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روزنامک- شماره35 ) اسفند1395(

در ژانويه 1789 )228 سال پیش( 
نخستین انتخابات رياست جمهوري 
آمريکا به پايان رسید و جورج واشنگتن 
به اين سمت انتخاب شد. قانونگذاران 
عهد انقالِب استقالل آمريکا معتقد 
بودند كه اگر شمار نامزدهای مقام رياست 
جمهوری از حد متعارف و منطقی تجاوز 
كند و انتخاب يك نامزد از میان آنان 
مستقیما به مردم سپرده شود، ممکن 
است نه تنها احساس و عواطِف رای 
دهندگان بر مصالح كشور غلبه كند و 
فردي واجد شرايط الزم و موّجه برای 
اين سَمت را انتخاب نکنند بلکه حائز 
اكثريت با آراء كم انتخاب شود و برگزيده 
بیش از نیمی از رای دهندگان نباشد 
و انتخابات به دور دوم كشانده شود و 
مسائل مربوط. بنابراين، نظر به انتخابات 
دو مرحله يي دادند كه از آن پس در اين 
كشور اجرا مي شود. انتخاب نامزد و يا 
داوطلب نامزدی در كشورهايی كه عمال 
ـ به هر طريقـ  سیستم دو مرحله ای 
دارند متفاوت است. برای مثال؛ در 
بعضی كشورها، در هر شهر و يا محله 
در مرحله اول، اِلِکتور )نماينده گروه 
معینی از رای دهندگان( انتخاب می 
شود و اين الکتورها رئیس جمهوری را 

انتخاب می كنند و درپاره ای از كشورها، 
كنوانسیون های احزاب نامزد حزب خود 
را برمی گزينند و يا شوراهای خبرگان و 
معتمدان از میان داوطلبانـ  با توجه به 
وضعیت، شرايط و نیازهای روز، از میان 
داوطلبان واجدين شرايط ـ شرايطی را كه 
قانون اساسی تعیین كرده است گزينش 
و اعالم می كنند تا كمپین خودرا برای 

جلب نظر رای دهندگان آغاز كنند.
     طبق نظام انتخاباتي آمريکا، در 
مورد انتخاب رئیس جمهوری )رئیس 
فدراسیون(، مردم الکتورها يعني كساني 
كه بايد جمع شوند )الکترال كالج( و 
رئیس جمهوري را انتخاب كنند بر مي 
گزينند. اين الکتورها در مجمع خود به 
نام »كالج انتخاباتي« در يك جلسه و 
بدون بحث و مذاكره ريیس جمهوري 
)پرزيدنت اتحاديه( را براي مدت چهار 
سال انتخاب مي كنند. آرايي كه در 
انتخابات عمومي به نامزدهاي رياست 
جمهوري داده مي شود فقط شاخص 
محبوبیت آنان است نه دلیل انتخاب 
شدن. بسیار اتفاق افتاده است كه برنده 
بیشترين آراء عمومي، نتوانسته در »كالج 
انتخاباتي« اكثريت به دست آورد. همین 
عمل در بسیاري از كشورها براي انتخاب 

شهردارها صورت مي گیرد كه شوراهاي 
شهر آنها را از میان خود و يا نامزدهاي 

ديگر بر مي گزينند.
    انديشمندان از زمان فارابی ايرانی 
)قرون ُوسطا( و حتی پیش از آن زمان 
ـ از زمان فالسفه يونان و روم نظر بر دو 
مرحله ای و حتی سه مرحله ای بودن 
انتخابات داشته اند. به اين ترتیب كه 
در يك حوزه انتخاباتی، رای دهندگان 
يك و يا چند تَن از افراد مورد اعتماد 
خودرا انتخاب كنند و اين افراد )وكیالن 
رای دهندگان كه آگاهی بیشتری از 
وضعیت شهر و يا كشور و شناخت كامل 
تری از نامزدها دارند( از میان نامزدها 
ـ حزبی و منفردـ  با توجه به شرايط 
روز كشور كه در هر دوره ممکن است 
متفاوت باشد، به انتخاب بهترين نامزد 
و در انتخابات پارلمانی به نامزدهای بهتر 
رای می دهند. تعیین نامزد يك حزب در 
كنوانسیون سراسری اين حزب صورت 
می گیرد و سپس َكمپین برای انتخاب 
او آغاز می شود. در معدودی از كشورها 
كه رای دادن به نامزد و يا نامزدها و نیز 
الکتورها همزمان است، انتخابات عمال 

سه مرحله ای خوانده می شود.
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

جنگهای60  سال اخیرـ  علل و نتایج آنها

پاسخ:
در اين 60 سال و به ترتیب:

ل  ئز در سا ه سو ا بر ـ ملّی شدن آ
1356، تعّرض دولت های لندن و پاريس 
امتیازدارهای اين آبراه به مصر، پیوستن 
اسرائیل به اين  دو دولت و هشدار مسکو 
و میانجیگری واشنگتن. اگر واشنگتن و 
»به موقع« پادرمیانی نکرده بود، مسکو 
وارد جنگ می شد. اگر اين جنگ اتمی 
می شد، آسیای غربی و اروپا از میان می 
رفتند. اگر جنگ متعارفی بود، نقشه 
جغرافیايی آسیای غربی تغییر می كرد، 
نفوذ سیاسیـ  مسلکی مسکو منطقه را در 
بر می گرفت، اقتصاد بهتری به دست می 
آورد و به احتمال زياد در اوايل دهه 1990 

فروپاشی نمی شد.

ـ برتری موشکیـ  فضايی يافتن دولت 
مسکو در اواخر دهه 1950  و فرستادن 
نخستین انسان )گاگارين( به فضا و از آنجا، 
گردش او به دور زمین در اپريل 1961 و 
به رغم اين پیش افتادگی، كوتاه آمدن در 
مسئله موشکی كوبا  كه صحنه درگیری 
احتمالی دو قدرت، از خاک آمريکا فاصله 
چندان نداشت. علت كوتاه آمدن؛ كم 
سوادی خروشچف و ترس او از قدرت 
گرفتن نظامیان و به حاشیه راندنش بود. 
برخالف تیترهای وقت، ادامه ايستادگی 
دو اَبَرقدرت به جنگ اتمی منجر نمی شد 
زيراكه جنگ اتمی شوخی نیست و دست 
كم به نابودی محاربین منجر می شود. اگر 

ايستادگی ادامه يافته بود، هنگام سازش، 
امتیازهای بیشتری رد و بدل می شد كه 
نتايج آن تا به امروز محسوس بود و در 

زندگانی جهانیان اثرگذار.

ـ جنگ داخلی كنگو )كنگوی سابق 
بلژيك( و آغاز آن پس از اعالم استقالل اين 
سرزمین در سال 1960 و يافتن گرايش 
چپ. در ايجاد اين جنگ، از يك طرف 
كمپانی های استخراج الماس و سنگ 
های گرانبها و از سوی ديگر قدرت هايی 
كه با سوسیالیستی شدن افريقايی های 
تازه استقالل يافته و نفوذ مسکو مخالف 
بودند. خونین ترين نمونه اين وضعیت كه 
آتش آن هنوز در سراسر قاره افريقا و در هر 
گوشه به رنگی خاموش نشده در آنگوالی 
نفت دار و الماس دار صورت گرفت. اينك 
كه موضوع سوسیالیسم كمرنگ شده و بانی 
آن هم فروپاشی كرده، آن معارضه به رقابت 
های اقتصادی و يارگیری های ديگر تبديل 
شده است بويژه كه قدرت های ديگری در 

جهان در حال طلوع كردن هستند.

ـ جنگ های عرب و اسرائیل )درگیری 
های مسلحانه 1947ـ  1949 معروف به 
جنگ 1948، جنگ كوتاه مدت سینا در 
1956، جنگ 1967 )كه مسئله عرب 
ـ اسرائیل را كه ريشه آن از طراحی های 
سايکسـ  پیکو است گسترش داد و بحران 
زا ساخت كه تا اين مسئله حل نشود، 
آسیای غربی روی آرامش به خود نخواهد 

ديد(، جنك 1973 و درگیری های محدود 
پس از آن.

ـ  جنگ تقريبا ده ساله دهه های 1960 
و 1970 ويتنام كه از درگیريهای استعماری 
اروپايیان و تقسیم شبه جزيره هندوچین 
و لشکركشی ژاپن به اين منطقه زير شعار 
»آسیا مال آسیايی ها است« ريشه گرفته 
 Dien Bien Phuتا نبرد دين بین فو
در سال 1954، پیروزی ويتنامی ها و 
اخراج فرانسه از هندوچین و سپس مداخله 
غیر ضروری آمريکا در پی به دست آوردن 
فرصت )بهانه( كه بیش از يك میلیون 
كشته تلفات داشت ازجمله 59 هزار 
آمريکايی )به عالوه 303 هزار مجروح 
آمريکايی و هزينه مالی بسیار سنگین(. 
با اينکه نتايج اين جنگ برای آمريکا منفی 
بود، دولت ويتنام واحد، پس از اين جنگ 
كه در آن سالح شیمیايی )ايجنت اورنج( 
هم بکار رفت دست از هرگونه اقدام ضد 
آمريکايی برداشته و دوست آمريکا شده 
است. اين نتايج از شگفتی های تاريخ 
است بويژه كه دولت واحد ويتنام انتقام 
گیری داخلی هم نکرد و به زندگی عادی 
و پیشرفت بازگشت، اما مسائل مرزی و 
دريايی آن با چین باقی مانده است كه 
ممکن تولید خطر كند. تنها كمك چین به 
ويتنامی ها در جريان جنگ با آمريکا، اجازه 
دادن به دولت مسکو برای رسانیدن جنگ 

افزار از طريق خاک چین به ويتنام بود.
 

