به دست گرفتند.

بازگشت آیت اهلل خمیني به وطن، پس از 14 سال و 29 روز اقامت اجباري در خارج

آیت اهلل العظمی خمیني در مهرآباد از هواپیما 
پیاده مي شود

 آیت اهلل خمیني و جمعي از همراهان در فرودگاه مهرآباد

آیت اهلل خمیني از فرودگاه به گورستان بهشت زهرا مي رود

)1
39

ن5
هم

) ب
 3

ه4
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

21



 تیتر سراسری صفحه اول شماره 12 بهمن 1357 روزنامه اطالعاتـ  در آن زمان بهرام مسعودی مدیریت مؤسسه مطبوعاتی اطالعات را برعهده 
داشت. وی در تهران سکونت دارد 
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نهم بهمن 1357، شاپور بختیار آخرین 
نخست وزیر نظام پادشاهی ایران اعالم کرد که 
هیچ ممانعتی برای بازگشت آیت اهلل خمینی 
از پاریس به وطن وجود ندارد، فرودگاه تهران 
)ِمهرآباد( باز شده است و باید مشّخص شود که 
ماـ  دولتـ  باید در تهران از او محافظت کنیم 
و یا پیروانش. قبال به بختیار اندرز داده شده بود 
که نخست پایه های نخست وزیری اش را استوار 
سازد و آرامش نسبی برقرار کند و سپس موانع 
بازگشت آیت اهلل خمینی را بردارد. به بختیار 
گفته شده بود که در میان این ناآرامی ها، اگر 
آیت اهلل بازگردد، نظام سلطنتی بیش از دو هفته 
باقی نخواهد ماند، مگر اینکه ارتش وارد عمل 
شود که در پی مذاکرات ژنرال هایزر آمریکایی 
با فرماندهان ارشد که برخی از آنان به مشایعت 
شاه در فرودگاه حاضر نشدند، چنین احتمالی 
وجود ندارد و در فرصتی که پیش خواهد آمد 
این فرماندهان، بی طرفی اعالم خواهند کرد. 
به شهادت تاریخ، بختیار این اندرزها را نپذیرفت 
که این، خود یک معّما برای تاریخ نگاران شده 
است. تردید نبود که پس از بازگشت آیت اهلل به 
وطن، ُعمر دولت بختیار انگشت شمار خواهد شد 
که دیدیم بیش از ده روز طول نکشید. بختیار به 

یکی از همین کسانی که به او اندرز داده بودند 
گفته بود که وفادار به اعالمیه حقوق بشر است و 
این اعالمیه جهانی، تبعید فرد از وطن و ممانعت 
از بازگشت فرد به کشور زادگاه را اکیدا ممنوع 

کرده است.
    آیت اهلل خمینی ساعت 9 و 27 دقیقه بامداد 
دوازدهم بهمن ماه، پس از 14 سال و 29 روز 
دوری از وطن به تهران بازگشت و مورد استقبال 
میلیونی قرارگرفت و 22 بهمن، بختیار ناپدید و 

انقالب پیروز شد.
    شاپور بختیار که نهم بهمن در یک مصاحبه 
مطبوعاتی عمومی شرکت کرده بود در پاسخ به 
سئوالی درباره انحالل ساواک گفت که ساواک با 
تصویب قانون در نیمه دوم دهه 1330 تاسیس 
شده است و با تصویب قانون باید منحل شود. ما 
الیحه انحالل آن را تهیه کرده ایم و همین روزها 

آن را به مجلسین می دهیم.
در این مصاحبه، وی همچنین گفته بود 
که شنیده است کمونیست ها و نیز گروههای 
مذهبیـ  هرکدام جداگانهـ  در مورد چاپ کردن 
و یا چاپ نکردن برخی از مطالب به روزنامه ها 
فشار می آورد یعنی که همان کار ساواک را می 
کنند. »اسالم« دین آزادگان است و تحمل افکار 

و عقاید باید تحّمل بشود
    بختیار در همین مصاحبه  در پاسخ به 
سئوالی درباره بازنگری در قانون اساسی کشور 
گفته بود که اگر این کار الزم آید، مراحل قانونی 
آنـ  از موافقت پارلمان تا تشکیل مجلس 
مؤسسان و سرانجام رفراندم باید تماما و دقیقا 

طی شود.
   برخی از مفّسران خارجی در تفسیر این 
اظهار شاپور بختیار که ممانعت از بازگشت آیت 
اهلل خمینی به وطن وجود ندارد گفته بودند که 
بختیار گمان می کند که با ورود آیت اهلل به ایران، 
تظاهرات فروکش می کند، پیروان او آرام می 
گیرند و با وعده های اصالحی وی اوضاع کنترل 
می شود. ]مرور زمان خالف تصّور بختیار را ثابت 
کرد.[. چند صاحب نظر هم گفته بودند که بختیار 
گمان می کند ]می کرد[ که می توان فعالّیت 
آیت اهلل را پس از بازگشت به وطن، کنترل کرد. 
بختیار که روز 22 بهمن ناپدید شده بود چندی 
پس از پیروزی انقالب از کشور خارج شد، به 
فرانسه رفتـ  کشوری که در آنجا تحصیل کرده 
بود و فرزند داشت. در اینجا به مخالفت با دولت 
جمهوری اسالمی ادامه داد تا سرانجام ششم 

آگوست 1991 و در 75 سالگی ترور شد.

روزی که شاپور بختیار اعالم کرد هیچ ممانعتی برای بازگشت آیت اهلل خمینی از پاریس به 
وطن وجود ندارد
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30 ژانویه 1649 چارلز یکم پادشاه 
انگلستان که در جنگ داخلي این کشور 
از نیروهاي هوادار پارلمان )دمکراسی( به 
فرماندهي »الیور کرومول« شکست خورده 

بود در مالء عام با تبر گردن زده شد.
     وي پس از فرار به اسکاتلند از سوي 
اسکاتلندي ها به نیروهاي پارلمان تحویل 
داده شده بود. نمایندگان »پارلمان« چارلز 
را به اتهام خیانت به ملت، نقض اختیارات 
مجلس )قانون اساسي نانوشته( و کشتار 
اتباع کشور )که مسئول محافظت از جان 
و مال آنان بود( محاکمه کردند. در جلسه 
دادرسي سندي مطرح شد که به موجب 
آن چارلز با پاپ تماس گرفته بود و به او قول 
داده بود که اگر کمک نظامي بفرستد، بار 
دیگر کلیساي انگلستان را تحت ریاست 

رم )واتیکان( قرار خواهد داد. چارلز در 
دادگاه حاضر به ابراز ندامت و قبول حاکمیت 
پارلمان و تن دادن به سلطنت، نه حکومت 
نشد و به اعدام در مالء عام محکوم و حکم 

همان روز به اجرا در آمد.
     جالد براي این که شناخته نشود نقاب بر 

چهره زده بود. واکنش تماشاگران متفاوت 
بود. شماري از آنان فریاد مي زدند: عمر 
شاه دراز باد و شماري دیگر فریاد زنده 
باد وطن و قانون سرداده بودند. چارلز که 
متمایل به استبداد بود 24 سال سلطنت 
کرد و نام همسر خود »ماریا = مری« را بر یک 
مهاجرنشین انگلیسي در آمریکاي شمالي 
گذارد که هنوز به همین نام »مریلند« 

خوانده مي شود.
     پس از اعدام چارلز، انگلستان 11 سال 
بدون پادشاه توسط کرمول تحت عنوان 
»لرد سرپرست« اداره مي شد که پس از 
فوت او، پسر چارلز یکم به سلطنت رسید، 
زیرا پسر کرمول حاضر به قبول سرپرستي 
کشور نشده بود و پارلمان مایل نبود به نظام 
پادشاهي مشروطه در انگلستان پایان دهد. 

مهاتما گاندي رهبر انقالب استقالل هند و نجات این کشور از استعمار 
طوالني انگلستان سي ام ژانویه 1948 به دست یک ناسیونالیست هندو 
که با تجزیه این شبه قاره مخالف بود کشته شد. گاندي مبتکر مبارزه 
منفي براي رسیدن به هدف سیاسي است. گاندي که هندیان او را مهاتما 
)آموزگار بزرگ( مي نامند هنگام فوت 78 ساله بود. او براي شرکت در 
اجتماع روزانه هوادارانش وارد این جمع مي شد که از فاصله نزدیک 
هدف گلوله »ناتوران وینایاک گدسه« 36 ساله قرار گرفت و 20 دقیقه 
بعد درگذشت. گاندي همان روز روزه سیاسي پنج روزه اش را پایان داده 
بود که به خاطر شنیده شدن پیامش مبني بر تحمل پیروان ادیان دیگر و 
ـ صرفنطر از دین و نژاد - به آن دست زده بود.    انتشار خبر  دوستي انسانهاـ 
قتل گاندي سبب شد که نزاع خونین هندو و مسلمان از سر گرفته شود. 

گاندي را بزرگترین منادي صلح در قرن 20 خوانده اند.

 روزی که یک پادشاه انگلستان در برابر مردم با تبر، گردن زده شد

چارلز یکم

روزي که گاندي پدر
 هند نوین به قتل رسید

گاندي دو نوه اش را در برگرفته است

گاندي رهبري فروتن بود که ساده زندگي مي کرد تا 
سرمشق قرار گیرد
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یک محکمه نظامي تهران سران حزب 
کمونیست توده را سالها پس از فرار از زندان قصر 
غیابا محاکمه و 13 تن از آنان را به اعدام محکوم 
کرد. این حکم که چهارم بهمن1344 )24 ژانویه 
1966( انتشار یافت غیر قطعي و تجدید نظر پذیر 
اعالم شده بود. اسامي محکومان به اعدام طبق 

اعالمیه دستگاه قضایی ارتش از این قرار بود:
     دکتر رضا رادمنش، ایرج اسکندري، 

دکتر فریدون کشاورز، احسان طبري، رضا 
روستا، عبدالصمد کامبخش قزویني، آرداشس 
آوانسیان، علي امیرخیزي، پتروس شمعوني، 
غالمحسین فروتن، یوسف جماراني، محمود 
بقراطي و غالم بابازاده.     این عده پس از فرار 
اززندان قصر با کمک افسران زندان، به خارج از 
کشور رفته بودند و عمدتا در آلمان شرقي بسر 

مي بردند. 

24 ژانویه 1848 اعالم شد که در منطقه 
کلومای کالیفرنیا )ساتر میل( طال کشف شده 
و در اینجا می شود با شستن خاک قطعات 
طال به دست آورد و طال در رسوبات رودخانه 
]ساکرامنتو[ یافت شده است. با این خبر که به 
باور مورخان، دولت واشنگتن مشّوق انتشار و 
دنباله یافتن آن بود شعار »پیش به سوی طال 
ـ گلد راش Gold Rush« در ایاالت قدیمی 
باعث یک حرکت تازه شده بود که نصب اعالن 
های دولت دراین زمینه هر فرد آماده قبول 
تحول و ماجرارا به فکر کوچ کردن انداخته بود. 
این تبلیغات ظرف هفت سال )تا سال 1855( 
بیش از سیصد هزار تن از ساکنان ایاالت قدیمی 
فدراسیون آمریکا را به کالیفرنیا کوچ داد و 

سانفرانسیسکو به صورت شهری بزرگ درآمد.
 James Knox جیمز ناکس پولک«
Polk« یازدهمین رئیس جمهور آمریکا در پی 

اخراج مکزیک از جنوب تکزاس در سال 1845 و 
تصرف مسلحانه این منطقه تا »ریو گرانده« و نیز 
نیومکزیکو و دادن اخطار به انگلستان و فرانسه که 

درصدد استقرار در مناطق شمال 
غربی )ایالت های فعلی واشنگتن، 
اورگون و آیداهو( نباشند درصدد 
تصرف کالیفرنیا برآمد که قرنها 
بخشی از مکزیک )اسپانیای نو( 
بود. نقشه تصرف کالیفرنیا ظرف 
دو سال )از فعالیت های اطالعاتی 

تا جنگ( اجرا شد.
سرهنگ »جان چارلز فریمانت 
 »John Charles Fremont

عملیات نظامی برضد نیروهای 
محلی دولت مکزیک در کالیفرنیا 
را در ماه مه 1946 آغاز کرد و جنگ 
دو کشور با سقوط شهر»مونتری« 
نیا و عقب  لیفر کم نشین کا حا
نشینی نیروهای مکزیک در سال 

1948 پایان یافت و طبق قرارداد گوادالوپ 
ـ هیداگو، دولت مکزیک کالیفرنیا را تسلیم 
دولت واشنگتن کرد، ولی ساکنان کالیفرنیا که 
عمدتا مکزیکی )اسپانیایی زبانـ  کاتولیک( و 

یا سرخپوست )بومی( بودند 
به آسانی زیر بار قبول قرارداد 
نمی رفتند. در اینجا بود که 
دولت واشنگتن نیاز به کوچ 
دادن آمریکاییان اروپایی تبار 
به کالیفرنیا داشت و از موضوع 
کشف طال استفاده و آنرا تبلیغ 
کرد و .... موضوع وجود قطعات 
طال در خاک کالیفرنیا توسط 
یک نظامی سابق اعالم شده 
بود. مهاجرت از شرق آمریکا 
به کالیفرنیا و تصرف اراضی، 
ا  لت ر یا ین ا ن ا سرخپوستا
نگیخت که چندین نبرد  ا بر
محلی را به دنبال داشت. استقرار 
نظامیان و سپس کوچ صدها 
هزار آمریکایی سبب شد که روسیه، انگلستان و 
فرانسه چشم از غرب آمریکا برگیرند. روسهای 
مهاجر تا مرز سانفرانسیسکو پیش آمده بودند 

که متوقف شدند. 

سران حزب توده غیابا محكوم به اعدام شدند

دکتر رضا رادمنش

تني چند از محکوم شدگان به اعدام

James Knox Polk

John Charles Fremont

ماجرای »پیش به سوی طالGold - Rush « در کالیفرنیا
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طبق سرشماري دوره اي که نتیجه آن 23 
ژانویه 2003 اعالم شد معلوم شد که در جامعه 
ایاالت متحده )آمریکا(، التین ها اقلیت ردیف یکم 
شده اند و سیاهپوستان اقلیت ردیف دوم را در 
جامعه این کشور مهاجرنشین تشکیل مي دهند. 
بر پایه این آمار، شمار التین هاي ایاالت متحده در 
سال 2002 میالدي 37 میلیون و شمار سیاهان 
36 میلیون و یکصد هزار و اندي بود. رشد ساالنه 
التین ها در ایاالت متحده در سال 2000 چهار 
و هفت دهم در صد، سیاهان که در قرون 17 تا 
19 از آفریقا به صورت برده آورده شده بودند یک 
و نیم در صد و سفید پوستان که عمدتا مهاجران 
اروپایي و خاورمیانه اي هستند شش دهم درصد 
بوده است. جمعیت آمریکا که اواخر سال 2011 
به 313 میلیون نزدیک شده بود در پایان دسامبر 
2013 به مرز 317 میلیون و پانصد هزار رسید. 
چهار دهم درصد این جمعیت را ایرانیان تشکیل 
مي دهند که عمدتا از 1980 )پس از انقالب( 
به این سوي جالي وطن کرده اند. جمعیت 
فدراسیون آمریکا در پایان سال 2014 به 318 

میلیون رسیده بود.
ـ      در قاره آمریکا به نژاد مخلوط اروپایيـ 
سرخپوست جنوبی )از مرز شمالی مکزیک به 
پایین( که به اسپانیاني تکلم مي کنند و کاتولیک 
هستند »التین ها = هیسپانیک« گفته مي شود. 

نفوس سرخپوستان )بومیان ایاالت متحده ( در 
سال 2002 اندکی کمتر از یک درصد کل جمعیت 
این کشور بود حال آنکه چهار قرن پیش، هنگام 
ورود انگلیسي ها به آمریکاي شمالي از چهل 
میلیون تجاوز مي کرد!. بومیان )سرخپوستان( 
که تا اواخر قرن نوزدهم براي حفظ اراضي نیاکان 
با مهاجران و دولت مهاجرنشینان جنگیدند در 
اراضي محصور )رزرویشن( قرارداده شده اند و 
به دالیلي در مصرف الکل افراط مي کنند و قمار 
کردن در بیشتر این رزرویشن ها مشاهده می 
شود. این رزرویشن ها تحت مراقبت اف بي آي 

)پلیس امنیت داخلي آمریکا( قرار دارند.
    جمعیت ایاالت متحده آمریکا در سال 1790 
چهار میلیون، در سال 1900 هفتاد و شش 
میلیون، درسال 1970 دویست و سه میلیون، در 
سال 2000 دویست و 81 میلیون، در سال 2006 
از مرز سیصد میلیون گذشت، در سال 2010 
سیصد و 8 میلیون و در یکم ژانویه 2013 سیصد و 
15 میلیون بود. گفته شده است که در این کشور، 
ده تا 15 میلیون مهاجر غیرقانوني هم زندگي مي 

کنند که در آمار باال به حساب نیامده اند.
    برآورد شده است که جمعیت این فدراسیون 
تا سال 2050 به 420 میلیون برسد. ولی، 
روند کاهش روزافزون نوزادآوری )زاد ولد( در 
ایاالت متحده که از سال 2005 شّدت گرفته 

است ممکن است این برآورد را به تحقق نرساند. 
نوزادآوری در آیاالت متحده از یک سال پس از 
پایان جنگ جهانی دوم و بازگشت نظامیان فاتح 
از جبهه ها به وطن )سال 1946( تا نیمه دهه 
1960 به طرز بی سابقه ای افزایش یافته بود 
که به »بی بی بوم Baby Boom« معروف 
شده است و سپس آهنگ نزول به خود گرفت که 
جز در برخی دهه ها، این کاهش ادامه یافته و از 
سال 2005 شدیدتر شده است. ]نمودار کاهش 
فرزندآوری در ایاالت متحده در پایین این 
مطلب آورده شده است.[. ایالت ها پُرجمعیت 
آمریکا ]و در واقع؛ استیت ها = کشورهای 50 
گانه عضو فدراسیون[ از این قرار اند: کالیفرنیا 
39 میلیون، تکزاس 26 میلیون، نیویورک 19 
میلیون و هفتصد هزار، فلوریدا 19 میلیون و 
پانصد هزار، ایلی نوی 13 میلیون، پِن سیلوانیا 
)پِن سیلوی نیا( 12 میلیون و 800 هزار،اُهایو 11 
میلیون، جورجیا، کارولینای شمالی و میشیگان 

)میشیگن( هرکدام 9 میلیون.
    کاهش نوزادآوری در اروپا و سایر کشورهای 
پیشرفته هم به گونه ای چشمگیر مشاهده می 
شود. به نظر جمعیت شناسان، میزان فرزندآوری 
با ارتقاء سطح آگاهی ها و دانش افراد )والدین( 
نسبت معکوس دارد. چین سالهاست که قانون 
یک فرزند یک خانواده را اجرا می کند که در سال 
2013 برای روستانشینان به صورتی محدود و 

مشروط استثناء در نظر گرفته است.
    پنج کشور پُرجمعیت جهان عبارتند از: چین 
با یک میلیارد و 350 میلیون، هند با یک میلیارد 
و 236 میلیون، ایاالت متحده با 317 میلیون و 
430 هزار، اندونزی با 142 میلیون و برزیل با 127 
میلیون. کره زمین در ژانویه 2014 با 7 میلیارد و 
139 میلیون جمعیت نزدیک به دو برابر ظرفیت 
خود دارای نفوس بود و ساخت شیمیایی مواد 
غذایی، بیکاری، کمبود مسکن و ... به همین 
علت است و در آینده؛ جنگ ها و ناآرامی ها. نفوس 
کره زمین در نیمه ژانویه 2015 به رقم 7 میلیارد 

و324 میلیون رسیده بود.

 »التین ها« اقلیت ردیف یكم در ایاالت متحدهـ  نگاهی به جمعیت جهان و مسائل
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هفتم فوریه 1294 )ماه مربوط در سال 
قمری 693( و دوران حکومت گیخاتوخانـ  
ایلخان مغول و حکمران وقت ایران، این کشور 
بمانند چین دارای پول کاغذی )اسکناس( 
شد که »چاو« نام داشت. حکام مغولی چین 
)دودمان یوان( از دو دهه پیشتر، پول کاغذی 

در آن کشور رایج کرده بودند.
     با صدور یک یرلیغ )فرمان حکومتی( 
گیخاتوخان، کار تهیه پول کاغذی به نام 
»چاو« در تبریز و در محلی به نام »چاوخانه« 
آغاز شد که از چهارماه بعد در سراسر قلمرو 
این خان جای سکه های طال و نقره را گرفت 
و پول رایج شد. این عمل به اقتباس از خان 
بزرگ مغوالن )قاآن( که در خان بالیغ )پکن( 
می نشست صورت گرفته بود. خان بزرگ که 
تمامی حاکمان قلمرو مغوالن، از روسیه تا شبه 
جزیره کره و از رود فرات تا رود سندـ  واقعا و یا 
ظاهراـ  مطیع او بودند پول کاغذی را از سال 
1271 میالدی در چین رایج کرده بود، زیرا که 
طال و نقره موجود در چین تکافوی هزینه های 
سنگین و بعضا ولخرجی و اسراف آنان نبود. 
قدمت پول کاغذی در چین که به صورت 
»بلوکیـ  نوعی ُمهرزنی« چاپ می شد به سال 
600 میالدی بازمی گردد ولی پولی دائمی نبود 
و هرگاه که هزینه های دولت باال می رفت و طال 
برای ضرب سکه کافی نبود، پول کاغذی چاپ 
می کردند که نوعی برات )حواله خزانه داری 
دولت( بود که بعدا و پس از حل مسئله، این 
پول کاغذی جمع آوری می شد به این صورت 
که دارندگان آن به خزانه داری و کارگزاران آن 
مراجعه و پول کاغذی را می دادند و طال و نقره 

می گرفتند.
     خزانه گیخاتوخان هم که بمانند قاآن 
)خان بزرگ همه مغوالن( مردی ولخرج و 
سطحی نگر بود و بزرگ وزیرشـ  صدر جهان 
)صدرالدین احمد خالدی زنجانی( ولخرج تر از 
اوـ  تهی از طال و نقره شده بود. وی و صدر جهان 
پس از مشورت با »چینگ سانگ« نماینده 

تام االختیاز »خان بزرگ« تصمیم به تهیه و 
رایج کردن پول کاغذی گرفتند به نام »چاِو 

ُمبارک«.
     این تصمیم به اجرا درآمد و »چاو« که 
قطعی بزرگ داشت با نقوش و برخی حروف 
چینی به جریان گذارده شد. طولی نکشید که 
مخالفت با این پول از تبریز و شیراز آغاز شد، 
مغازه ها از فروش کاال به چاو خودداری کردند، 
مردم آن را »چاو نامبارک« اسم گذاردند و چون 
بیم شورش و انقالب می رفت چند ماه بیشتر 

عمر نکرد و گیخاتوخان اعتبار آن را لغو کرد.
    لغو اعتبار چاو، کمکی به حل مسائل نکرد 
و صدای مخالفت با حکومت وقت و اتهام 
اسراف، نه تنها خاموش نشد بلکه گسترش 
یافت، نظامیان را هم فراگرفت و به تدریج 
تبدیل به انتقاد عمومی از فساد اداری )دیوانی 

ـ دولتی( شد.
     گیخاتو پس از اینکه از مخالفت تنی چند 
از ژنرال هایش آگاه شد و شنید که نافرمانی می 
کنند و درصدد شورش نظامی برآمده اند در 
سال 1295 میالدی از ترس فرار کرد و به ُمغان 

شمالی )نخجوان( رفت و در آنجا کشته شد.
     خالی شدن خزانه خان بزرگ در پکن 
تو در تبریز عمدتا به سبب نبود  و گیخا
دوراندیشی، توجه به اندرز اهل علم و تجربه 
و نیز بذل و بخشش به چاپلوسان و خواص و 
جلب وفاداری اطرافیان و مساعدت کدخدایان 