ـ  جنگ های هند و پاكستانـ  جنگ 

ماه گذشته چهارده ایمیل از مخاطبان دریافت شد که عمدتا حاوی پرسش بود.
 پاسخ به این پرسش ها:

یکی از این مخاطبان ضمن تبریک زادروز مؤلف تاریخ آنالین برای ایرانیان و ناشر مجله روزنامک و گام گذاردن این 
روزنامه نویسـ  تاریخ نگار ]نوشیروان کیهانی زاده[ به 80 سالگی در یکم بهمن ماه 1395، پرسیده است: شما که 
نوشته اید 60 سال روزنامه نگار بوده اید و در این مدت رویدادهای روز جهان را »خبر« و یا »تفسیر« کرده اید، چند 

جنگ در این مدت روی داده است و در صورت امکان علل و نتایج.

روزنامک- شماره35 ) اسفند1395(



سال 1947، جنگ سال 1965، جنگ سال 
1971 )جداشدن پاكستان شرقی و ايجاد 
بنگالدش( و زد و خوردها و شاخ و شانه كشیدن 
های ديگر. اگر به خواست و تحريك دولت لندن 
نبود كه با تالش های استقالل طلبانه هنديان 
رو به رو شده بود، مناطق مسلمان نشین )نه، 
همه مسلمانان هندی( در دو حاشیه شرقی و 
غربی هند جمهوری پاكستان را نساخته بودند 
اين جنگ ها اتفاق نمی افتاد كه احتمال تجديد 
آنها تا فراگیر شدنشان زياد است. پاكستان كه 
يارای جنگ با هند را نداشت با كمك پنهانی 
غرب، اتمی شده است تا هند به جای آن، 
متوجه چین باشد كه در جنگ 1962 بخشی 

از سرزمین هند در شمال اين كشور )الداخ( را 
متصرف شده است. هند يك فدراسیون است 
و اگر دولت لندن سوء نّیت نداشت كمك می 
كرد تا با مناطق مسلمان نشین هندوستان يك 
كنفدراسیون )مشابه ساختار كانادا( بسازد و 
نیز كمك می كرد كه پشتون ها )پاتان های 
پاكستان( با افغانستان، كنفدراسیون تشکیل 
نگلیسی ها با كشیدن خط مرزی  دهند. ا
»دوَرند« طوايف پشتون را از هم جدا و بیشتر 
آنان )اينك 30 میلیون به مركزيت پیشاور( 
ضمیمه هندوستاِن خودـ  پس از سال 1947؛ 
پاكستان كردند و مسائل امروز را ساختند كه 

همان زمان هم قابل پیش بینی بود.

ـ مسئله يمن از امام داشتن شمالی ها و 
مستعمره انگلیس بودن جنوبی ها تا جمهوری 
شدن شمالی ها با كمك مصر و كمونیست 
شدن جنوبی ها با كمك مسکو، جنگ ظفار 
)ُعمان(، يکی شدن دو يمن، ادعای ارضی 
نسبت به سعودی و مرافعات تازه و ورود پای 
دولت های ديگر و اشاره به جنگ شیعه و سنی 
در برخی رسانه ها. يمن رشته ای است كه سر 

دراز دارد.

ـ مسئله ُكردهای قلمرو عثمانی كه دولت 
آمريکا از زمان شکست عثمانی در جنگ جهانی 
اول و طراحی های سايکسـ  پیکو از استقالل 
ُكردها حمايت كرد ولی موفق نشد و كشور 
عراق برپايه طرح سايکسـ  پیکو ساخته شد و 
.... ُكردها در اين مدت ساكت نبوده اند و از زمان 
روی كارآمدن بعثی ها در دهه 1960 بیش از 
5 بار با دولت عراق وارد جنگ شدند كه در دو 
بار آخر، شاه ايران با اشاره آمريکا به آنان كمك 
كرد. در جريان جنگ آمريکا با عراق، ُكردها در 
كنار آمريکا بودند و به نوعی استقالل محدود 
و فدراسیونی شکل دست يافته اند ولی آن را 
كافی نمی دانند. مسئله اين است كه اختالف 
داخلی دارند و نمی توانند تصمیم قاطع بگیرند. 
نبرد موصل و مسئله داعش شايد كمکی به 
رساندن ُكردها به آرزويشان كند. در صورت 
ايجاد كردستان مستقل، وضعیت آسیای غربی 

تغییر خواهد كرد.

ـ جنگ عراق با ايران، تصرف كويت از 
سوی صدام حسین، جنگ كنونی سوريه، 
ناآرامی ها و زد و خوردهای نژادیـ  مذهبی 
لبنان، مبارزات استقالل طلبانه مسلحانه 
الجزاير و تونس، مبارزات مسلحانه سودان 
جنوبی كه ترسیم نقشه اين كشور هم به دست 
انگلیسی ها صورت گرفته بود، جنگ داخلی 
لیبی، تجزيه كنفدراسیون يوگوسالوی، چند 
درگیری مسلحانه در جماهیريه فروپاشی شده 
شوروی )روسیه تزاری سابق(، زد و خوردهای 
ارمنستان و آذربايجان، جنگ آرژانتین و 
انگلیس بر سر جزاير فالکلند، زد و خوردهای 
هندوراس و السالوادور، مسئله ايرلند شمالی 
و ... ازجمله رويدادهايی بوده اند كه در دوران 
روزنامه نگاری اين نگارنده روی داده اند كه 
بحث در جزئیات هركدام نیاز به نوشتن كتاب 
است و يا هركدام به صورت جداگانه. در اين 

موارد، معّما نیز بسیار است.

چند صحنه اي از عملیات نظامي آمریکا در ویتنام

صحنه قتل یک ویت کنگـ  مبارز ویتنامیـ  در مأل عام در سایگون چند هفته پس از آغاز سال 1968 به دست 
رئیس پلیس این شهر )عکس از اِدي اَدامز که انتشار آن در آمریکا مخالفت آمریکاییان با ادامه جنگ را به دنبال 

داشت و سرانجام رئیس جمهور بعدی آمریکا، به مداخله این کشور در جنگ ویتنام پایان داد(
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گشتی در رویدادهای ماه

  سوم دي ماه سال 1321 )24 دسامبر 
1942 میالديـ  75 سال پیش( اليحه 
قانون تعلیمات اجباري به مجلس شورای 
ملی داده شد. طبق اين اليحه كه بعدا 
تصويب و به صورت قانون به اجرا در 
آمد؛ تعلیمات عمومي در ايران اجباري، 
رايگان و يکسان بايد باشد. اين قانون، 
چند سال پیش از تدوين و تصويب اعالمیه 
جهاني حقوق بشر كه دوره آموزش و 
پرورش عمومي را در كشورهاي عضو 
سازمان ملل اجباري و رايگان توصیه كرده 
است تصويب شده بود. آموزش رايگان و 
يکنواخت در ايران از شهريور  1353 )4 
سال و 7 ماه پیش از تغییر نظام حکومتی( 
به تدريج به همه مقاطع تحصیلي تا دكترا 
تعمیم داده شد و مدارس غیر دولتي به 
صورت دولتي درآمدند، ساختمانها و 
تجهیزات آنها خريداري شد و كاركنان 
شان با احتساب سوابق كار به استخدام 
دولت درآمدند و... و اين وضعیت و رايگان 
بودن آموزش و پرورش تا سال 1368 
)پس از پايان جنگ 8 ساله و رئیس 
جمهورشدن هاشمی رفسنجانی كه 19 
دی ماه 1395 در 82 سالگی بر اثر ايست 
قلب درگذشت( ادامه داشت و بسیاری 
از مقامات كنونی دولتی و نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی در همان مدارس 
رايگان دولتی تحصیل كرده اند. در پايیز 
سال 1358 كه مجلس خبرگان برای 
بحث و تصويب قانون اساسی جمهوری 

اسالمی تشکیل شده بود، اين مجلس كه 
مصّوبات آن در رفراندم سراسری آذرماه 
آن سال به تأيید ملت رسید با هدف تداوم 
آموزش و پرورش رايگان، »اصل سی ام« 
را به آن اختصاص داد و خیال همه را راحت 
كرد كه تحصیالت همچنان رايگان خواهد 
بود و اجرای قانون تعلیمات اجباری 
و يکنواخت )نبود تبعیض در آموزش 
و پرورش نوجوان برپايه میزان ثروت 
خانواده ها( ادامه خواهد يافت زيراكه 
تداوم آموزش و پرورش رايگان يك اصل  
قانون اساسی كشور شده است از اين قرار:

اصل سی ام: دولت موظف است وسائل 
آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت 
تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل 
تحصیالت عالی را تا سرحد خودكفايی 

كشور بطور رايگان گسترش دهد.

با تصويب اين اصل، صاحبان مدارس 
غیر دولتی سابق )دولتی شده( كه درصدد 
دادن دادخواست به دادگاه و گرفتن 
غرامت بودند از اين كار منصرف شدند. 
در همان ساِل تصويب قانون اساسی، 
تأسیس دانشگاه آزاد توسط چند فعال 
انقالب ازجمله هاشمی رفسنجانی اين 
دو دلی را در برخی به وجود آورده بود كه 
احتمال دارد كه روزیـ  روزگاری تعلیمات 
عالی به دوران پولی بودن )داشتن شهريه( 
بازگشت كند. دانشگاه آزاد قرار بود بمانند 

 Openدانشگاه مشابه آن در بلژيك يك
University باشد يعنی صرفا برای 

افزايش معلومات و تخّصص و نه مدرک 
دادن و برای ورود به آن نیز از متقاضی 
مدرک مطالبه نکند.]در آمريکا هم بیشتر 

كامیونیتی كالج ها چنین هستند[.