و کالنتران بود.
     فساد اداری، تملّق، نیرنگ و بوروکراسی 
بد در ایران، روسیه، چین، آسیای مرکزی، 
افغانستان، هند غربی )پاکستان امروز( و 
سراسر قلمرو سابق مغوالن تا فرات از همان 
زمان )7 قرن و اَندی پیش( به میراث مانده 
است و روانشناسی خودخواهی، آزمندی و 

تقلّب به وجود آورده است.
    این میراث نامیمون در عصر جانشینان 
شاه عباس به صورتی دیگر درآمد و پیچیده تر 
شد و پس از یک دوره اصالحات در زمان نادر و 
کریمخان، از اواسط سلطنت فتحعلیشاه قاجار 
رو به وخامت نهاد و ... بگونه ای که دو مستشار 
آمریکایی بیطرفـ  مورگان شوستر و دکتر 
میلسپوـ  به یک نسبت از حل این مسئله ابراز 

یاس کرده بودند.
    مورخان ولخرجی حکمرانان مغولی 
ایران از اموال عمومی و خزانه )بیت المال(را 
به دلیل بی اطالعی از رموز و فنون حکومت و 
بی اعتنایی نسبت به آن به علت ادامه عالمه 
مندی به زندگانی در حال کوچ و بذل و بخشش 
به بستگان و خواص نوشته و افزوده اند که این 
میراث مغول منحصر به ایران نیست، روسیه 
و چند منطقه اروپایی و آسیایی پیرامون آن 
هم از قربانیان این میراث هستند که همانا 
بوروکراسی و فساد اداری است. حکومت 
کمونیستی 74 ساله مسکو هم نتوانست در 
جماهیر 15 گانه آن را از میان بردارد. همین 
فساد اداری )دولتی( یکی از علل فروپاشی 
شوروی بوده است زیراکه پس از درگذشت 
لنین، وارثان انقالب بلشویکی او نتوانستند و 
یا نخواستند به آن پایان دهند که در فرهنگ 
کشور ریشه دوانیده است و انقالب فرهنگی و 

اصالح روانشناسی الزم دارد.
    کار انتشار پول کاغذی در اروپا در سال 
1574 در هلند و در سال 1660 در سوئد آغاز 
شده و در آمریکا چاپ و انتشار آن از پنجم فوریه 
1690 و در مهاجرنشین ماساچوست صورت 

انتشار پول کاغذی در ایراِن هفت قرن پیشـ  فساد اداری )دولتي( ارث مغول ها برای ایران، 
روسیه و ...

تصویر پول کاغذي چین رایج در 
قرن چهاردهم میالدي
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تصرف سفارت آمریکا در نیمروز 25 بهمن 
1357ـ  3 روز پس از پیروزی انقالبـ  طوالنی 
نبود و با ورود افراد کمیته انقالب و انجام 
مذاکرات پایان یافت و سفارت به کار خود تا 
نیمه آبان سال بعد )8 ماه و 18 روز( ادامه داد. 
برخی از رسانه ای ها تصرف سفارت را که با 

دفاع تفنگداران محافظ آن رو به رو شده بود 
کار چریک های فدایی خلق )دسته ای از 
کمونیست ها( گزارش کرده بودند ولی یک 
مقام کمیته انقالب این عمل را توطئه بقایای 
ساواکی ها بیان کرده بود تا دشمنی دولت 
آمریکا با دولت انقالب را برانگیزانند. تاس 

ـ خبرگزاری رسمی شوروی و رادیو مسکو 
نیز در گزارش های خود اعضای ساواک را 
طراحان نقشه تصرف سفارت آمریکا به دست 
داده بودند تا بهانه مداخله نظامی در ایران را 
به دست دولت آمریکا بدهند. دولت آمریکا 
گزارش منابع شوروی را مغرضانه خوانده بود. 
ُکپی متن خبر مربوط به اعتراض آمریکا به 
شوروی که در روزنامه اطالعات چاپ شده 
بود در اینجا آمده است. برخی هم گفته بودند 
که عمل ورود به سفارت و تصرف چند ساعته 
آن و سپس عکس گرفتن دوستانه )تصرف 
کنندگان سفارت با مقامات آن(، نقشِه خود 
آمریکایی ها بود تا فرصت مداخله به دست 
دهد. مجله تایم همان زمان عکسی را از یک 
عضو مسلح کمیته که در هجوم به ساختمان 
سفارت شرکت کرده بود در کنار سفیر وقت 

آمریکا منتشر ساخته بود.
برخی از مفسران چپگرا هم نوشته بودند: 
با اینکه انقالب ایران با حمایت نکردن دولت 
وقت واشنگتن از شاه به پیروزی رسیده بود 
و این دولت روز 23 بهمنـ  یک روز پس از 
سقوط دولت سلطنتیـ  دولت موقت مهدی 
بازرگان را به رسمیت شناخته بود تصرف 
سفارت آن کشور در تهران جای تردید دارد و 

از یک برنامه پشت پرده خبر می دهد.
پس از وقوع این رویداد پُر از تردید، به 
سردبیران روزنامه های تهران توصیه شد که 
به اعضای تحریریه خود تذکر دهند که حتی 
االمکان از تماس با مقامات سفارت آمریکا 
خودداری کنند و به تلفن هایی که از این 

سفارت شود پاسخ ندهند. 

تصرف چند ساعته سفارت آمریكا در تهران 3 روز پس از پیروزی انقالب و شک و تردیدها!

گرفته است، ولی تا پایان دهه 1960 پشتوانه 
پولهای کاغذی عموما طال بود و در حقیقت 
هر اسکناس یک »حواله طال« بود و دولتها 
نمی توانستند بیش از موجودی طال، اسکناس 
)بانک نوت( به جریان بگذارند، لذا ارزش پول 
تقریبا ثابت بود. دالر آمریکا از زمان اجرای طرح 
مارشال )هفت دهه پیش( پول جهانی شده است 
و بنابراین، هر بحران مالی در آمریکا در اندک 

زمان جهانی می شود. بحران های مالی برخی 
از کشورها عمدتا نتیجه کثرت چاپ اسکناس 
و توزیع آن است که تولید توّرم پول )نقدینگی( 
می کند و گرانی به وجود می آورد. اقتصاددانان 
چاپ کردن اسکناس با هدف تامین هزینه ها 
)خرج کردن( را که راهی بسیار آسان است نهی 
کرده و آن را برای جامعه خطرناک دانسته اند. 
آلمانی ها که با توّرم پول رو به رو بودند هیتلر را 

برای مدیریت کشور انتخاب کردند تا مسئله را 
حل کند. تاریخ صد سال اخیر نشان داده است 
که بسیاری از ناآرامی ها نتیجه فساد دولتی، 
نفوذ خواص و اصحاب منافع در تصمیم گیری 
ها و گرانی های ناشی از توّرم پول بوده است و 
همچنین بهانه کودتا ها. پول یک نوع کاال است 
که کثرت آن باعث ارزانی اش و گرانی مایحتاج 

زندگانی و کاال و خدمات می شود. 
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بهمن سال 1287 )فوریه 1909( در 
سراسر ایران َهرَدم تَِب قیام برضد استبداد 
محمدعلی شاه قاجار باال مي رفت و در 
گوشه و کنار کشور گروههاي مجاهِد راه 
مشروطیت )آرزومندان حکومت پارلمانی 
ـ Constitutionalists ( تشکیل 
مي شدند و .... خشم مردم از تیرماه 1287 که 
 Vladimir سرهنگ والدیمیر لیاخوف
Platonovitch Liakhov افسر 
روس و فرمانده نیروی قزاق تهران )و عمال 
فرماندار نظامی پایتخت(  به دستور شاه وقت 
مجلس را به توپ بسته بود و در طول آن سال  
شماری از مشروطه طلبان را نیز کشته بود 
شدت گرفته بود. لیاخوف متولد 1969 پس 
از بازگشت به روسیه و مقام نظامی خود، در 
جریان جنگ جهانی اول با یکان زیر فرماندهی 
اش بندر ترابوزان )واقع در قلمرو عثمانی 
وقت و اینک از بنادر ترکیه در دریای سیاه( 
را متصرف شد. وی پس از انقالب بلشویکی 
روسیه به نیروهای سلطنت خواه این کشور 

پیوست و در 1919 درگذشت.
 24 بهمن ماه 1287 )فوریه 1909( 
گروههاي مجاهد شمال کشور )ایران( در 
شهر رشت به هم پیوستند و روز بعد شماری 
ز مهاجران قفقازي ازجمله دهها ارمنی  ا
سوسیالیست ملّی )داشناک( نیزـ  به تشویق 
هواداران مشروطّیتـ  به آنان اضافه شدند. 
سران این گروهها در همین روز تصمیم گرفتند 
 Yeprem )که یِپِرم خان داویدیان )داِوتیان
Khan Davidian 41 ساله متولّد شهر 
َگنجه )اینک از شهرهای جمهوری آذربایجان( 
و از مهاجران قفقازي را فرمانده افراد مسلح 
خود کنند تا آنان را به صورت یک یگان رزمی 
آماده نبرد درآورد و این کار سریعا انجام گرفت. 
انتخاب یپرم خان به این دلیل بود که مبارزه 
مسلحانه با تزار روسیه را در کارنامه خود داشت 
و عوامل تزار اورا به سیبری تبعید کرده بودند که 
از آنجا گریخته و به ایران آمده بود. یپرم خان 

خواهان ایجاد دوباره ارمنستان بزرگتر بود که 
مانند 24 قرن پیش از آن )پیش از 1828( در 
کنار ایران و متحد آن باشد. وی تزار روس را 
حامی محمدعلی شاه می دانست. یک هفته 
بعد حکومت رشت به دست مشروطه طلبان 
مسلح افتاد و »آقاباالخان« حاکم رشت و تني 
چند از مقامات دولتي توسط مشروطه خواهان 
مسلح کشته شدند. این افراد بندر انزلی را هم 

تصرف کردند.
ز       مشروطه خواهان شمال سپس ا
محمدولي خان تُنکابُني )سپهدار( دعوت 
کردند که ریاست جنبش را به دست گیرد. 
وي دعوت را پذیرفت و از مازندران )تَنکابَن 
که بعدا شهسوار خوانده شد( وارد رشت 

)گیالن( شد.
     مشروطه خواهان مسلح شمال )گیالن 
و مازندران و شماری اَرمنی( سپس به سوي 

قزوین به حرکت در آمدند و در پي یک زد و 
خورد شدید این شهر را تصرف کردند و قاسم 
خان فرمانده پادگان شهر که دستور مقاومت 

داده بود اعدام شد.
     این مشروطه طلبان سپس رهسپار 
تهران شدند و با کمک هم اندیشان دیگر 
و نیز سواران بختیاري که از اصفهان آمده 
بودند پس از شکست و فراری دادن نیروی 
دولتی در باداَمک، در جوالی 1909 )تیرماه 
1288( پایتخت )شهر تهران( را متصرف و 
محمدعلیشاه )متولد 1872 در شهر آُمل و 
متوفی در 1925 در تبعیدـ  در ایتالیا( را به 
ساختمان تابستاني سفارت روسیه فراري 
دادند که در آنجا تا خلع از سلطنت پناهنده 
بود. وی31 ماه و 13 روزپادشاهی کرد. پس 
از پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت 
روسیه، مجلس فرزند 11 ساله اورا پادشاه کرد 
و عنوان احمدشاه داد )متولد 1898 و متوفی 
در فرانسه در 1930(. مجلس در 1907 به 
تصمیم محمدعلی شاه منحل شده بود که 
پس از افتادن تهران به دست مشروطه خواهان 
مسلّح، بازگشایی شده بود. »تاریخ« نشان می 
دهد که پادشاهان ایران از محمدعلی شاه 
به بعد )محمدعلی شاه، احمدشاه، رضاشاه 
و محمدرضاشاه در تبعید و خارج از وطن 
فوت شدند. محمدعلی شاه و احمدشاه در 
کربال و رضاشاه و محمدرضا شاه در قاهره و 
امانتا مدفون شدند. رضاشاه در یوهانسبورِک  
فدراسیون آفریقای جنوبی درگذشته بود و 
جنازه او به قاهره انتقال داده شده بود تا در 

فرصت مناسب به ایران منتقل شود.(.
 پس از پیروزي مشروطه خواهان، مجلس 
همچنین رای داد که پیرم خان رئیس پلیس 
تهران شود که تا پایان ُعمر )ششم ماه می 
1912= 16 اردیبهشت 1291( در این سمت 
بود. پیرم خان در این روز در جنگ با صارم 
الدلهـ  شاهزاده قاجارـ  در منطقه همدان 

کشته شد.