چند ماهی از پايان جنگ عراق با ايران 
)آگوست 1988( نگذشته بود كه مصوبه 
نتفاعی ]پولی[  تاسیس مدارس غیرا
انتشار يافت و چند ماه بعد به اجرا درآمد 
و هر چند وقت يکبار هم وسعت گرفت تا 
به تصويب قانون تاسیس و اداره مدارس 
و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی در 
14 آذرماه 1395 رسید. اين قانون تعجب 
شماری از آگاهان از تاريخچه آموزش و 
پرورش ايران ازجمله مؤلف تاريخ آنالين 
برای ايرانیان )ناشر اين مجله( را كه دو 
دوره از اعضای انتخابی شورای آموزش و 
پرورش تهران بود و دوره دوم با نزديك به 
نیم میلیون رای برانگیخت بويژه كه در اين 
مصوبه مجلس اشاره به واگذاری و فروش 
برخی مدارس دولتی )متعلق به همه 
ملت( هم به بخش خصوصی شده است 
كه طبق قاعده، فروش هركدام بايد به 
تصويب پارلمان )نمايندگان ملت( برسد. 
در طول دهه های گذشته مقاالت متعدد 
در مغايرت داشتن تأسیس مدارس پولی 
با اصل 30 و قوانین قبلی انتشار يافته 
است و بعید است كه موضوع به فراموشی 

به رغم تأکید اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسالمی بر رایگان بودن 
آموزش و پرورش، قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی و واگذاری

 برخی از ساختمانهای مدارس دولتی از تصویب مجلس شورای اسالمی
 و تایید شورای نگهبان گذشت و رییس جمهور آن را برای اجرا به وزارت 

آموزش و پرورش ابالغ کرد!
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سپرده شود. در قريب به اتفاق كشورهای 
جهان، تعلیمات عمومی )پیش دبستان، 
دبستان و دبیرستان( رايگان، يکنواخت و 
دولتی است و در بسیاری از كشورها ازجمله 
آمريکای تقريبا 330 میلیون نفری، اتوبوس 
های دولتی دانش آموزان را به مدارس می 

رسانند و باز می گردانند.

متن گزارش خبرگزاری تسنیم* درباره 
مصّوبه تازه در زير نقل می شود تا در تاريخ 

بماند:

*به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
پايگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی 
در اجرای اصل يکصد و بیست و سوم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران »قانون 
تاسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و 
پرورشی غیر دولتی« كه در جلسه علنی 
يکشنبهـ  چهاردهم آذرماه 1395 مجلس 
شورای اسالمی تصويب و در هفدهم آذرماه 
1395 به تايید شورای نگهبان رسیده بود، 
چهارشنبه پانزدهم دی ماه 1395 جهت اجرا 

به وزارت آموزش و پرورش ابالغ كرد.

اين قانون مشتمل بر 39 ماده و 44 تبصره 
است. بر اساس يکی از مواد اين قانون، از 

زمان الزم االجراءشدن آن، قانون اجازه أخذ 
هزينه های مربوط به صدور اجازه تأسیس 
و تجديد امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد 
مصوب يکم آذرماه 1367، مصّوبه نوزدهم 
مهرماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره تأسیس مدارس غیرانتفاعی و اصالحیه 
قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی ]پولی[  
مصّوب ششم مردادماه 1387نسخ می شوند.

ر  منظو به  كه  ست  ا شته  نو تسنیم 
سیاستگذاری، برنامه ريزی، ساماندهی 
نون؛ شورای  ين قا و نظارت بر اجرای ا
سیاستگذاری، برنامه ريزی و نظارت مركزی و 
شورای نظارت استانی، شهرستانی و منطقه ای 
جهت نظارت بر مدارس و مراكز آموزشی يا 

پرورشی غیردولتی تشکیل می شود.

تسنیم اضافه كرده است: بر اساس ماده 11 
اين قانون دولت موظف است همه ساله، يارانه 
مربوط به تسهیالت بانکی برای خريد زمین، 
ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات 
مدارس غیردولتی را در اليحه بودجه ساالنه 

كل كشور پیش بینی كند.
در ماده 12 نیز به وزارت آموزش و پرورش 
اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، 
زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به 
صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس 

غیردولتی واگذار كند. آيین نامه نحوه تعیین 
قیمت فروش و اجاره و شرايط واگذاری 
ساختمان ها و اراضی مذكور ظرف مدت 
سه ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون 
توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری 
وزارت امور اقتصادی و دارايی تهیه و به تصويب 
هیأت وزيران می رسد. واگذاری ها در هر محل 
مشروط برآن است كه دسترسی مردم به 
مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.

در ماده 13 نیز آمده است: به منظور حمايت 
از مؤسسان مدارس غیردولتی، وزارت آموزش 
و پرورش موظف است با مشاركت مؤسسان 
و بخش غیردولتی، »صندوق حمايت از 
توسعه مدارس غیردولتی« را به صورت 
مؤسسه عمومی غیردولتی ايجاد كند. دولت 
موظف است هرساله و تا سقف پنجاه درصد از 
قیمت تمام  شده سرانه ساالنه دانش آموزی 
در بخش دولتی را به ازای كل دانش آموزان 
شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در 
قالب كمك در اليحه بودجه ساالنه كل كشور 

پیش بینی كند.
آيین نامه استقرار مدارس و مراكز غیردولتی 
در مناطق، نواحی و محالت مختلف، ظرف 
مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن اين 
قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به 

تصويب هیأت وزيران می رسد.

دمکراسی و انتخابات دو مرحله اي
ادامه از صفحه اول

 طبق يك فلسفه ديگر كه در جمهوری اسالمی ايران هم اجرا می شود، يك شورا كار بررسی نامزدهاـ  حزبی و غیر حزبیـ  را انجام می دهد 
و برحسب شرايط مندرج در قانون اساسی كار گزينش را تکمیل و نتايج را اعالم می كند تا رای دهندگان از میان پذيرفته شدگان شوراـ  با 

توجه به مسائل روزـ  هركدام را كه شايسته تر برای حل اين مسائل بدانند انتخاب كنند.
    طبق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، نامزد مقام رياست جمهور )كه رئیس قوه مجريه = نخست وزير است، نه رئیس 
كشور( بايد از رجال مذهبی و سیاسی واجد اين شرايط باشد: ايرانی االصل، تابع ايران، مدير و ُمَدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و 

معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ايران و مذهب رسمی كشور.
     شورای نگهبان )نگهبان احکام اسالم و اصول قانون اساسی كه مصّوبات مجلس بدون تأيید آن نمی تواند قانون شود( بايد وضعیت هر 

نامزد را با شرايط مورد تاكید در اصل 115 تطبیق دهد و اسامی افراد واجد شرايط را برای شركت در رأی گرفتن اعالم دارد.
    طبق قواعد و تعاريف؛ اگر يك نامزد قبال و در جريان سمت ها و مقام های پیشین خود گزارش نادرست و يا قول بی عمل داده باشد، تبعیض 
كرده باشد و ... نمی تواند حائز شرايط تقوی و امانت شود. مدير و ُمَدبّر بودن شرايطی حساس و مهم اند زيرا كه بايد تدبیر و مديريّت برای حل 
مسائل روز كشور را داشته باشند كه در هر بُرهه ممکن است متفاوت باشد. برای مثال؛ اگر كشور با جنگ رو به رو باشد بايد »نامزد« تجربه و 

مهارت در »مديريت جنگ« داشته باشد و اگر با مسئله اقتصاد و پول، بايد مديريت و دانش الزم برای حل آن را و ....
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»امروزـ  به نظر می رسد كه روز تغییر تمام 
عیار در ايران است و به قول تفسیرنگاران، 
نقطه عطف. امروز آغاز دوره تازه ای در تاريخ 
ايران است و گزارش های امروز و فردا و پس 
فردای ما، سطور صفحه اول اين فصل از 
تاريخ وطن خواهند بود. ما امروز بايد  همه 
توان خودرا يکپارچه كنیم كه جزئیات 
تحواّلت را كه تاريخ خواهند شد جمع آوری 
و درج كنیمـ  درج مطلب با عکس كه سنِد 
نوشته باشد. ما بايد اديشن يکم )چاپ اول( 
روزنامه را پیش از ساعت يك بعد از ظهر به 
دست چاپ بدهیم تا مشکل ديروز را كه در 
همه تهران توزيع نشد نداشته باشیم. امروز 
هم مثل ديروز ممکن است زد و خوردها 
از بعد از ظهر شّدت يابد و توزيع روزنامه 
امکان ناپذير شود. برای مطالب تازه، ما 
می توانیم چاپ دوم و سوم و شماره فوق 
العاده بدهیم. من نمی خواهم كه هیچکدام 
از اعضای میزهای خبر بويژه میز اخبار 
سیاسی و انقالب پشت میز بنشینند. همه 
بروند و تلفنی شرح مشاهدات و شنیده ها و 
استنباط خود را بگويند و ما در اينجا آنهارا 
برای درج تنظیم ژورنالیستی می كنیم. 
تنها دبیر و مترجمان میز اخبار بین الملل 
در تحريريه بمانند و فقط به اخبار مربوط به 
انقالب و تحوالت و اظهارنظرهای وارده در 
اين باره توجه داشته باشند و لحظه به لحظه 

مرا آگاه كنند.«.

غالمحسین صالحیار سردبیر وقت 
روزنامه اطالعات، ساعت 8 بامداد 22 
بهمن 1357 اين جمالت را خطاب به 
اعضای تحريريه اين روزنامه كه آنان را به 
كنار میز خود احضار كرده بود بیان داشت. 
در آن ساعت، از خیابانهای اطراف صدای 
شلیك گلوله و انفجار به گوش می رسید. 
برخالف روزهای پیش، در ساختمان 

مؤسسه مطبوعاتی اطالعات از مأموران 
فرمانداری نظامی تهرانـ  مسلح به تفنگ 
خودكارـ   اثری نبود كه در راهروهای 
ساختمان 8 طبقه ای روزنامه و معموال در 
كنار ورودیـ  خروجی های آسانسورها می 
ايستادند و نیز در مدخل اطاق خبر كه يك 

سالن بسیار بزرگ بود.

در اين سالن، میز اخبار بین الملل كه 
من دبیر آن بودم در كنار پنجره جنوب 
شرقی قرار داشت و در طرف راست اين میز 
و به فاصله يك متری، میز اخبار سیاسی 
و انقالب مستقر بود. آن روزها رفت و آمد 
به میز اخبار بین الملل زياد بود. اعضای 
میزهای ديگر می آمدند و می پرسیدند كه 
تازه ها و واكنش های خارجی در باره انقالب 
ايران چیست. مخاطبان هم تلفنی همین را 

سئوال می كردند.