سازمان یابي مشروطه خواهان ایران در گیالنـ  تصرف رشت، انزلی، قزوین و تهران، پناهنده 
شدن شاه به سفارت روسیه و ...

Yeprem Khan Davidian
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بیست و یکم ژانویه سال 1775 )طبق 
ین  نویه ا ا بق: دهم ژ تقویم میالدي سا
 Yemelyan سال( »یملیان پوگاچف
Ivanovich Pugachev« قزاق انقالبي 

روسیه، به فرمان تزار وقت در مسکو چهار شّقه 
شد. وي که از قزاقهاي ناحیه »دنDon« بود 
قبال سروان ارتش تزار بود و در جنگ با عثماني 
و آلمان شرکت کرده بود. پوگاچف در جریان 
 Volgaیک ماموریت داخلي در منطقه ولگا
از مشاهده وضعیت رقت برانگیز سرفهاي 
منطقه )کشاورزاني که با مزرعه بفروش مي 
رسیدند و به نوعي »برده« بودند( و نیز نبودن 
قانون و ضوابط رعایت حق و انصاف آزرده شد 

و برضد تزار وقت )کاترین دوم( که پوگاچف 
تزارها را منشاء ظلم و فساد مي دانست دست 
به قیام زد و در اندک مدتي بیش از ده هزار 
هوادار مسلح به دست آورد و شهرستان »کازان

Kazan« را تصرف کرد ولي بعدا از ارتش 

تزار که به فرماندهي دو ژنرال از دو سوي وي 
را مورد حمله قرار داده بودند شکست خورد 
و تني چند که خودشان را در زمره یاران او 
جازده بودند تا بلکه به نوایي برسند وي را در 
14 سپتامبر 1974 دستگیر و به ژنرالهاي تزار 
تسلیم کردند که در یک قفس آهنین به مسکو 
منتقل و در اینجا در یک میدان عمومي شّقه 
شد. پوشکین نویسنده نامدار روس در کتاب 

»دختر کاپیتان« جزئیات دستگیري و قتل 
پوگاچف را شرح داده است. 

ساعت ده و سي دقیقه بامداد 21 ژانویه 
1793 لویي شانزدهم پادشاه برکنارشده 
فرانسه که سه روز پیش از آن در یک دادگاه 
انقالب پاریس به جرم خیانت به وطن )دعوت 
محرمانه از دولت هاي خارجي براي حمله 
نظامي به فرانسه و بازگرداندن او به سلطنت(، 
ولخرجي بدون مجوز از خزانه کشور و دستور 
تیراندازي به مردم غیر مسلّح که براي ابراز 
خواست خود اجتماع کرده بودند به اعدام 
محکوم شده بود در برابر چشمان هزاران 

پاریسي با گیوتین گردن زده شد و سر او 
را دقایقي چند در برابر جمعیت گرفتند و 
جمعیت فریاد زنده باد جمهوري برآورد. 
لویي 16 پیش از قراردادن گردنش در دستگاه 
گیوتین، چند جمله خطاب به حاضران )مردم( 
بیان داشته بود، ولي طّباالن صداي طبلها را 
آن چنان بلند کردند که جز اطرافیان، کسي 
متوجه حرفهاي او نشد. باوجود مخالفت 
لویي 16، ّجالد دستهاي اورا از پشت بست و 

گردنش را زیر گیوتین قرار داد.

 شّقه شدن »پوگاچف« انقالبي معروف روسیه

روزي که لوئي 16گردن زده شد

پوگاچف در قفس آهنین

لوئي شانزدهم

تصویر صحنه اعدام لویي 16 و دستگاه گیوتین تصویر دیگري از مراسم اعدام لویي 16 در 21 ژانویه در مالء عام
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بیست و یکم ژانویه 1924 لنین رهبر انقالب بلشویکي اکتبر 1917، 
بنیادگذار روسیه شوروي و طراح سوسیالیسم لنینیستي در پي یک سکته 
مغزي که قبال عارض او شده بود، پیش از آن که نظام تازه اش هفت ساله 
شود درگذشت. سپس وارثان انقالب بلشویکي روسیه )انقالب اکتبر 
1917(، بدون توجه به وصیتنامه لنین، بر سر قدرت وارد یک جنگ 
شش ساله با یکدیگر شدند که فاتح این جنگ استالین بود که عقیده به 
استقرار سوسیالیسم حتي با توسل به خشونت و نیز صدور سوسیالیسم به 
 Naddezhda سایر کشورها داشت. لنین وصیتنامه خودرا به بانویش
Krupskaya دیکته کرده بود و خواسته بود که بعد از مرگ او، آن را به دست 

مقامات مربوطـ  نه، یک نفرـ  برساند. از جمله این وصایا، یکي هم شایسته 
نبودن استالین براي دبیر کلي حزب کمونیست بود. بانو کروپسکایا )متولد 
1869 و متوفي در 1939 و دکتر در آموزش و پروش و از اعضاي قدیمي 
حزب کمونیست( پس از مرگ شوهرش بیوگرافي اورا نوشت. کروپسکایا 5 

سال پس از مرگ لنین معاون وزارت آموزش و پرورش شوروي شد.
    وارثان حتي آن قسمت از وصیتنامه لنین که در کنار مادرش دفن شود 
نه در یک میدان شهر مسکو و در ساختماني اختصاصي، و »سن پترزبورگ« 
را به اسم او به »لنینگراد« تغییر نام ندهند و مقامات دولتي و حزبي همانند 
مردم معمولي )عوام الناس( زندگي ساده داشته باشند، انتصاب مقامات پس 
از آزمایشهای سخت و اطمینان از دلسوز بودن و وفاداری به سوسیالیسم 
صورت گیرد و از تجمل بپرهیزند رعایت نشد. لنین مخالف تداوم انقالب و 
تالش براي گسترش آن به میان سایر ملت ها بود و مي گفت که اگر مردم ما 
راضي باشند و پیشرفت داشته باشند سایر ملل خودشان نظام مارا اقتباس 
خواهند کرد و لزومي به تحمیل کردن آن نیست. لنین تاکید بر اولّویت ساخت 
یک ژورنالیسم ممتاز کرده بود که زیربنای روسیه شوروی باشد و پاسدار وطن 
و سوسیالیسم که به آن هم توجه نشد و همچنین ایجاد دفاتري در سراسر 
کشور براي دریافت و رسیدگي به اعتراض ها، شکایات، نظرات و پیشنهادهاي 
مردم و انتخاب اعتراض ها و پیشنهادهاي اساسي از میان آنها براي انعکاس و 
طرح در روزنامه ها. مورخان بی اعتنایی به وصیتنامه لنین و مخصوصا نبود 
یک ژورنالیسم ممتازرا از عوامل فروپاشی شوروی در 1991 بشمارآورده اند.

سالمرگ لنین که وصیت های او رعایت نشد و شوروي فروپاشیدـ  اهمیت رسیدگي به نامه ها 
و نظرات مردم

آخرین عکس لنین و همسرش که وصیتنامه خود را به او
 دیکته کرده بود

در دو سال آخر عمر، نادیا زن لنین همیشه در کنار شوهر بود

 لنین و بانویش در ساعات استراحت
 Naddezhda Krupskaya

بانوي لنین
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نوشیروان کیهانی زاده )با تحصیالت 
دانشگاهی تا فوق دکترا در تاریخ نظامی 
ـ سیاسی، دکترا در تاریخ خاورمیانه، فوق 
لیسانس در روزنامه نگاری و فوق لیسانس 
در علوم کتاب( امروزـ  21 ژانویه 2017 
)که 21 ژانویه در سال تولد اوـ  1315 
هجری خورشیدیـ  مصادف بود با یکم 
بهمن گام به 80 سالگی گذارد. وی 60 
سال تجربه روزنامه نگاری )نوشتاری و 
برادَکستینگ که از یکم شهریور 1335 
آغاز شده است(، 22 سال تدریس تاریخ، 
زجمله دو کتاب  لیف چند کتاب ا تأ
درسی دبیرستان و دانشسرا، نگارش 
هزاران مقاله و دو دوره 4 ساله عضویت 
انتخابی شورای آموزش و پرورش تهران 
و در دور دوم با بیش از 450 هزار رای 
را در کارنامه خود دارد و از بنیادگذاران 

سندیکای روزنامه نگاران ایران است. این 
تاریخ آنالین برای ایرانیان )تاریخ عمومی 
در همه زمینه ها و عمدتا برای ایرانیان و 
پارسی زبانان با نگارش ژورنالیستی و به 
صورت روزنگارـ  کرونیکل( که بزرگترین 
آنالین از این دست از سال 2001 است 
مهمترین کار او بشمار آورده شده است 
که بدون قبول کوچکترین کمک مالی 
از احّدی )دولت و َفرد( 16 سال است 
که آن را دایر و تاکنون )ژانویه 2017( از 
جیب خود 255 هزار دالر برای آنـ  تنها 
هزینه ارزی کرده است. روزناَمکـ  روزنامه 
آنالین وی از نوروز 1393 )اپریل 2014( 
به صورت مجله ماهانه )ماهنامه( چاپی نیز 
در تهران انتشار یافته است. که نسخه هایی 
از آن به چند شهر ایرانی نشین برون مرز 
نیز ارسال می شود. قرار است که بعدا پی 

دی اف صفحات این مجله به لُس آنجلس، 
واشینگتن، تورنتو و احتماال سیدنی و 
استکهلم جهت چاپ و انتشار فرستاده 
شود. وی کتاب کردن مطالب تاریخ آنالین 
و نیز ژورنالیسم و خاطرات ژورنالیستی 
خود و همچنین به صورت داستان کوتاه 
و واقعی در آوردن مطالبی را که در طول 
دوران خبرنگاری خود )از حوادث شهر 
تهران( جمع آوری کرده در برنامه کارهای 
خود در سال 1395 و 1396)2016ـ  
2017( دارد. نظرات او و نیز مشاهدات توأم 
با خاطرات وی در آنالین های ژورنالیست 
نوشیروان و هیستورین نوشیروان می آید. 
این مطالب نیز کتاب خواهد شد. شرح 
بیشتری در این زمینه در پایین و در بخش 

قلمرو رسانه ها آمده است.
    دبیرخانِه تاریخ آنالین ایرانیانـ  آمریکا

گام به 80 سالگی گذاردن مؤلف تاریخ آنالین برای  ایرانیان و ناشر روزنامک
 با 60 سال تجربه روزنامه نگاری

32

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

کیهانی زاده از 1954 تا 2013

روزنامک- شماره34 ) بهمن1395(



»جورج اورول George Orwell« روزنامه 
نگار انگلیسی و مؤلف کتاب »1984« 21 ژانویه 
1950، هفت ماه و 12 روز پس از انتشار این 
کتاب که در آن، اوضاع 36 سال بعد جهان 
از لحاظ محدودیت هاي انسان و گسترش 
ابزارهاي کنترل را در قالب داستان پیش بیني 

کرده بود از بیماري ِسل درگذشت.
    جورج که یک روزنامه نگار و داستان نویس 
بود کار تألیف این کتاب معروف خود را در سال 
1948 آغاز کرده بود و عنوانش را با جا به جا 
کردن دو رقم آخر عدِد 1948 تعیین کرده و 
»1984« قرار داده بود. کتاب به صورت داستان 
است ولي تمامي آن چه را که نوشته است عینا 
در دهه هاي آخر قرن بیستم و پس از آن تحقق 
یافته است. وي شخصیتهاي کتاب خود را در 
وضعیت سال 1984 خیالي قرار داده بود که 
هرکس به دنبال پول است و مادیگري محض 
حکمفرماست و از صفا و دوستي واقعي خبري 
نیست. کسي وقت پختن غذا، استراحت و لّذت 
بردن از زندگاني را ندارد. همه مردم، شب و روز 
مي دوند و نگران آینده خود و تأمین معاش 
هستند. دولت ها با انواع وسائل الکترونیک 