در آن روز هر لحظه صدای گلوله و انفجار 
شدت بیشتری می گرفت و همچنین 
صدای پخش شعار از بلندگوهای خیابانی. 
اطاق خبر در طبقه چهارم ساختمان قرار 
داشت. مؤسسه مطبوعاتی اطالعات در آن 
زمان همچنان در سه راهی خیابانهای سپه 
)امروزه؛ امام خمینی( و خّیام قرار داشت و 
از پنجره شمالی اطاق خبر می شد رفت و 
آمدها در خیابان سپه را مشاهده كرد. اين 
پنجره در حقیقت يك در شیشه ای بود 
كه به بالکن باز می شد. روزنامه اطالعات 

همچنان يك روزنامه عصر بود.

ساعت از 9 بامداد گذشته بود كه چند 
فرد مسلح به انواع سالحهای خودكار و 
نارنجك وارد تحريريه شدند و گفتند كه 
چريك فدايی خلق ]يك گروه كمونیستی[ 
هستند و می خواهند به پشت بام طبقه 

هشتم بروند و به سوی ساختمان شهربانی 
تیراندازی كنند كه كمیته )بازداشتگاه 
ساواک و اصطالحا شکنجه گاه مبارزان و 
مخالفان دولت( در زيرزمین و طبقه پايین 
آن قرار دارد. هدف آن است كه ماموران 
محافظ با شنیدن صدای تیراندازی به 
ساختمان، از آنجا خارج و در ساختمانهای 
مجاور سنگرگیری كنند و دست به 
تیراندازی متقابل بزنند و چريك ها كه در 
پارک شهر و در اتومبیل و وانت در اطراف 
ساختمان هستند از فرصت استفاده كنند 
و كمیته را تصرف، بازداشت شدگان را آزاد و 
ادوات شکنجه را جهت در معرض ديد مردم 

قرار دادن از آنجا خارج كنند.

چريك ها كه شمار آنان تا 8ـ  9 نفر 
افزايش يافت و دو تَن از آنان برادر بودند پس 
از معرفی خود به سردبیر به طبقه هشتم 
رفتند و تیراندازی آغاز شد. همچنانکه پیش 
بینی شده بود ماموران فرمانداری نظامی و 
محافظان بازداشتگاه ساواک )كمیته( برای 
پاسخ به تیراندازی آنان به پشت بام های 
بانك سپه، ساختمان شهربانی، پستخانه، 
بانك كشاورزی و سرانجام پشت بام 
مسافرخانه و عمارات واقع در ضلع جنوبی 
خیابان سپه و صد قدمی ساختمان روزنامه 
آمدند. چريك ها عالوه بر تیراندازی به 
سوی ساختمان شهربانی، شلیك به خیابان 
ورزش و ساختمان بزرگ واقع در كوچه 
جنوب موسسه اطالعات را كه قبال سفارت 
اتريش در آنجا بود آغاز كردند و پی در پی 
برايشان مهمات )فشنگ( وارد می شد. آنان 
در پاسخ به اين سئوال كه چرا به خیابان 
ورزش و ساختمان جنوبی تیراندازی می 
كنید گفتند كه دسته ای از ما در خیابان 
جنوبی پارک شهر موضع گرفته است تا به 
ساختمان )كاخ( دادگستری و بازداشتگاه 

22 بهمن 1357 ساختمان موسسه مطبوعاتی اطالعات میدان جنگ بود و اگر به 
جلسه تبادل نظر سردبیر فراخوانده نشده بودم زنده نمانده بودم

6

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
روزنامک- شماره35 ) اسفند1395(



واقع در زير اين كاخ حمله كند زندانیان را كه 
بعضا برای دزديدن يك آفتابه بازداشت هستند 
و يا چك بدون محل )برگشتی( صدتومانی داده 
اند تا غذا برای فرزندانشان تهیه كنند آزاد سازند 
و نیز بايگانی پرونده ها را كه برای اشخاص بدون 
پارتی تشکیل شده اند و پیشینه آنهارا خراب 

نشان می دهند آتش بزنند.

مطالب چاپ اول روزنامه در اين شرايط 
سخت تکمیل شد. ساعت حدود 2 بعد از ظهر 
بود كه صالحیار دبیران میزها را برای تبادل نظر 
فراخواند. اطاق جلسه پنجره به  بالکن شمالی 
داشت و ترس از اصابت گلوله سبب شد كه 
جلسه تبادل نظر در قسمت بدون پنجره سالن  
كه میز عکس در آنجا قرار داشت تشکیل شود. 
میز اخبار بین الملل در ضلع جنوب شرقی 
سالن و در كنار يك پنجره بزرگ قرار داشت. 
من پیش از رفتن به جلسه تبادل نظر، علی 
مؤيد بهارلو مترجم اخبار به زبان فرانسه را كه 
پشت به پنجره و در سمت چپ من می نشست 
و نیز پرويز ايرانزاد مترجم اخبار انگلیسی را به 

طبقه باالترـ  اطاق تله پرينترهای دريافت خبر 
از خبرگزاری های 4 گانه + خبرگزاری های 
آلمان و شوروی فرستادم تا همانجا و ايستاده، 
اخبار وارده را بخوانند و اگر موضوع مهمی بود 
تلفنی اطالع دهند. در قسمت پايین تر، میز 
نعمت ناظری و حسن پويان مترجمان اخبار 
انگلیسی و نیز دو روزنامه نگار افغاِن پناهنده 
شده به ايران نشسته بودند كه آنان هم مترجم 
مقاالت نشريات از زبان انگلیسی برای ما بودند.

در جلسه تبادل نظر، هنوز صالحیار لب به 
سخن نگشوده بود كه صدای اصابت گلوله و 
شکستن پنجره از طبقه سوم بگوش رسید و 
اندكی بعد، يك چريك خون آلود از آن طبقه به 
طبقه چهارم آمد و گفت كه تیر خورده ولی هنوز 
می تواند فعال باشد و الزم است كه موضوع را به 
برادرش كه در طبقه هشتم تیراندازی می كند 
خبر دهیم. چريك مجروح سپس خونريزان به 
بالکن ضلع شمالی )مقابل ساختمان پستخانه 
و مسافرخانه رفت( و به تیراندازی ادامه داد كه 
اطاق خبر زير بارانی از گلوله قرار گرفت. چريك 

مجروح دوباره گلوله خورد، كشته شد و همانجا 
در خون خود غلطید و ... و به اين ترتیب ادامه 
جلسه تبادل نظر به ساعت 3 و 4 بعد ازظهر 
موكول شد و دبیران به میزهای خود بازگشتند.

من پس از بازگشت به میز اخبار بین الملل، 
ديدم كه يك گلوله پنجره مجاور صندلی 
مرا سوراخ كرده است. اگر بهارلو به اطاق تله 
پرينترها و من به جلسه تبادل نظر نرفته بوديم 
هر دو با آن گلوله كشته شده بوديم. گلوله كه از 
باالی صندلی من و صندلی بهارلو گذشته بود 

هر دوی ما را می كشت.
قرارشد كه پنجرِه سوراخ شده به همان 
صورت باقی بماند و بازديد كنندگان از مؤسسه 
آن را ببینند كه باقی مانده بود و در دهه 1370 
كه دوـ  سه بار به تحريريه روزنامه سر زدم 
همچنان به همان صورت بود و شنیدم كه تا 
زمان انتقال موسسه مطبوعاتی اطالعات به 
محل تازه خود در منطقه میردامادـ  خیابان 
نفت جنوبی، در همان وضعیت نگهداری 

شده بود.

نقش دادستان ها در پیشگیری از هرگونه فسادـ  یک خاطرهـ  
نقش بانک ها در فساد اقتصادی

بیاد دارم كه در دهه 1340 )1960 
نهای تهران؛ احمد  میالدی( دادستا
صدرحاج سیدجوادی، صادق احمدی، 
َگِركانی، پیشوايی و ... در نشست های خود 
با بازپرسان، داديارها، مددكاران اجتماعی، 
كارآگاهان پلیس، كالنترها و ... كه هر چند 
وقت يك بار برگزار می شد خبرنگاران 
میزهای پوشش اخبار حوادث روزنامه ها 
را به آن نشست ها دعوت می كردند. اينان 
عقیده داشتند كه اندرزها و شّفاف سازی 
ها )افشاگری ها( اگر در اطاق های دربسته 
صورت گیرد و جامعه متوجه و آگاه نشود 
سودی برای پیشگیری از جرم و هشدار 
به كسانی كه حركت ُجرمانه برنامه ريزی 
كرده اند و يا در انديشه آن هستند نخواهد 
داشت. بنابراين، در اين جلسات، روزنامه 
نگار بايد حضور داشته باشد و مطالب را 
منعکس كند تا ُجرمی صورت نگیرد. در 

»پس پرده قرار دادن« جرائِم واقع شده و 
بويژه قصد ارتکاب جرم و برنامه ريزی برای 
آن، كمك به پیشگیری و اصالح جامعه 
نخواهد كرد. مجازات عمدتا برای تنبُّه 

ديگران است تا تنبیه فرد مرتکب جرم.
چون اين اقدام داستانهای تهران نتیجه 
بخش بود، در آن دهه، دادستانهای ديوان 
كیفر )ديوان تعقیب قضايی كاركنان دولت 
و محاكمه و مجازات آنان( هم به آن تأسی 
كردند و به نشست های خود، خبرنگار 

دعوت می كردند. در دهه 1370 علی 
يونسی دادستان وقت تهران به صورتی 
ديگر اين كار را انجام می داد. دفتر او به روی 
هركس كه حرفی داشت بزند و شکايتی 
داشت باز بود و خبرنگار هم می توانست 
برود، بنشیند، حرف ها را گوش كند، 

بنويسد و منعکس كند.
تهران، هم اكنون )دهه 1390( چنین 
دادستانی دارد كه اظهارات او در نشست 
ها، با هدف پیشگیری از ارتکاب جرم 
روشنگری می كند و درس می دهد. پس از 
انقالب، ديوان كیفر كاركنان دستگاههای 
عمومی حذف شده و تعقیب قضايی تا 
صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست جهت 
دادن به دادگاه در دست دادستان شهر 
و دادياران و بازپرسان او قرار دارد كه 
مستقیما »اعالم جرم و شکايت« دريافت 
می كنند و يا گزارش ها و پرونده های 