مردم را حتي در زندگاني خصوصي و خلوتشان 
تعقیب و استراق سمع مي کنند، و هیچکس 
از آن ایمن نیست. فرد نسبت به فرد دیگر 
بدبین است و واهمه دارد که مبادا مامور پلیس 
سیاسي باشد. هرکدام دیگري را به چشم 
خبرچین دولت نگاه مي کند. دولت ها از راه دور 
گفتگوهاي مردم را مي شنوند و بر جزئیات کار 
آنان مسلط اند. آزادي و دمکراسي، در گفتار و 
نوشتار کلماتي زیبا هستند ولي در عمل رعایت 
نمي شوند و به نام آنها هرگونه فشاري به مردم 

وارد مي آید و ....
     در زمان انتشار کتاب، کسي باور نمي کرد 
که این داستان روزي تحقق یابد و بسیاري از نقد 
نگاراِن رسانه ها آن را یک داستان بي مزه و بي 
محتوا خوانده بودند که بعدا یک کتاب نادر قرن 
20 تلقي شد. داستان »1984« توسط دکتر 
مهدي بهره مند )روزنامه نگار و مرحوم( در نیمه 

دهه 1330 به زبان فارسي ترجمه شد.
    داستان معروف دیگر »اورول« که نام اصلي 
او »اریک آرتر بلر«، و در ُخردي، پدرش کارمند 
دولت انگلستان در هندوستان بود »انیمال 
فارم« عنوان دارد. این نویسنده که تنها 47 

سال ُعمر کرد کتابهاي متعدد دیگر و صدها 
مقاله منتشر ساخته است. نخستین داستان 
پرفروش او »روزهاي برمه اي« عنوان دارد. وي 
در جریان جنگ داخلي اسپانیا به این کشور رفت 
و در کنار چپها برضد سلطنت طلبان جنگید 
و مجروح شد. ضعف ناشي از همین جراحت 
باعث ابتالء وي به بیماري سل شد که در آن 
زمان داروي موثر براي درمان نداشت. اورول 
با وجود چپگرایي، با نظام حکومتي شوروي 
ضدیت داشت و آن را »سوسیالیست دروغین« 
مي خواند و پیش بینی سقوط و یا تغییر ماهّیت 

آن را کرده بود. 

 George21 ژانویه 1933 »جورج مور
Moore« داستان نگار، درام نویس، شاعر و 

خاطره نگار ایرلندي در 81 سالگي فوت شد. 
وي از معروفترین داستان نگاران رئالیست 
اروپا بشمار مي رود که 47 ناول، پنج بیوگرافي و 
چندین خاطره از خود برجاي گذارده است. وي 
که تحصیلکرده فرانسه بود کار داستان نگاري 
را با نوشتن داستانهاي کوتاه آغاز کرده بود. 
»جورج مور« هر گزارش مطبوعات در زمینه 
اتفاقات شهري را که به نظرش داراي ارزش 
اجتماعي مي آمد هفته ها دنبال مي کرد و 
مجموعه این وقایع را در یک کتاب منتشر مي 
ساخت. نخستین ناول مطّول او »عاشق مدرن 
)نوظهور(« عنوان دارد. داستانهاي بعدي جورج 
»زوجه هنرپیشه نقابدار«، لویس سیمور و زنان 
نیویورکي، فقر در روزهاي بهاري، عزب ولي 

محدود، شمارش روزهاي بربادرفته عمر، قتل 
آرزوها، مردم آزاري و ....

     »مور« خاطره نگاري و بیوگرافي نویسي 
را »پندآموز« و خدماتي بزرگ به جامعه مي 
دانست. وي توصیه کرده است که براي بیوگرافي 
نویسي »خادمان گمنام« نباید فراموش شوند؛ 
گرچه همه تجربه هاي انساني براي دیگران 

مثمر ثمر هستند. 
در جوامع بشري، بسیاري از افراد دلسوز و 
خوش فکر و داراي حسن نّیت بوده و خدمات بي 
شائبه کرده اند ولي چون تجربه آنان به صورت 
کتاب باقي نمانده برباد رفته است که )به باور 
جورج مور( خیانتي است به جامعه و نسلهاي 

بعدي که نباید اشتباهات را تکرار کنند.
    »مور« سرچشمه نوآوري هاي متعد بود که 

در تاریخ عمومي ادبیات آمده است.

سالروز درگذشت »جورج اُرِول«، نویسنده اي که پیشي بیني هاي او تحّقق یافت

جورج مور: خاطره نگاري و بیوگرافي نویسي »پندآموز« و خدمت به جامعه اند

George Orwell

پشت جلد کتابي که Adrian Frazier درباره جورج 
مور تالیف کرده است
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34

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

مورخان اندرزهاي »ماهاویرا« را که 
نوشته اند 21 ژانویه سال 500 پیش از میالد 
انتشار یافت و در آن قدرِت ناشي از معنویات 
را ابدي و خلل ناپذیر خوانده، شکل گیري دو 
جریان فکري متفاوت در شرق و غرب اعالم 
کرده اند که جریان فکري شرق را بودا، فلسفه 
هند و کنفسیوس بر پایه ترویج معنویات و 
اخالقیات که باعث ایجاد حس بي نیازي در 
افراد و دورساختن آنان از فساد و تباهي مي 
شود پایه گذارده، و پایه گذار جریان فکري 
غرب را که بر اساس کنترل افراد با وضع قانون 

و ضوابط اِلزم االجرا و تعیین مجازات دنیوي 
و نیز حکومت به رضایت مردم )دمکراسي( 
است فالسفه یونان دانسته اند و تاکید کرده 
اند که روش فکري ایران )آموزش هاي 
زرتشت( که پیش از این دو جریان فکري 
متفاوت ِشکل گرفته بود میانگین این دو 
تفّکر است. زرتشت ضمن اندرز به رعایت 
اخالقیات مخصوصا پرهیز از دروغگویي و 
َعَمل و اندیشه بَد نسبت به دیگران، از فکرِ  
یافتن راهي براي تضمین اجرایي آنها که 
همانا وجود یک دولت نیرومند است غافل 

نبوده است. اوگوست کنت فیلسوف و جامعه 
شناس فرانسوي متولّد در سال 1798 در 
این زمینه گفته است: "رفتار خوب و مطلوب 
یک فرد نتیجه دانش و ارزش هاي معنوي 
اوست. اگر دانش را که کاهش پذیر نیست 
عامل ثابت بشمار آوریم، متغّیر آن ارزشهاي 
معنوي است. به این ترتیب تغییر رفتار یک 
فرد نتیجه تضعیف ارزشهاي معنوي در 
اوست که جلوگیري از تضعیف آن به اراده 
فرد و یا با ضوابط و نظامات دولتي مي تواند 

صورت گیرد.". 

نویه زادروز »فرانسیس بیکن  22 ژا
Francis Bacon« دولتمرد، رساله 

نگار و فیلسوف انگلیسي قرون شانزدهم و 
هفدهم میالدي است که در سال 1561 به 
دنیا آمده بود و 65 سال ُعمر کرد. وي که روش 
تحقیقات علمي را به دست داده است در نهم 
اپریل سال 1626 فوت شد. روش تحقیق 

 Baconian این فیلسوف به »بیکنیان مثد
Method« معروف است. بیکن کشف 

حقایق را خدمت به جامعه اعالم داشته است. 
مورخان بیکن را پدر Empiricism توصیف 
کرده اندـ  نظریه ای که دانش را نتیجه تجربه 
عینی می داند و نظریه ای است موازی با روش 

منطقی و ریاضی. 

قدرِت ناشي از معنویاتـ  اندرزهای »ماهاویرا«ـ  آموزش های زرتشت و نظریه 
اوگوست ُکنت

زادروز »فرانسیس بیکن«

Francis Bacon

روزنامک- شماره34 ) بهمن1395(



»خوزه مارتي« قهرمان ملي کوباییان 28 
ژانویه 1853 به دنیا آمد و 19 ماه مي 1895 
سال 1895 در 42 سالگي کشته شد. وي یک 
اندیشمند، فرضیه پرداز، روزنامه نگار ]ناشر 
روزنامه Patria[، مولف، شاعر و نقاش بود 
که رهبري استقالل طلبان کوبا برضد استعمار 
اسپانیا را به دست گرفت. خوزه با این که پدر و 
مادرش از مهاجران اسپانیایي بودند اعالم کرد 
که استعمارزدایي براي او اهمیت بیشتري 
دارد. وي در 16 سالگي نخستین مقاله را براي 
روزنامه »ال دیابلو« نوشت و در آن از کوباییان 
خواست که زنجیر استعمار را پاره کنند. طولي 
نکشید که وي درام حماسي »ابداال« را به 
صورت شعر درآورد. با این فعالیت هاي قلمي، 
خوزه مارتي به زودي به عنوان یک مبارز 
»ضدبردگي، ضد استعمار، ضد اختناق و ضد 
فساد مقامات محلي« شناخته شد. او در پي 
یک سخنراني براي دانش آموزان دبیرستان، 
به اتهام خیانت به اسپانیا بازداشت شد. در زندان 
بر پاي او غل و زنجیر بستند که دچار عفونت پا 
شد و قاضي اسپانیایي مامور بازرسي زندان که 
چنین دید، شش سال حبس او را به تبعید در 
اسپانیا تبدیل کرد. تبعید به خوزه کمک بسیار 
کرد و موفق شد که در اسپانیا به دانشگاه برود 
و »حقوق سیاسي« بخواند و با روشنفکران 

اروپایي باب مکاتبه بگشاید. خوزه به دعوت 
روشنفکران فرانسه به پاریس رفت و از آنجا به 
طور محرمانه به کوبا بازگشت و چون حکومت 
اسپانیایي کوبا متوجه ورود او به آنجا شد، وي 
به ایاالت متحده گریخت و مقیم نیویورک شد. 
خوزه در ایاالت متحده انجمن کوبایي تبارهاي 
آن کشور را تشکیل داد و کوبایي تبارهاي 
ایاالت متحده را تشویق به آزاد ساختن کوبا از 
استعمار کرد. خوزه که همچنان به کار نوشتن 
ادامه مي داد و مقاالت، اشعار، کاریکاتورها 
و کتابهایش انتشار مي یافت در سال 1895 
مانیفست استقالل کوبا را منتشر ساخت. در 
این مانیفست به کوباییان یادآور شد که باید 
خودشان قیام کنند، از کوبائیان مهاجر کمک 
بگیرند و به استعمار پایان دهند و روي کمک 

خارجي نباید حساب کنند و نباید از یک دولت 
خارجي و ازجمله ایاالت متحده که آمادگي 
دادن چنین کمکي را دارد بخواهند که کمک 
کند. با این عمل، از دست یک خارجي رها نشده 

به دام دیگري مي افتند.
     به این ترتیب، خوزه مارتي با مداخله 
مستقیم دولت واشنگتن در تالش کوبائیان 
براي کسب استقالل تلویحا مخالفت کرد. خوزه 
در همین سال با انقالبیون مسلح خود که آنان 
را در آمریکا آموزش داده بود به کوبا رفت که 
در 19 مه 1895 در»دوس ریوس« در جریان 
نبرد با نیروهاي اسپانیایي کشته شد، اما مرگ 
او مبارزه را پایان نداد که چند سال بعد جنگ 
ایاالت متحده و اسپانیا روي داد و اسپانیا که 
شکست خورده بود از کوبا، پورتوریکو، فیلیپین 
و گوام خارج گردید. آمریکاییان چندي بعد کوبا 
و پنج دهه پس از آن فیلیپین را استقالل دادند 
و ....     پرخواننده ترین و معروفترین تالیف خوزه 
مارتي، »دوران طالیي حیات« عنوان دارد که 
در خالل آن جوانان را تشویق به »آزاده بودن« 

و مبارزه کرده است.
     در پي انقالب فیدل کاسترو در کوبا ، نام 
خوزه مارتین بر مراکز و تاسیسات متعدد این 
کشور و از جمله فرودگاه بین المللي هاوانا 

گذارده شده است. 