جعفری دولت آبادی
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مقدماتی پلیس و كارآگاهان را.
 در زير يك نمونه از اظهارات اخیر 
دادستان تهران كه با اين صراحت و بدون 
پرده پوشی مسائل را بیان داشته و به گفته 
اصحاب نظر، تحسین مردم را برانگیخته 

آورده شده است:

نقش بانک ها در فساد جاری اقتصادی 
ـ سوء استفاده از نفوذ فرزندان برخی 
مسؤولینـ  بازداشت 2 بدهکار کالن 

بانکی
اظهارات عباس جعفری دولت آبادی 
ن  ا ر نشست سر ن د ا ن تهر ستا د ا د
دادسراهای نواحی تهران، دواير نظارت 
بر زندان ها و قضات اجرای احکام كه 
دوشنبه 13 ديماه 1395 برگزار شده 
بود و در خبرگزاری های داخلی ازجمله 
خبرگزاری فارس منعکس شد سرنخ های 
متعدد به دست می دهد. نکاتی از اظهاراِت 

بدون پرده پوشی او از اين قرار است:
نقش بانك ها در وقوع فساد اقتصادی 
مؤثر است و تا زمانی كه در حوزه بانك ها 
مشکل وجود داشته باشد جرايم مرتبط با 
فساد اقتصادی كماكان باز تولید می شود. 
بانك ها در پرداخت تسهیالت بايد از اين 
شیوه ها دست بردارند، افزايش مطالبات 
بانك ها از بدهکاران كه بیش از 100 هزار 
میلیارد تومان است نشان می دهد كه 
بانك ها بايد اين شیوه را تغییر دهند و به 
سمت دادن تسهیالت به حوزه های تولید 
و اشتغال بروند. تا زمانی كه بانك ها تغییر 
روش ندهند نمی توانند در حوزه تولید 
ايفای نقش كنند. بايد توجه داشته باشیم 
كه تهديدهای كنونی علیه جمهوری 
اسالمی ايران بیشتر »اقتصادی محور« 
است. استکبار جهانی امیدوار است كه 
وضعیت كشور در حوزه اقتصادی فلج شود. 
تهديدهای اقتصادی از آغاز كار جمهوری 
اسالمی وجود داشته اما در سال های اخیر 
تشديد شده است. دشمنان تصور می كنند 
كه اگر در بخش اقتصادی و معیشت مردم 
فشار بیشتری وارد كنند به هدف خود كه 
تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسالمی 

خواهند رسید.

جعفری دولت آبادی كه قبال از بازداشت 
يکی از بدهکاران بزرگ بانکی خبر داده بود 
در اين جلسه به واكاوی ابعاد پرونده اين فرد 
اشاره كرد و گفت: طبق تحقیقاتی كه از اين 
متهم )م. ج.( به عمل آمده مشخص شده 
است كه اكثر شركت های اين فرد صوری 
بوده است. به اذعان اين فرد، او با همراهی 
اقوامش چندين شركت صوری ايجاد 
كرده و در پوشش اين شركت ها از »بانك 
سرمايه« وام دريافت كرده بود. اين بدهکار 
بانکی مدعی شده است كه تمامی وام های 
دريافتی از بانك را در واردات فرآورده های 
گوشتی و دامی هزينه كرده كه با ضرر 
همراه بوده است!. اين بدهکار بانکی از 
طريق ارتباط برادرش با مدير عامل وقت 
بانك سرمايه ]وابسته به صندوق ذخیره 
صدهاهزار تَن فرهنگیان ايران[ موفق به 
دريافت اين وام ها شده است كه در واقع؛ 
اصل وام، نوع وام و شیوه پرداخت وام 
زمینه ساز شکل گیری فساد بوده است. 
بنابراين بايد مراقبت و دّقت شود كه بانك ها 
از اين شیوه های عملکرد دست بردارند و 
رسیدگی های قضايی تا مجازات مرتکبین 
و تبعات آن می تواند هشداری برای تغییر 

اين شیوه ها شود.
وی يکی از راهکارهای مبارزه با فساد 
اقتصادی را بررسی وضعیت شركت های 
متقاضی وام اعالم كرد و گفت: بانك ها 
بايد وضعیت شركت ها را بررسی كنند تا 
به شركت های صوری وام پرداخت نکنند.

دادستان تهران در اين نشست ضمن 
دادن هشدار نسبت به شکل گیری يك 
فساد پنهان از طريق سوءاستفاده از 
فرزندان برخی مسؤوالن گفت: بدهکار 
بانکی مورد بحث )م. ج.( همچنین از نفوذ 
فرزندان برخی مسؤوالن استفاده  كرده و 
حداقل فرزندان 4 مسؤول را در شركت های 
خود به كار گرفته و با استفاده از نفوذ آنان 

مرتکب جرم شده است.
جعفری دولت آبادی كه گفته شده 
است با صراحت و سرعت عمل، تحسین 
و حمايت تهرانی ها را پشت سر دارد 
در نشست 13 ديماه 1395 از تعقیب 

قضايی و بازداشت دو بدهکار كالن خبر 
داد و با اعالم اين كه يکی از اين دو بدهکار 
در حوزه ورزش و ديگری در حوزه واردات 
كاال فعالیت داشته است، افزود: سیاست ما 
در مورد بدهکاران كالن بانکی، در درجه 
اول وصول وجوه بانك ها است كه اعتماد 
مردم ]صاحبان پس اندازها[ را تقويت 
خواهد كرد ]كه الزمه سالمت و پیشرفت 

بانکداری[ است.
جعفری دولت آبادی به بانك ها هشدار 
داده است كه اگر بانکی به شکل غیرمتعارف 
نسبت به پرداخت وام اقدام كند مسؤوالن 
بانك تحت تعقیب قضايی قرار خواهند 

گرفت.
جعفری دولت آبادی در اين نشست از 
توافق بانك مركزی با دادستانی تهران 
برای معرفی اَبَربدهکاران به دادسرا خبر 
داد و گفت: در جلسه ای كه هفته پیش با 
رئیس كل بانك مركزی در دفتر دادستانی 
تهران برگزار شد از رئیس كل بانك مركزی 
خواسته شد بدهکاران كالن بانکی كه 
باالی هزار میلیارد تومان! بدهی دارند به 
دادستانی معرفی شوند تا وجوه بانك ها 
]كه سرمايه بانك و پس اندازهای مردمـ  
مردمی كه به سیستم بانکداری و مراقبت 
و تضمین های نظام اسالمی اعتماد كرده 

اند[ استرداد و بازگردانده شود.
جعفری دولت آبادی ضمن درخواست 
نظارت هرچه بیشتر بانك مركزی بر وام 
دهی بانك ها و نامطلوب دانستن رويه 
برخی بانك ها در مماشات با بدهکاران 
بانکی گفت: »بانك سرمايه« به يکی از 
بدهکاران بانکی برای تسويه حساب، 5 
سال! مهلت داده در حالی كه همه اسناد 
ارائه شده از سوی اين فرد برای دريافت 
وام، صوری بوده است و با اين طرز  عمل 
كردن ]مماشات[ است كه فساد گسترش 

می يابد.
جعفری دولت آبادی در ادامه سخنان 
خود گفت: از گزارشی كه اخیراً در رابطه 
با يکی از بانك های وابسته به دولت منتشر 
شده است چنین بر می آيد كه اين بانك به 
نوعی زمین گیر شده است. انتظار عمومی 
از بانك مركزی اين است كه هم در حوزه 
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بانک های خصوصی و هم در حوزه بانك های 
دولتی نسبت های هزينه ها و مطالبات را 
متعادل كند و گردش امور نبايد به نحوی 
باشد كه منجر به خروج منابع بانك ها از 
بانك مركزی شود و يا مردم سپرده هايشان 
را از بانك ها خارج كنند ]كه مسئله ای 
بزرگ به وجود خواهد آمد[. سپرده های 
گر  مانت است و ا مردم نزد بانك ها ا
سپرده گذاران بدانند كه يك بانك مشمول 
ماده 141 قانون تجارت و ورشکسته شده 
برای خروج سپرده هايشان هجوم می برند. 
به نظر می رسد كه بانك ها در حوزه بنگاه 
داری ورود كرده اند و بسیاری از تسهیالت 
را به شركت های خود می دهند كه اين امر 
خطر بسیار بزرگی است. بانك ها نبايد به 
شركت های تابعه خود تسهیالت بیشتری 
بدهند. قرار بود اين نوع تصدی گری بانك ها 
محدود باشد تا تسهیالت در حوزه های 
تولید، اشتغال، جلوگیری از مهاجرت 
روستايیان هزينه شود. بنابراين بانك ها هم 
در سیاست های كلی، هم در شركت داری، 
هم در پرداخت تسهیالت بايد به گونه ای 
عمل كنند كه اقداماتشان خالی از فساد 
يد تضمین های كافی هنگام  باشد. با
پرداخت وام اخذ شود، رانت بازی، ارتباط و 

توصیه متوقف گردد.
چرا يك جوان برای دريافت وام ازدواج 
با مشکل روبرو می شود ولی يك فرد با 
استفاده از رانت، هزاران میلیارد تومان 
وام می گیرد؟!. اين ها پرسش هايی است 
كه مردم از خود می كنند و الزم است كه 
شفاف سازی صورت گیرد. اگر اين پول ها در 
مسیر صحیح هزينه شود آن وقت وام های 
اشتغال، ازدواج و امثال آن به سهولت قابل 

پرداخت است.

وی با اشاره به آشفتگی های اخیر بازار 
ارز، يادآور شد: زمانی كه در دولت سابق 
بحران ارز پیش آمد سوء استفاده های 
متعدد در خريد و فروش ارز رخ داد كه 
دوباره ]در پايیز 1395[ اتفاقاتی در حوزه 
ارز به وقوع پیوسته كه البته بانك مركزی 
در چند روز گذشته اين موضوع را مديريت 
كرده و علیه شماری از دالالن ارز طرح 

شکايت كرده است.

دادستان تهران با اشاره به اين دو رخداد 
ارزی در اواخر كار دولت های گذشته و 
كنونی، راه حل مشکالت ارزی و پولی 
را عمدتا اقتصادی ]مديريت اقتصادی[ 
دانست تا قضايی. بنابراين، مهار اين موضوع 
بر عهده دولت است. با وجود اين، دادستانی 
تهران در راستای كمك به دولت برای حل 
مسئله به آن ورود كرده و به شکايت بانك 
مركزی، 5 تَن از دالالن ارز را دستگیر و 
از اين افراد 1 میلیون و 800 هزار دالر به 
دست آورده است. بايد دانست كه ارزش 
پول كشور ]ريال[، نرخ ارز و نوسانات بهای 
طال سه تهديد بزرگ هستند كه می توانند 
سیاست های اقتصادی كشور را تحت شعاع 

قرار دهند.
دادستان تهران در تشريح آخرين 
وضعیت پرونده حقوق های نجومی از 
احضار 67 نفر مديران ]مديران دهها 
میلیون تومان حقوق بگیر در كشور 
انقالب مستضعان[ خبر داد و گفت كه 
امیدوار است تا پايان دی ماه ]ديماه 1395[ 
تحقیقات به سرانجام برسد و بتوان در اين 
زمینه تصمیم گیری كرد. وی همچنین از 
احضار 65 نفر در پرونده واگذاری امالک 

شهرداری تهران خبر داد.
جعفری دولت آبادی با بیان اين كه 70 
نفر محکوم به جاسوسی در زندان های 
تهران تحمل حبس می كنند، گفت كه 
اين افراد اطالعات كشور را در حوزه های 
مختلف، اتمی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی به دشمنان داده بودند. وی گفت 
كه قوه قضائیه بر حمايت از حقوق همه 

زندانیان تأكید ويژه دارد.

اين بود اظهارات دادستان تهران و اين 
است يکی از علل وقوع مسائل اخیر بانکی:

در پی پیروزی انقالب سال 1357در 
بهمن ماه اين سال، بانك های غیر دولتی 
ايران عامل فساد مالی و دروازه ورود نفوذ 
بیگانه، و ترويج و تحکیم كاپیتالیسم 
اعالم و مصادره )دولتی( شدند و اصل 44 
قانون اساسی كه ده ماه بعد تصويب شد؛ 

بانکداری را در جمهوری اسالمی در بخش 
دولتی قرار داد و تا سه دهه بعدـ  زمانی كه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به رياست 
حجت االسالم اكبر هاشمی رفسنجانی 
)متوفی در ديماه 1395( بر اين اصل، 
سیاست اجرايی نوشتـ  كه به زعم برخی، 
نوعی بازنگری در قانون اساسی است و بايد 
به رفراندم گذارده می شدـ  مسئله بانکی 
در كار نبود. در پی اجرای مصّوبه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دهها نوع بانك 
غیر دولتی و مختلِط دولتیـ  غیر دولتی 
با هزاران شعبه تأسیس شده و از خبرهای 
رسانه ها و اظهارات برخی مجلسیان و 
مقامات مربوط چنین بر می آيد مسئله 
ساخته كه دادستان تهران در نشست 
خود مواردی از آن را شرح داد كه به نقل از 

خبرگزاری های داخلی در باال آمد.

 بايد دانست كه سه هفته پس از پیروزی 
انقالب، كمیته كاركنان بانك ها تصمیم به 
ايجاد يك شورای نظارت داخلی )نه، تداخل 
در تکالیف بانك مركزی( گرفت كه هدف، 
جلوگیری از هرگونه فساد بانکداری )اداری 
نه سیاست سازی( بود. خبر اين تصمیم در 
شماره 15800 روزنامه اطالعات )منتشره 
در 14 اسفند 1357ـ  صفحه آخر( درج 

شده بود كه ُكپی آن در زير آمده است:
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يکی از دروس دوره تحصیالت روزنامه 
نگاری، فتوژورنالیسم است از يافتن هدف، 
تنظیم دوربین تا ظهور و ثبوت فیلم و تصوير 
در تاريکخانه. در چارچوب حرفه ژورنالیسم، 
گرفتن و ساختن عکس بیش از بخش های 
ديگر اين حرفه دچار تحول شده است. برای 
مثال؛ با ديجیتالی شدن عکس گرفتن و ساختن 
)اديت( ديگرـ  و در حالت متعارفـ  نیازی به 
تاريکخانه نیست، فیلم و حمل آن ضرورت ندارد 
و همچنین تنظیم دوربین بر پايه وضعیت نور 
)تاريك و روشن بودن محل( و فاصله. همه چیز 
ديجیتال شده است و اديت عکس هم آسان 

)فتوشاپ، پِینت شاپ پرو و ...(.
موضوع مهم ديگر اين است كه همه هم می 
توانند فتوزورنالیست شوند كه شده اند. از زمانی 
كه سلفون ها و تابلِت ها و برخی انواع ساعت 
های مچی و جیبی می توانند عکس ثابت و يا 
متحرک بگیرند، هركس می تواند از صحنه های 
جالب و يا رويدادی كه برايش غیر مترقبه و يا 

برای ديگران سند باشد عکس بگیرد و از طريق 
رسانه ها و امروزه سوشل میديا منتشر كند كه 
خدمت بزرگی است به بشريت و افشاء فساد و 

نقض حقوق انسان.

در تابستان 1335 )1956 میالدی( در 
كالس آموزش روزنامه نگاری به ما گفته شد كه 
از سال پیش از آن )سال 1955( در آمستردام 
)كشور هلند( يك بنیاد غیر انتفاعی به نام

World Press Photo تاسیس 
شده و داوران آن هر سال، بهترين عکس های 
سال پیش از آن را در زمینه های فتوژورنالیسم 
و ...  را انتخاب و به برندگان هم جايزه نقدی داده 
می شود. از همان سال عکس های گزينش شده 
اين داوران در مجالت اروپا و آمريکا چاپ می 
شد و در ايران از روی اين مجالت با ذكر مأخذ. 
بعدا آن را از دستگاه »راديو فتوـ  ارسال راديويی 
عکس« خبرگزاری ها به دست می آورديم و 
اينك مستقیما از وبسايت آنها و میديای ديگر. 

ماه فوريه هر سال زمان اعالم نتايج گزينش 
عکس ها است.اين بنیاد هر چند وقت يکبار، 
كتابی هم از عکس های گزينش شده منتشر 
می كند كه عمدتا مورد استفاده مورخان و 

مؤلفان قرارمی گیرد.

قبال تنها عکس های فتو ژورنالیستی برای 
داوری انتخاب می شدند ولی از سال 2011 
عکس هايی را  از زندگی روزمره و عمدتا در 
رابطه با حقوق بشر باشدـ  صرف نظر از اينکه 
فتوژورنالیست و يا فرد خارج از اين حرفه آنهارا 
گرفته باشد. بنابراين، عکس های ِسلفونی و 
تابلِتی را هم می توان برای مالحظه داوران به 

اين بنیاد ارسال داشت.
     اين بنیاد 13 فوريه 2017 شماری از عکس 
های برتر سال 2016 را به صورت رديف بندی 
برندگان اول تا سوم در وبسايت خود و نیز در 
اختیار رسانه ها قرار داده و انتشار يافته اند. چند 

عکس برتر سال 2016 از اين قرار اند:

دگرگونی گسترده در فتوژورنالیسم، عکاس خبری شدن همگان و از این رهگذر خدمت به 
بشریتـ  عکس های معنادار برگزیده سال 2016 که هرکدام واقعیتی را عیان و بیان می کنند

این عکس که 19 دسامبر 2016 توسط برهان اوزبیلیچی 
فتوژورنالیست اسوشییتدپرس در ترکیه گرفته شده »مولود 
آلتین تاش« پلیس 22 ساله تُرک را نشان می دهد که در یک 
نمایشگاه ُهنری آنکارا پس از کشتن نیکالی کارلوف سفیر 
روسیه، باالی جنازِه بر زمین افتاده او ایستاده و شعار می دهد. 
در آن روز، مولود استراحت داشت )اصطالحا؛ آف دیوتی بود(. 
وی همانجا کشته شد و با مرگ او، واقعیت امر و انگیزه وی 
از این قتل به درستی کشف نشده است. به رغم قتل سفیر، 
دولت روسیه به دالیل ِژئوپولیتیک و سیاست های دیگر 
برآشفته نشد و واکنش تند که انتظار می رفت از خود نشان 
نداد و در نتیجه قضاوت به »تاریخ« سپرده شد.
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شب بود و این زن و شوهر در خانه روستایی خود در لوهانسکایاِی 
اوکراین در خواب بودند که در نیمه شب از صدای غّرش هواپیما و 
انفجار بمب از خواب پریدند. یک بمب خانه همسایه را منهدم کرده بود و ایندو 
از میان آتش و دود چنین دست بفرار زدند که چند لحظه بعد آتش به خانه 
آنان هم سرایت کرد و همه جا را سوزاند و ویران ساخت. سئوال این است: چرا 
کمونیست ها امپراتوری یکپارچه روسیه را جماهیریه کردند که 74 سال بعد 
خودشان و عمدتا به سبب ضعف های ناشی از ندانمکاری ها رفتند، امپراتوری 
550 ساله هم فروپاشی کرد و یکپارچگی خودرا از دست داد و آنان که پس از 
فروپاشی به قدرت رسیده اند نمی خواهند که وحدت احیاء شود و لذا، درگیری 
های داخلی اجتناب ناپذیر است. اوکراینی ها که قربانی گروهی قدرت طلب 
داخلی و خصومت و رقابت قدرت های بزرگتر شده اند، دیگر آرامش ندارند و 

مأیوس از آینده خود.  این عکس را والری ملنیکوف گرفته است.