زادروز »خوزه مارتي« قهرمان ملي کوباییانـ  اندرز او به جوانان: آزاده باشید

Jose Marti

زادروز »کریستیان فون وولف« فیلسوف آلماني
»کریستیان فون وولف« فیلسوف قرن 18آلمان 24 ژانویه سال 1679 به دنیا آمد. وي نخستین 

اندیشمند آلماني بود که به جاي التین، کتابها و رساالت خود را به زبان آلماني نوشت.
    فون وولف که رئیس و استاد دانشگاه بود معتقد به استدالل ریاضي بود. مهمترین کتاب او »تفکر 

منطقي در دنیا« است. وي بسال 1754 درگذشت.
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کنگره انقالب اداري بهمن 1346 ایران؛ اخطارها و توصیه هاي آن ازجمله لزوم انقالب 
دولتي براي حل مسائل که به آنها اعتناء نشد و ...

25 ژانویه 1968 )پنجم بهمن 1346( 
در سومین روز کنگره انقالب اداري ایران، 
سخنرانان ناگهان دست ار مالحظه کاري 
برداشتند و خواستار یک انقالب اداري واقعي 
در ایران شدند و با استناد به فرضیه علی امینی 
)اعالم شده در 1961( گفتند که از طریق 
متعارف، مسائل اداري )بوروکراسي پیچیده، 
کهنه و فسادآور( ایران را که از زمان قاجاریه رو 
به وخامت گذارده و دارد از کنترل خارج مي 
شود نمي توان حل کرد و براي رفع دشواري 
هاي اداري باید به صورت انقالبي عمل شودـ  
به همانگونه که در دهه 1330 )دهه 1950( 
بر در ورودي سازمان ثبت اسناد کشور قفل 
زدند و آن را که به صدور اسناد مالکّیت 
خصوصی براي مسیل ها، اراضی ملّی و ... 
دست زده بود تصفیه و نوسازي کردند. این 
کارشناسان به استناد رویدادهای تاریخ 
گفتند که انقالب دولت هزینه و تخریبی کمتر 
از عصیان مردم دارد و بنیادها و روند زندگانی 

مردم را دگرگون نخواهد ساخت و ....
     مرور زمان نشان داده است که اخطارها 
و توصیه هاي اساسی این کنگره مورد توجه 
قرار نگرفت و بوروکراسي بد که مردم را کالفه 
کرده بود از علل عمده انقالب سال 1357 
بود که چون ریشه آن قطع نشده به نظر مي 
رسد که از دهه 1990 دوباره جان گرفته، و 
رسانه های تهران در سال 1391 گزارش از بی 
نظمی های بانکی، ارزی، اختالس و ... داده 
اند. برای مثال: کیهان روزنامه حکومتی ایران 
در شماره سوم دیماه 1391خود در گزارشی 
نوشته بود: "دولت امسال ]در شرایط تشدید 
تحریم های بانکی[ با اختصاص 42 میلیارد 
و 300 میلیون دالر به 18 بانک خصوصي و 
دولتي، درصدد کنترل وضعیت معامالت ارز 
برآمد. اینک این پرسش مطرح است: این ارز 
که باید در راههای ضروری به مصرف می 
رسید ازجمله واردات داروی بیماران، چرا و 
چگونه صرف وارد کردن لوازم آرایشي، زین 
اسب و غذاي سگ، فروش در بازار آزاد، دادن 
جایزه به خوش حسابها و ... شده است؟!."؛ 

ایلنا )یک خبرگزاری تهران( در گزارش دهم 
دیماه 1391 خود نوشته بود که هر ساعت ده 
میلیارد تومان اسکناس تازه در ایران چاپ 
می شود!ـ  عبور نقدینگی از مرز 415 هزار 
میلیارد تومان و ...؛ محمود احمدی نژاد رئیس 
جمهور 24 آذرماه 1391 در یک سخنرانی 
در خراسان گفته بود که مشکل کار در این 
است که 300 نفر 60 درصد پول های کشور 
را در جیب خود گذاشته اند و پس نمی دهند!؛ 
خبرگزاری فارس 7 ژانویه 2013 گزارش 
داده بود که در جمهوری اسالمی 500 »دانه 
درشت« 35 هزار میلیارد تومان بدهی به 
بانکهارا پس نمی دهند!؛ رئیس مجلس 
شورای اسالمی در همین روز گفته بود که 
قاچاق فراگیر که در حال حاضر ارزش این 
کاالی قاچاق 18 میلیارد دالر بیان می شود 
و این، رقمی است چشمگیر زیراکه در نظام 
اقتصادی کشور اخالل ایجاد می کند و رئیس 
اتحادیه بار فروشان تهران از ورود انواع میوه 
خارجی ازجمله آوکادو )بومی قاره آمریکا( به 
تهران به صورت قاچاق خبرداده بود و آن هم 
در زمان تشدید تحریم ها!. خبر از نابرابری 
تجاری چین و ایران به رغم صراحت بندهای 6 
و 8 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
است. انتقاد از واردات از چین که در هفت سال 
اخیر افزایش چشمگیر داشته رو به گسترش 
است. روزنامه »تهران امروز« وابسته به ژنرال 
قالیباف شهردار تهران در شماره 27 تیرماه 
1391 خود به نقل از نماینده ارومیه در 
مجلس نوشته بود که کشور از اجناس بُنُجل 
چین پُر شده، داروها و »مواد اولیه ساخت 
دارو« و نیز تجهیزات پزشکی وارده از چین 
دارد سالمت مردم را تهدید می کند. یک ماه 
پیش از آن، شکور اکبرنژاد نماینده پارلمانی 
پیشین تبریز از واردات بُنُجل و غیر الزم چینی 
به ایران که باعث بیکاری ایرانیان می شود ناله 
سر داده بود. »ایسنا« درگزارشی نوشته بود 
که از چین حتی ُرب گوجه فرنگی، سیر، بند 
شلوار، لوله پالستیک، تکمه و ... وارد می شود. 
خبرگزاری مهر بیستم دی ماه گزارشی 

از خطرناک بودن بعضی اقالم وارده از چین 
مخابره کرده و ازجمله نوشته بود که لنت 
های ترمز وارده از چین با آزبِست و الیاف نسوز 
سرطان زا ساخته شده اند، کفش های وارده از 
چین ناراحتی پوستی ایجاد می کنند و .... این 
خبرگزاری در گزارش خود درباره خطرناک 
بودن اجناس چینی برای سالمتی و ایجاد 
آلودگی محیط، تلویحا هشدار داده بود. در این 
میان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه 
محمود احمدی نژاد با اشتغال کارگران چینی 
در ساخت آزادراه تهرانـ  شمال موافقت کرده 
بود!، حال آنکه چنین کارگرانی در ایران 
فراوانند. به گزارش 8 بهمن ماه 1391 ایسنا، 
معاون صنایع دستی استان زنجان از ورود 
چاقو و کارد ساخت چین به زنجان که شهرت 
تاریخی در چاقوسازی دارد ابراز ناخرسندي 

کرده بود.
    کنگره سال 1346 مرکب استادان و 
کارشناسان این حرفه در پایان جلسات خود 
پیشنهادهاي متعدد ارائه کرد از جمله منطقه 
اي کردن بودجه بعضي سازمانها، سپردن امور 
شهري نظیر آب و برق و تلفن به شهرداري ها، 
تشکیل شوراهاي شهر و استان و شوراهاي 
منطقه اي آموزش و پرورش و بهداري، اجراي 
قواعد بازرسي و تشویق و تنبیه علم اداره و 
مدیریت سازمانهاي عمومي در ادارات دولتي 
ایران، انتخاب مدیران دوائر اداري سازمانها از 
میان تحصیلکرده هاي این رشته بر پایه تجربه 
و شایستگي و از طریق امتحان و مصاحبه و 
باالخره ایجاد یک سازمان بازرسي مرکزي 
مستقل )جدا از بازرسي وزارت دادگستري 
معروف به بازرسي کل کشور و کمیسیون 
عرایض مجلس، اینک کمیسیون اصل نود( 
براي رسیدگي به شکایات و نیز بازرسي سرزده 
از ادارات دولتي، و در صورت کشف قصور اقدام 
سریع با انتشار در رسانه ها به منظور تنبه 
دیگران و در صورت لزوم ارجاع پرونده ها به 

دادگستري.
    در جلسات کنگره پیشنهاد شده بود 
که براي هر رسته و صنف یک شوراي عالي 
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تاسیس شود تا قواعد و ضوابط مربوط را تهیه 
کند از قبیل شوراي عالي هنر،کار، مطبوعات، 

کتاب، معادن و ....
    در این جلسات خواسته شده بود که ایران 
هم بمانند سایر کشورها داراي یک کمیسیون 
دائمي انتخابات، مستقل از سه قوه حکومتي 
شود و راي دهندگان قبال داوطلبانه ثبت نام 

کنند و کارت انتخاباتي بگیرند و تنها در منطقه 
»مشخص شده« خود راي بدهند.

    تاریخ )مرور زمان( نشان داد از توصیه هاي 
این کنگره با همه تبلیغي که برایش شده بود، 
جز تاسیس شوراهاي آموزش و پرورش منطقه 
اي و ایجاد شوراهاي شهر و استان و سازمان 
بي خاصیت بازرسي اداري کل )بازرسي 

شاهنشاهي( به اجرا در نیامدند. از بازرسي 
اداري کل )سازمان بازرسي شاهنشاهي( با 
انتصاب جمعي بازنشسته از کار افتاده به عنوان 
بازرس، آن هم به توصیه اصحاب نفوذ و قدرت 
کار موثري بر نیامد و طلسم بوروکراسي پیچیده 
ایران که به صورت گره اي کور درآمده است 

شکسته نشده است. 

رابطه مستقیم افزایش درآمد حاصل از نفت با گسترش فساد اداری و فاصله طبقاتی در ایران!  
وقتی که برای برخی قدرت های جهانی تاریخ مصرف رئیس یک کشور منقضی می شود

23 دي ماه 1349 در تهران اعالم شد که 
مذاکرات ایران با کنسرسیوم نفت به نتیجه 
نرسیده است. خبرگزاری های 4گانه غرب، 
این اعالمیه دولت ایران را خبري بد براي 
اقتصاد جهان توصیف کرده بودند و نوشته 
بودند که پي آمدهاي منفي بر اقتصاد بین 
المللي و بازارهای سهام خواهد داشت. همین 
تفسیرهای تبلیغاتی و هدفدار سبب شد که 
مذاکرات سریعا از سرگرفته شود و به نتیجه 

مورد انتظار برسد.
     از اوایل دي ماه و در طول مذاکرات، 
ساواک و رئیس امنیت داخلي آن پي در پي 
اعالمیه و برنامه تلویزیوني و عمدتا برضد 
کنفدراسیون دانشجویان ایراني مدارس 
خارج و تظاهرات دانشجویي در داخل منتشر 
و اجرا مي کردند که براي پی بردن به ریشه 

قضیه نیاز به تحقیقات بیشتري است.
     نگاهي به رویدادهاي 7 سال آخر ُعمر 
نظام سلطنتي ایران که کم و بیشـ  مستقیم و 
غیر مستقیمـ  در رسانه ها انعکاس یافته و یا از 
تفسیر آنها استنباط می شد نشان مي دهد که 
به همان اندازه که درآمد ایران از نفت باال مي 
رفت، فساد اداری، فاصله طبقاتی و درنتیجه 
نارضایی و خشم مردم و تظاهرات دانشجویان 

ایراني سرگرم تحصیل در کشورهاي دیگر 
گسترش مي یافت!. از این تحول، »رابطه 
مستقیم افزایش درآمد حاصل از نفت با 
گسترش فساد اداری و فاصله طبقاتی در 

ایران!« نتیجه گیری شده است.
    برخی از محّققین و اصحاب نظر، ناآرامی 
های سال های آخر ُعمر نظام سلطنتی را 
نتیجه روزافزون بودن شکاف و فاصله میان 
فقیر و غنی در ایران و تبدیل کشور به یک 
جامعه طبقاتی بیان کرده اند که شماری کم 
)یک اقلیت نسبتا کوچکـ  خواص( روی 
ثروت ها و مقامهای کشور دست گذارده بودند 
و ناله های دیگران که با هراندازه معلومات، 
آگاهی، شایستگی و مهارت به این ثروتها و 
مقامها )معامالت دولتی، انتصابات، توزیع 
مقام ها، وکالت مجلس، امتیاز و پروانه و ...( 
دسترسی نداشتند به تدریج تبدیل به فریاد 
شد و شاه عمدتا به سبب بیماری سرطان 
و تاثیر مصرف داروهای مربوط این فریاد 
را نشنید و یا نشنیده گرفت تا دست کم 
با تغییرات و اصالحات نسبی در سیستم 
موافقت کند، و درنتیجه فریادها در سال 
1357 )1978 میالدی( توفان شدند، بساط 

سلطنت را از جاي برکندند و ....