این عکس که از ساق پای یک بانوی اُیغور گرفته شده است، نشان 
می دهد که او اسکناس هایش را به جای گذاردن در کیف دستی، در 
جوراب خود قرار داده است. عکاس مربوط خواسته است نشان دهد که تَرک 
عادت و ُسّنت زمان می بَرد. از زمان پیدایش پول کاغذی، گذاردن اسکناس در 
جوراب، عادت بانوان این منطقه از جهان و امتداد آن تا دریای ُعمان شده است. 
اُیغورستان منطقه ای در شمال شرقی رود سیحون = سیردریا و شرق کوههای 

بدخشان است وابسته به چین است.

گروهی پناهجوی با این زجر و 
مشّقت از رودخانه عبور می کنند 
تا از یونان به مقدونیه و از آنجا اگر بتوانند به 
یک کشور اروپایی دیگر بروند. آنان پس از 
آوارگی از خانه و کاشانه خود در وطن، دل 
به دریا زده و با تحّمل رنج، درد و عذاب، 
عبور از بیابان، کوه و دریا خودرا به یونان 
رسانده بودند و یک پرسش در سر داشتند: 
چرا باید به این روز سیاه می افتادیم؟، چه 
سیاستی باعث بدبختی و آوارگی ما شد؟ 
و بر باعث آن نفرین می کردند. »وادیم 
گیردا« فتوژورنالیست اسوشییتدپرس 
که این عکس را گرفته گفته است با این 
کارواِن درد و عذاب همراه شدم و صدها 
عکس گرفتم تا این عکس ها باعث شود که 
قدرتمداران پیش از طرح سیاست و برنامه، 
زیانها و آوارگی های انسانی ناشی از آن را در 
نظر آورند. »تاریخ« نشان می دهد که مقام 
ها همیشه بر َخر ُمراد سوار نبوده اند. قدرت 

دائمی نیست و بقاء طوالنی ندارد.
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دوربین

روزنامه شهروند چاپ تهران با انتشار این عکس در صفحه اول شماره سه شنبه 7 دی ماه 1395 خود نشان داد که در منطقه تهران بزرگتر، عالوه بر 
کارتُن خواب، گور خواب هم وجود داردـ  کسانی که به علت نداشتن جای مسکن در گورهای آمادِه دفن ُمرده در گورستان می خوابند. 

31 انفجار اتومبیلي در یک روز!ـ  وسیله شدن تخریب های انتحاری
  در عراق سال میالدي 2006 با 13 انفجار اتومبیلي در یک روز! آغاز شده بود. این انفجارهای بعضا انتحاری، اندیشمندان و تاریخ نگاران را به تفکر 
واداشته و گفته اند که تداوم این نوع انفحار و هرگونه انفجار انتحاری دیگر یک »وسیله« مبارزه شدهـ  مشابه عملیات خلبانان کامیکازی ژاپنی و 
اََسسین های حسن صّباح بر ضد سلجوقیان و مغوالن. قبال تفسیرنگاران و اندیشمندان ابراز نگرانی کرده بودند که تخریب های انتحاری و آدمکشی 
های از این دست عادت، روال و وسیله مبارزه و انتقامگیری شود و آرامش را از سراسر جهان برگیرد.  به نظر می رسد که تصرف عراق در سال 2003 
و برکنارکردن پلیس و ماموران انتظامی محلی آن و بی قانونی های دیگر در این کشور، به روزمره و عادی شدن این نوع تازه ابزار مبارزه که به چند 

کشور دیگر صادر شده است کمک کرده باشد.

یک اتومبیل منفجر 
شده در دوم ژانویه 
2017 در محله شیعه 
نشین صدر در بغداد

روزنامک- شماره35 ) اسفند1395(



هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

ـ فرهنگــی( بــکار برده مــی شــود و دربــاره کارها و 
نظرات افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت 
و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقاء ســطح دانش 
و آگاهــی هــا، سرمشــق گرفتــن و نيــز پيشــگيری 
از اشــتباه بــا درس گرفتــن از اشــتباه دیگــران و 
گذشــتگان اســت. در تاریــخ نگاری ژورناليســتی 
باید یــک مبــدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و 
نوشــتن مطلــب را از آن آغاز کــرد بنابرایــن، مطالبی 
که در زیر آمده است ارتباط با اسفند داشته است.

13

این ماه در گذر تاریخ

در يك هفته پس از پیروزی انقالب، 
محاكمات انقالبی )سريع(، زندان و بعضا 
اعدام مقامات اداری و فرماندهان نیروهای 
مسلح نظام سلطنتی، مصادره اموال و ملی 
كردن موسسات، ممنوعیت خارج شدن 
َمردها از ايران تا زمان تکمیل بررسی 
پرونده ها و پیشیه افراد، و نیز هرگونه 
نقل و انتقال اموال آغاز شد و اعالم گرديد 
كه هركس اطالعی از سوء استفاده های 
مقامات دولتی و اصحاب نفوذ دارد به 

دادستان انقالب اطالع دهد.
   جرائم ارتشبد نعمت اهلل نصیری، 
سپهبد مهدی رحیمی، سرلشکر منوچهر 
خسروداد و سرلشکر رضا ناجی  كه ساعت 
11 و 40 دقیقه پنجشنبه شبـ  26 بهمن 
1357 )15 فوريه 1879( در پشت بام 

دبیرستان شماره 2 علوی )خیابان ايران = 
عین الدوله( تیرباران شدند اعالم شده بود 
كه مواردی از جرائم آنان به اين شرح بود:

ـ جرائم نصیری كه نزديك به 14 
سال رئیس ساواک و قبل از آن رئیس 
شهربانی كشور )پلیس( و فرمانده گارد 
شاه بود: شركت در كودتای 28 اَُمرداد 
1332، سركوب قیام خردادماه 1342، 
شکنجه و آزار آزاديخواهان، روشنفکران 

و دگرانديشان و ....
ـ جرائم خسروداد فرمانده هوانیروز 
)نیروی كماندوـ  چتربار(: تحکیم پايه 
سلطنت پهلوی دوم، طرح كودتا برای 
انجام در نیمه شب 21 بهمن و سركوب 

مردم بپاخاسته و ....
ئیس  حیمی ر ئم سپهبد ر ا ـ  جر

شهربانی كل كشور و فرماندار نظامی 
تهران: سركوب تظاهرات و انقالبیون و 
شريك خسروداد در طرح كودتا، در خرداد 
1342 مشاركت در كشتار و سركوب 

مردم و ....
ر  : كشتا جی لشکر نا ئم سر ا ـ جر

انقالبیون اصفهان و ....
اين 4 تن پس از محاكمه مفسدين فی 

االرض شناخته شده بودند.
در پی اعدام اين چهار تن، محاكمه 28 
نظامی و مقام ديگر آغاز شده بود كه دو روز 
بعد از آن چهار ژنرال ديگر؛ پرويز امینی 
افشار فرمانده گارد شاهنشاهی، نعمت 
اهلل معتمدی فرمانده تیپ زرهی قزوين، 
منوچهر ملك معاون او و حسین همدانیان 

رئیس ساواک كرمانشاه تیرباران شدند.

سرآغاز اعدام ها، ممنوع الخروج شدن مردها از ایران و منع نقل و انتقال اموال و 
درخواست از مردم که فساد مقامات را اطالع دهند

روزنامک- شماره35 ) اسفند1395(



چهار سال و چند ماه پس از برگزاري مراسم 
تاسیس دولت مركزي ايران به دست كوروش 
بزرگ در 25 قرن پیش از آن، در تهران اعالم 
شد كه تصمیم گرفته شده است مبدآ تقويم 
رسمي ايران از هجري خورشیدي به سالروز 
ايجاد دولت واحد ايرانیان به رهبري كوروش و 
آغاز شاهنشاهي )امپراتوري( ايران تغییر كند 
كه دو هفته بعد )24 اسفند 1354( با مصوبه 
پارلمان، اين تصمیم قطعي شد و به صورت 
قانون درآمد و از نوروز )شش روز بعد( در تقوبم 
رسمي ايران به جاي سال »1355هجري« 
سال »2535شاهنشاهي« قرار گرفت. سران 
مذهبي ايران با اين اقدام مخالف بودند و آن 
را سرآغاز تغییرات ديگري از اين دست از 
جمله تغییر الفباي نوشتن و حذف برخي 
از تعطیالت مذهبي و ... مي پنداشتند.اين 
تقويم تا شهريور 1357 )شهريور 2537( به 
همین صورت بود كه از اين زمان دوباره همه 
سربرگهاي نامه هاي دولتي كه قبال چاپ شده 

بود تغییر يافت.
     جعفر شريف امامي )فراماسیون - عضو

Freemasonry ( كه در شهريور 
1357 )و در جريان انقالب( نخست وزير شده 
بود، مبدأ تقويم ايران را بارديگر به هجرت 
پیامبر اسالم از مّکه به مدينه بازگردانید. وي 
دو دهه پیش از آن هم نخست وزير شده بود 
كه ُعمر دولت او با اعتصاب و راهپیمايی های 
معلمان تهران پايان يافت. اين اعتصاب كه 
به دست هواداران نظرات »جان اف كندی« 
رئیس جمهوری وقت آمريکا ازجمله محمد 
درخشش و رهبری )از پشت پرده( علی امینی 
صورت گرفت، نفوذ آمريکارا در ايران بر جای 

نفوذ 150 ساله دولت لندن نشاند. سیاست 
دولت لندن بود كه ايران كوچك شود، مناطق 
شرقی خود )اينك افغانستان و بخش غربی 
پاكستان امروز(، شرق فرات، مناطق شمال 
شرقی )فرارود- خراسان بزرگتر(، قفقاز و 

بحرين را از دست بدهد. با نخست وزير شدن 
شريف امامی در شهريور1357 نقش اول  
بارديگر به دست لندن افتاد. دولت لندن 
بود كه از همان نخستین روز، نمی خواست 
با   تغییر مبدأ تقويم ملّی، ناسیونالیسم ايرانی 