    برخی از تاریخنگاران نوشته اند: در دهه 
1970 )دهه 1350 هجری( به همان اندازه 
که درآمد ایران از نفت افزایش می یافت؛ 
اعیان و اشراف )خواص( توانمندتر، طبقه 
نادار و روستائیان فقیرتر و ضعیف تر و طبقه 
متوسط بی خیال از این گسترش جدایی و 
خطرات ناشی از آن، به خوشگذرانی، لوکس 
کردن وسایل زندگانی و سفر خارج سرگرم بود 
و تاریخ ایران بسرعت به تکرارِ وضعیت اواخر 
عهد ساسانیان )نیمه اول قرن هفتم میالدی( 
می پرداخت که همانا فلسفه تاریخ است و ایران 
در طول زمان چندبار آن را تجربه و تکرار کرده 
است. پهلوی دوم به دلیل بیماری سرطان و 
تنگ شدن حلقه محاصره او توسط خواص و 
بلهـ  قربان گویان، واقعیت هارا لمس نکرد و 
مانع از تکرار تاریخ نشد و چون می دانست که 

ُعمری نخواهد داشت به سکوت ادامه داد.
     چند تاریخنگار بخشی از علل ناآرامی 
های یک دهه آخر ُعمر نظام سلطنتی ایران را 
تحریکات و سیاست های برخی از قدرت های 
وقت که بیشترشان هم به ظاهر دوست شاه 
ایران بودند برنگاشته و دالیلی برای اثبات این 
تز خود ارائه داده اند. برای این قدرتها، تاریخ 

مصرف شاه منقضی شده بود.

صّرافی پایتخت
شماره ثبت: 344572

شرکت تضامتی علی عظیمی و شرکاء
با مجوز از بانک مرکزی جمهور ی اسالمی ایران

 عضو کانون صرافان ایران
تهران، میدان فردوسی، ضلع جنوب شرقی، پالک 1

تلفن: 66721817
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ند راسل دوم فوریه سالمرگ برترا
 Bertrand Arthur William Russell

ن، منطق شناس،  یاضیدا فیلسوف، ر
انساندوست، مورخ و نویسنده بزرگ قرن 
بیستم است که در سال 1970 در 97 سالگی 
درگذشت. وی هجدهم ماه مي 1872 در 
انگلستان و در یک خانواده اشرافي به دنیا 

آمده بود و یک امیرزاده بود.
    راسل که اندیشمندی ضد امپریالیسم و 
هرگونه سلطه گري، زیاده خواهي و خشونت 
فیزیکی بود در طول عمر 66 کتاب و رساله 
نوشت که نخستین تالیفش »نگاهی به 
سوسیال دمکراسی آلمان« عنوان داشت و 
آخرین آنها اتوبیوگرافی 3 جلدی خودش بود.
     راسل تحلیل فلسفی را تکمیل کرد. وی 
برضد ایده آلیسم بود و از روشهایي حمایت 

مي کرد که به آزادي عمومي منتهي شوند. 
راسل از آن گروه فالسفه بود که معتقد به 
منطق ریاضي هستند. او می گفت که سعادت 
بشر در آزاد و شاد زیستن و داشتن نوعی نظام 
سوسیالیستی است زیرا که انسان منطقی و 
آگاه برای مدتی طوالنی کاپیتالیسم، وجود 

تفاوت میان انسانها )طبقه و تبعیض( و 
حتی بوژوازی را تحمل نمی کند، تفاوت را 
در ثروت نمی بیند، برضد ثروتمندان است 
که در ذهن او آزمندان و غارتگرانند. به باور 
و تاکید راسل، اگر در برخی از کشورهای 
دارای عنوان سوسیالیستی عیب و ایراد و 
کم و کاستی مشاهده می شود این عیب از 
سوسیالیسم نیست از بوروکراسی آن کشور 
و نبود دمکراسی است زیرا که سوسیالیسم 
بدون دمکراسی پیاده نمی شود و پایدار نمی 
ماند. راسل که پدر بزرگش از نخست وزیران 
قرن 19 انگلستان بود عملیات نظامی آمریکا 
در ویتنام را »جنایت جنگی« اعالم کرد و در 
استکهلم برای محاکمه آن دولت یک دادگاه 
بین المللی برپاداشت. راسل »فلسفه زبان« 
را پایه گذارد و فرضیه توضیح دادن، تعریف 

نوشتن و بیان مقصود ازوست.
    تالیفات معروف برتراند راسل عبارتند از: 
سوسیال دمکراسی آلمان، سوسیالیسم : راهی که 
به سعادت و شادی ختم می شود، سندیکالیسم: 
وسیله کنترل دولت )سه قوه حکومتی( و حفظ 
منافع افراد )اتباع(، بلشویسم: از فرضیه تا عمل، 
اصول ریاضات، بنیاد هندسه، اصول تجدید 
ساخت اجتماعی، درباه آموزش و پرورش، تاریخ 
فلسفه غرب، مسائل و مشکالت فلسفه، مقدمه 
فلسفه ریاضی، رئوس مطالب فلسفی، فرد )تبعه( و 
دولت )مقامات(، دمکراسی، تمدن صنعتی، رابطه 
آموزش و پروش با تمدن و رشد فرد و جامعه، دانش 
بشر، مسئله چین، فتح شادی و شادمانی )راههاي 
غلبه بر غم(، ازدواج و اخالقیات، آیا انسان آینده 
دارد؟، عقل سلیم و جنگ اتمی، راههای منتهی 
به صلح، فهم و درک بهتر از زندگانی، مهارت برای 

زندگی کردن، جنایت جنگی در ویتنام و ....
    راسل جایزه نوبل ادبیات سال 1950 را به 

دست آورده بود. 

Bertrand Russell

 سالمرگ برتراند راسل و به این مناسبت نگاهی به افکار اوـ  فیلسوفي که راههاي شادزیستن 
و تأمین برابري انسان را نشان داد

 راسلـ  فیلسوفي که در جستجوي شادي و برابري انسانها و جوامع بدون غم و مسئله بود

)1
39

ن5
هم

) ب
 3

ه4
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

38



28 ژانویه سال 814 میالدي شارلماني 
Charlemagne پادشاه فرانکها و امپراتور 

کاتولیکهاي اروپا )امپراتوري مقدس( در 
72 سالگي درگذشت. برخي از مورخان 
اورا هارون الرشید اروپا لقب داده اند. هر دو 
همزمان در شرق و غرب حکومت مي کردند. 
این مورخان همین موضوع را مورد توجه 
قرارداده و پس از بررسي هاي دیگر، فرضیه اي 
به دست داده اند که جهان براي مدتي طوالني 
نمي تواند یک ابر قدرت داشته باشد و اگر در 
نتیجه تحوالت و حوادث داراي یک ابرقدرت 

شود دیري نخواهد گذشت که براي این ابر 
قدرت رقیب و رقیبان به وجود خواهد آمد. 
به عبارت دیگر، »جهان« نظام یک قدرتي را 

براي مدتي طوالني تحمل نخواهد کرد.
     شارلماني که یک فرانک آلماني بود پس 
از تامین وحدت فرانکهاي آلمان و فرانسه به 
توسعه متصرفات خود دست زد و ایتالیا و 
قطعاتي از شمال اروپا و قسمتهایي از اسپانیا 
را فتح کرد و چون یک کاتولیک متعصب بود، 
پاپ اورا امپراتور کاتولیکهاي اروپا و قلمرو وی 

     شارلماني در یک مورد، پس از سرکوب را »امپراتوري مقدس« اعالم داشت.
کردن ساکسون ها که هنوز مسیحي نشده 
بودند به آنان یک روز مهلت داد؛ مسیحي 
شوند، یا بمیرند. چون در پایان مهلت چهار 
هزار و پانصد تن از ساکسون ها از مسیحي 
شدن خودداري کرده بودند آنان را گردن 
زد. شارلماني که در سال 742 میالدي به 
دنیا آمده بود جمعا در 53 جنگ شرکت کرد.

     از کارهاي جالب شارلماني برنامه 
اصالحات او است از جمله براي باسواد شدن 
مردم، از کلیساها خواست که در جوار خود 
مدرسه رایگان دایر کنند و در پذیرفتن شاگرد 
و ترتیب دادن اطاق هاي درس، وضعیت 
خانوادگي و طبقه اجتماعي آنان را در نظر 

نگیرند.

ایجاد امپراتوری مقدسـ  پادشاهي شارلمانيـ  فرضیه تحمل نشدن جهان یک ابرقدرتي و 
پیدایش »ابرقدرت« رقیب

Charlemagne

وسعت امپراتوري شارلماني در آخرین سال عمر او

 نشانی:  کرمان- خیابان فلسطین)صمصام سابق(- کوچه شماره هفت- ساختمان انجمن
حمایت زندانیان- طبقه اول- واحد 5

در رشته کشاورزی و منابع طبیعی  با  20 سال سابقه کارشناسی در استان کرمان
و مجاز به خدمات کارشناسی در سایر استان های کشور و شهر تهران 

مهندس غالمحسن  محمودی
کارشناس رسمی دادگستری

تلفن ها: 32263069)034(
09131406040

فاکس: 32229400)034(
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21 ژانویه سال 1899 کارخانه »آدام 
اپلAdam Opel« آلمان نخستین 
دستگاه اتومبیل ساخت خود به نام 
»اپل« را به معرض تماشاي عمومي 
گذارد. این کارخانه که در 21 ژانویه 
سال 1863 در »روسل شایم« آلمان 
)نزدیک فرانکفورت( تاسیس شده بود 
قبال قفل، چرخ خیاطي و دوچرخه تولید 
مي کرد. کمپاني جنرال موتورز آمریکا 
کارخانه اپل را در سال 1929 به مبلغ 

33 میلیون دالر از خانواده آدام اپل )که 
سالها قبل از آن فوت شده بود( خریداري 
کرد و با راه اندازي کارخانه »واکسهال« 
انگلستان به صورت جنرال موتور اروپا 

درآورد.
    »اپل« در دهه 1970 در ایران مونتاژ 
مي شد و در دو نوع با نام »شورلت ایران« 
به فروش مي رسید!. پس از انقالب، 
احتماال همین نام سبب توقف تولید آن 

در ایران شد. 

عارف قزویني )ابوالقاسم( شاعر، 
روشنفکر و مبارز میهندوست ایران دوم 
بهمن 1312 )22 ژانویه 1934( فوت 
شد. از آنجا که فوت او در شب دوشنبه 
دوم بهمن روی داده بود برخی مورخان 
یکم بهمن )21 ژانویه 1934( را سالروز 
وفات وی درج کرده اند. عارف ]متولد 
1882 میالدی[ که هنگام مرگ 52 
سال داشت در همدان و در جوار گورگاه 
ابوعلی سینا دانشمند بنام ایران مدفون 
شده است. عارف که اشعار و تصنیف 

های او شعار مبارزان راه دمکراسی و 
مشروطیت ایران قرارگرفته بود ازجمله 
شعر »از خون جوانان وطن الله دمیده 
...« خود نیز در تهران به این مبارزان 
پیوسته بود. وی که مردی احساساتی 
و عاطفی بود در پی یک رنجش، برای 
مدتی جالی وطن کرده و به استانبول 
رفته بود. عارف سالهای آخر عمررا در 
همدان و در گوشه گیری بسربرده بود. 
بر بسیاری از اشعار او آهنگ موسیقی 

ساخته شده است. 

40

دانستنی ها

 نخستین اتومبیل »اُپِل« ساخته شد

روزي که میهندوست بنام عارف قزویني درگذشت

Adam Opel

Aaref-e-Ghazvini

یک کیلومتر پرواز
در ژانویه سال 1908، هانري فارمن فرانسوي با 
هواپیمایي دست ساز که 150 کیلوگرم وزن و موتوري به 
قدرت 50 اسب بخار داشت موفق شد در محلي در هشت 
کیلومتري پاریس در ارتفاع هشت تا ده متري ازسطح 
زمین، یک مسافت یک کیلومتري را پرواز کند. سرعت 
پرواز 40 کیلومتر درساعت بود. این نخستین پرواز بشر با 

هواپیمایي به این سنگیني بود.
 نخستین پرواز با هواپیما توسط برادران رایت که 
آمریکایي بودند به عمل آمده بود. عکس، منظره پرواز 

هانري فارمن را نشان مي دهد. 

روزنامک- شماره34 ) بهمن1395(



هواپیماي تجاري فوق سرعت صوت 
»کنکورد« ساخت یک کنسرسیوم اروپایي 
که تولید آن قبال تکمیل شده بود از 21 ژانویه 
1976 در دو خط هوایي فعالیت مسافررساني 

خودرا آغاز کرد. فعالیت این نوع هواپیما که 
هردستگاه آن در آن زمان 46 میلیون دالر 
بها گذاري شده بود در 26 نوامبر 2003 پایان 
یافت و از خطوط هوایي برچیده شد. کنکورد 

در طول 27 سال پرواز تنها یک سقوط داشت. 
توپولف )تي یوـ  144( دومین هواپیماي 
تجاري فوق سرعت صوت است که در روسیه 

ساخته شده است. 

ُکنکورد در خطوط هوایي

در این روز در بهمن 1370 )ژانویه 1992( 
علي امیني دکتر در اقتصاد، سیاستمدار قدیمي، 
وزیر دارایی و نخست وزیر پیشین ایران در 
87 سالگی در فرانسه درگذشت. ویـ  نوه 
مظفرالدین شاه قاجار که در دهه 1320 در 
کابینه قوام السلطنه عضویت داشت و پس از 
براندازی 28 امرداد 1332 وزیردارایی شده 
بود در پي اعتصاب و تظاهرات خیاباني معلمان 
تهران و کناره گیري شریف امامي از نخست 
وزیري، شانزدهم اردیبهشت 1340 برجای 
او نشسته بود. امینی که مورد حمایت حزب 
دمکرات آمریکا و شخص جان اف. کندی رئیس 
جمهور وقت بود و سه ماه پس از آغاز زمامداری 
کندی نخست وزیر شده بود تا اصالحات دلخواه 
وی را به اجرا درآورد ضمن نطقي کشوررا در 
وضع بد اقتصادي و در آستانه ورشکستگي مالي 
توصیف کرده بود. برخي از مورخان معاصر براین 
باورند که تظاهرات معلمان تهران به تحریک 
محمد درخشش و به اشاره دولت وقت آمریکا 
صورت گرفته بود تا دکتر امینی رئیس دولت 
شود و اصالحات مورد نظررا عملي سازد. 3 روز 
پس از نخست وزیرشدن، امینی 19 اردیبهشت 
1340 دوره وقت مجلس را منحل کرد که 
خواست مردم بود. وي در همین روز تشکیل 
اجتماعات در میدان جاللیه )پارک الله امروز( را 
آزاد اعالم داشت و قول داد که در طول زمامداری 

او مطبوعات سانسور نخواهند شد.
    علی امینی در طول 14 ماه نخست 
وزیری اش انجام یک رشته اصالحات را آغاز 
و فئودالیسم ) نظام ارباب و رعیتی( را تضعیف 
کرد. شاه که بیم داشت امینی قاجاریه را به قدرت 
بازگرداند به آمریکا رفت، وعده ها داد و حمایت 
دولت آمریکا از امینی را سلب کرد بگونه ای که 
این دولت تعهد کمک مالی به دولت امینی را 
منتفی ساخت. امینی که با چنین وضعیتی رو 

به رو شده بود در صدد تعدیل بودجه برآمد که 
برسر بودجه ارتش با شاه درگیری پیداکرد و 26 
تیرماه 1341 کناره گرفت و دو روز پس از آن، 
امیر اسداهلل علمـ  دوست شخصی شاهـ  مامور 

تشکیل کابینه شد.
    علي امیني پس از 16 سال سکوت هفتم 
امرداد 1357 )سال انقالب( با صدور یک اعالمیه 
بلند باال و مردم پسند به صحنه سیاست بازگشت. 

امینی در اعالمیه خود چنین آورده بود:
     ..... ازدیاد درآمد کشور ]از صدور نفت[ در ده 
سال گذشته گرچه باعث رفاه نسبي شده، ولي 
فسادرا هم گسترش داده و فساد براي ادامه حیات 

خود؛ به فشار و تمرکز قدرت ]دیکتاتوری[ نیاز 
داشته و مردم را عاصی کرده است. در این ده سال 
یک دسته ثروتمند نوخاسته و ]بسیار آزمند[ هم 
به وجود آمده، بر دارایی ثروتمندان افزوده شده، 
و به همین نسبت تنگدستان )اکثریت مردم( 
فقیرتر شده اند و چون به خواستها و مطالبات 
آنان توجه نشده ناله هایشان فریاد شده و راهی 
جز خانه تکانی کامل و تمام عیار وجود ندارد. 
طبقه متوسطي که در این ده سال وعده تولد 
آن داده شده بود به وجود نیامده و به جاي آن 
بر شمار دالالن با خصلت هاي خاص این گروه 
افزوده شده و وطن به صورت بهشت واسطه ها 
درآمده است و بر نارضایی توده ها افزوده و به 
خیابانها ریخته اند. این توده ها که وسیله ابراز نظر 
نداشته و سالها نفس در سینه حبس کرده بودند 
اینک به میدان آمده و به جاي درددل غّرش مي 
کنندـ  غّرشي که همه دیوارها و سدها را به لرزه 

درآورده است.
     این امیرزاده قاجار در اعالمیه اش سپس 
به مشکالت جاري ایران اشاره کرده بود و 
این مشکالت را؛ تورم پول، افزایش شدید 
شکاف تولید و مصرف، مهاجرت کشاورزان 
و روستانشینان به شهرها، افزایش قیمت ها، 

تبعیض و ... ذکر کرده بود.
    در پی صدور این اعالمیه، امینی در مصاحبه 
ای به اظهارات نیمه آذرماه 1340 خود در 
اجتماع معلمان تهران اشاره کرد و گفت: در 
آن روز هشدار دادم که اگر اصالحات و تعدیل 
صورت نگیرد انقالب خواهد شد. به این هشدار 

توجه نشد و اینک کشور در انقالب است.
    امینی در آن زمان ) نیمه سال 1357( خیلی 
زود متوجه شد که انقالب در مسیری که او می 
خواهد نیست و بنابراین خاموش شد و دوباره 
سکوت خودرا ازسرگرفت که تا روز درگذشت 

ادامه یافت. 

Ali Amini

سالمرگ علی امینیـ  هشدار آذر 1340 و اعالمیه اَُمرداد 1357 او

بانو فخرالدوله مادر دکتر علي امیني زني 
ترقیخواه بود و تاسیس نخستین خط تاکسیراني 

تهران ازجمله کارهاي اوست
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زمین لرزه هاي کشور شیلي

دو تصویر از آسیب زدگي زلزله سال 2010 کشور شیلي

24 ژانویه 1939 یک زلزله شدید در کشور شیلي باعث مرگ 
بیش از 30 هزار تن شد. 

پس از استقرار اسپانیایی ها و از سال 1575 وقوع سي زلزله 
 در کشور شیلي ثبت شده است که به 5 مورد آن در زیر اشاره 

مي شود:

    - زلزله سال 1647 با بیش از 1000 کشته.
    - زلزله سال 1877 با 2 هزار و 421 کشته.

    - زلزله سال1939 با بیش از 30 هزار کشته.
    - زلزله 1960 با بیش از 6 هزار کشته.

    - زلزله سال 2010 )ماه مارس( با 486 کشته. 

هنري هشتم پادشاه جنجالي انگلستان که 
شش بار ازدواج کرد و دو تن از همسرانش را به 
جاي طالق، با گردن زدن اعدام کرد 28 ژانویه 
سال 1547 و پس از 38 سلطنت درگذشت. 
تقویت و گسترش نیروي دریایي انگلستان ابتکار 
هنري هشتم است که متوجه اوضاع زمان شده و 
آینده را پیش بیني بود. وي ذخیره پولي کشورش 

را صرف ساختن کشتي توپدار کرد.
    همسر اول هنري، کاترین آراگون بود که 
هنري به ندیمه او »آن بولین« که زني باهوش و 
دانا بود دل بست و استدالل کرد به این دلیل مي 
خواهد با »آن« ازدواج کند که فرزند آنان هوشمند 
خواهد شد و لذا، این ازدواج به خاطر وطن است، 

نه بوالهوسي.

        پاپ وقت، کلمنت ششم، با طالق کاترین 
و ازدواج مجدد هنري موافقت نکرد و هنري که 
چنین دید در سال 1534 در پارلمان انگلستان 
خود را رئیس کل کلیساي این کشور اعالم داشت 
و پاپ را از این سمت در قلمرو انگلستان خلع کرد 
و نمایندگان پارلمان بر این تصمیم صحه گذاردند 
و از همان زمان کلیساي انگلستان از دستگاه پاپ 
جدا شده و داراي سراسقف )اسقف کانتربوري( 
از آن خود گردیده و طالق و ازدواج مجدد آزاد 

شده است.
     »آن« از هنري داراي دختري شد که بعدا به 
نام الیزابت یکم پادشاه انگلستان شد، اما هنري 
پسر مي خواست و چون خوش نداشت که ازدواج 
با آن همه سر و صدا را به طالق منجر سازد ، به 
»آن« اتهام خیانت و بي وفایي زد و دستور داد که 
او را گردن بزنند و پس از او چهار بار دیگر ازدواج 
کرد که یک همسر دیگرش را به اتهام مشابهي 

اعدام کرد.
    هنري جرات نکرد»آن کلیو« همسر دیگرش 
را که آلماني بود اعدام کند، زیرا احتمال حمله 
نظامي آلمان مي رفت، لذا او را پس از اندک مدتي 

طالق گفت.
    هنري هشتم پس از اعالم خود به عنوان 

رئیس کلیساي انگلستان »توماس مور« نویسنده 
و اندیشمند انگلیسي و مولف »یوتوپیا )مدینه 
فاضله( « را به خاطر این که حاضر نشده بود 
ریاست او را بر کلیسا برسمیت بشناسد اعدام کرد. 
درآن زمان صفویه بر ایران حکومت داشتند که 
شاه صفوي هم خود را رئیس مذهب مي دانست.

    همان روزي که هنري هشتم در گذشت، 
بزرگان انگلستان تاج پادشاهي این کشور را بر 
سر پسر 9 ساله اش )ادوارد ششم( گذاشتند و در 

برابرش به عنوان پادشاه تازه زانو زدند!.
    ریاست یک کودک بر یک کشور، گرچه 
مسخره به نظر مي آید، اما تاریخ نشان داده است که 
در یک کشور پارلماني همچون انگلستان چنین 
انتصابي به سود حکومت پارلماني تمام شده است؛ 
زیرا در طول طفولیت شاه، پارلمان همه امور را 
قبضه کرده و به تکامل دمکراسي ادامه داده و بعدا 
هم که پادشاه بزرگ شده ، پارلمان حاضر به از 
دست دادن اختیارات به دست آورده نشده است. 

طالق به سبک هنري هشتم

هنري هشتم

Anne Boleyn یکي از همسران 

هنري هشتم )مادر الیزابت اول( 
که گردن زده شد
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