بازگرداندن مبدأ تقویم ملّی 
به سالروز تاسیس ایرانزمین 
ـ نقش جعفرشریف امامی 

فراماسون انگلوفیل در لغو آن 
و نگرانی قدرت ها از احیاء 

ناسیونالیسم ایرانی

 ُکپی اسامی 114 فراماسونری از صفحه آخر شماره  15794 روزنامه اطالعات موّرخ 7 اسفند 1357
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جان بگیرد و از درون آن يك ناپلئون سر بلند 
كند و همه رشته های استعمارگران اروپايی 
را پنبه كند. نفوذ دولت لندن و هواداران 
داخلی آن، هر دو بار شريف امامی را رئیس 
دولت كرده بود. شريف امامی پیش از دور اول 
نخست وزيری اش، وزير صنايع بود و پس از 
آن رئیس سنا و بنیاد پهلوی.  وی همانند همه 
انگلوفیل ها )هواداران انگلیس( با مطبوعات 
روابط دوستانه داشت بگونه ای كه خبرنگاران 
هر ساعتـ  حتی ديروقت شب می توانستند 
به خانه او تلفن كنند و از او اخبار مذاكراتی كه 
در آنها شركت داشت و ازجمله مذاكرات و 

مصوبات شورای وزيران را كسب كنند.
    طبق برخي تفسیرهاي منتشره در ماههای 
تیر و اُمرداد 1357 )نیمه سال انقالب(، 
قدرت های جهانی وقت نمی خواستند كه 
ايران بارديگر و پس از گذشت تقريبا دو قرن  

قرارداشتن در رخوت و ضعف به صورت 
يك قدرتـ  به همانگونه كه بودـ  درآيد. به 
تشخیص قدرت های وقت، راهی كه ايران 
پس از برگزار كردن جشن دو هزار و پانصد 
ساله شدِن تامین وحدت، در آن گام نهاده 
بود و شاه سخن از تمدن بزرگ بر زبان جاری 
می ساخت، به »قدرت شدن« ختم می شد. 
به نظر می رسد كه  از قرن 21، ايران با هدف 

و روشی ديگر به همان راه بازگشته است و 
تحوالت جهان، اينك به گونه ای است كه 
اين بار سّدی استوار در سر راه وجود ندارد. 
در تفسیرها، از سردار قاسم سلیمانی كه يك 
پارسی و رويگردان از هرگونه مال و َمنال است 
به عنوان سورنای قرن 21 و ژنرال ناپلئون 
ايران نام می برند. وی با نیروهای خود در همان 
مناطقی دارد عملیات می كند كه اسپهبد 
سورنا كراسوس رومی را نابود كرد و ارتش روم 
را به اسارت گرفت ]حّرانـ  فرات شمالی[ و 
پیشنهاد مهستان )سنای وقت( را كه شاه آينده 
كشور باشد رّد كرد و گفت كه می خواهد سرباز 
میهن باشد. قاسم سلیمانی هم بمانند سورنا 
از جنوب شرقی ايران برخاسته است. يعقوب 
لیث قهرمان ملّی ايرانیان كه دست خلفای 
بغداد را از ايران كوتاه ساخت و زبان پارسی 

را زنده كرد از جنوب شرقی ايران وقت بود.

جعفر شریف امامی

 قتل نخستین رئیس مجلس ایران که قاتالن آن به روسیه تحویل داده شدند!
مرتضي قلي خان صنیع الدوله رئیس نخستین دوره مجلس شوراي ملي در بهمن ماه 1289 )سوم فوريه 1911 ( در تهرانـ  چهار راه مخبرالدولهـ  
هدف گلوله دو قفقازي تبعه روسیه قرار گرفت و كشته شد. اين دو قفقازی پس از ارتکاب قتل دستگیر شده بودند كه سفارت روسیه در تهران استرداد 
آندو را طبق قراردادهای دوجانبه )تحمیلی به دولت قاجارها( از وزارت امور خارجه ايران خواستار شد و وزارت امورخارجه دو قاتل را تحويل گرفت و به 
سفارت روسیه تسلیم كرد!. مخبرالسلطنه )برادر مرتضی قلی خان( انگیزه و چگونگی قتل را در كتابی كه برنگاشته شرح داده است. مرتضی قلی خان 
تحصیلکرده آلمان و مسلط به زبانهای آلمان و فرانسه، قبال وزير دارايی بود. وی منتخب اعیان تهران برای نمايندگی مجلس بود كه به رياست آن نیز 
انتخاب شده بود. در آن زمان انتخاب نمايندگان برحسب طبقات جامعه بود و اعیان هم يك طبقه به حساب می آمدند كه مرتضی قلی خان نماينده 
آنان در مجلس بود. مرتضی قلی خان پسر علی قلی خان مخبرالدوله بود. استرداد دو قاتل مرتضی قلی خان اوج ضعف دولت قاجارها را نشان می دهد 
كه مردم پس از اطالع از آن متاثر شده بودند ولی نیروی نظامی نبود كه از آن بخواهند ايستادگی كند. در آن زمان انگلستان و روسیه در ايران نیروی 

مسلح داشتند. اين دو دولت طبق موافقتنامه سن پترزبورگ )به امضای همین دو دولت( خودرا مجاز به هر اقدامی در ايران می دانستند.
 

تاسیس پیمان بغدادـ  کانتینمنت شوروی و چین با ایجاد اتحادیه های نظامی وابسته به غرب 
در اطراف آنها و ...

18 فوريه 1955يك پیمان نظامي و دفاع مشترک میان تركیه و عراق به امضاء رسید كه بعدا انگلستان، پاكستان و ايران هم به آن پیوستند. پس 
از حذف سلطنت از عراق در سال 1958 و خروج عراق از آن پیمان، اين اتحاديه نظامي از پیمان بغداد به سازمان پیمان مركزي »ِسنتو« تغییر نام داد. 
سازمان پیمان مركزي در راستاي استراتژي دولت آمريکا مبني بر ايجاد حلقه اي از اتحاديه هاي نظامي وابسته به غرب پیرامون شوروي و چین )و 
اصطالحا: كانتینمنت( به وجود آمده بود. با همین هدف، در جنوب شرقي آسیا نیز »سیتو« كه ظاهرا يك اتحاديه دفاع مشترک بود ايجاد شده بود و پیش 
از همه آنها؛ ناتوـ  كه با وجود فروپاشي بلوک شرق و شوروي )و برخالف تعهد دو جانبه( نه تنها باقي مانده است بلکه در حال گسترش است. در آن زمان، 
پاكستان با عضويت در سنتو و سیتو و تركیه در سنتو و ناتو حلقه های متصله اين زنجیر بودند.     چندي است كه والديمیر پوتین - مرد نیرومند روسیه 

فدراتیو تلويحا از طرح پنهاني »كانتینمنت« تازه غرب انتقاد و اشاره به انتقامگیري مي كند.
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آخرين يکان نظامیان دولت مسکو كه 
دوم فوريه 1989 كابل را ترک كرده بود 
پانزدهم اين ماه )26 بهمن 1367( از 
 Hairatan  طريق پُل مرزی حیرتان
واقع در ايالت بلخـ  شمال افغانستان كه بر 
روی آمودريا )جیحون( ساخته شده و اينك 
يك گذرگاه مرزی افغانستان و ازبکستان 
را تشکیل می دهد گذشت و وارد قلمرو 
شوروی شدـ  جماهیريه ای كه 12 سال بعد 
فروپاشید. اين يکان كه از شهر مرزی َكلَدر 
افغانستان گذشته بود پس از عبور از پُل، 
وارد شهر تِرِمذ Termez اُزبکستان شد. 
همان زمان، اصحاب نظر فروپاشی شوروی 
را پیش بینی كردند و گفتند كه يك دولت 
نبايد وارد عملیات جنگی شود و اگر شود 
نبايد با هر بادی بلرزد و عقب نشینی كند 
كه اين عقب نشینی تا سقوط  كامل ادامه 

خواهد يافت.
    خروج نیروهای شوروی از افغانستان، 
به تصمیم میخائیل گورباچف رهبر وقت آن 
جماهیريه و از ماه می 1988 آغاز شده بود. 
نظامیان دولت مسکو به درخواست دولت 
كمونیستی ]وقت[ افغانستانـ  و طبق 
گفتار راديو مسکو برای مقابله با توطئه و 
دسته بندی های انگلستان، آمريکا، دولت 
سعودی و پاكستان، 24 دسامبر 1979 وارد 
افغانستان شده بودند. چهار دولتی كه راديو 

مسکو اسم برده بود در طول 
ر نظامیان  9 سال استقرا
شوروی در افغانستان، 15 
گروه مخالف دولت كابل به 
نام »مجاهد« را با دادن پول، 
تسلیحات و آموزش، برای 
مبارزه مجهز می ساختند و 
جنگ نامنظم ادامه داشت. 
اين دولت ها كه روانشناسی 
افغان ها )ايرانیان خاوری 
تا نیمه قرن 19( و ساختار 

اجتماعی آنان را نمی دانستند و از تاريخ 
و مبارزات ايشان خبر نداشتند خودشان 
هم به چاله ای كه برای روس ها كنده بودند 

افتادند.
 گورباچف كه در 1985 قدرت را به دست 
گرفته بود به اندرز مشاوران نظامی كرملین 
كه مراكز تجمع مجاهدان در پاكستان و 
مسیرهای ارسال اسلحه برای آنان در خاک 
اين كشورـ  تا بندر كراچی را مورد حمله 
هوايی و موشکی قرار دهدـ  به رغم دادن 
بیش از 13 هزار كشته توجه نکرده بود. 
مشاوران نظامی كرملین گفته بودند: نبايد 
وارد افغانستان می شديم و حاال كه شده ايم 
بايد از همه امکانات خود استفاده كنیم و از 
اعالمیه و تهديد و چريك سازی ديگران 

هراس به خود راه ندهیم.
 در آن ايام، سران گروههای شیعه مذهب 
مجاهد و نیز گروههای تاجیك از برخی 
حمايت ها در جمهوری اسالمی ايران 
برخوردار بودند. گفته شده است كه چینیان 
نیز كه با مسکو رقابت داشتند كمك هايی به 

مجاهدين افغان می كردند.
نديشی       گورباچف كه ضعف دورا
داشت پس از سازش با آمريکا، تصمیم به 
خارج ساختن نیروهای شوروی گرفتـ  
جماهیريه ای كه از تفسیم بندی ساختگی 
امپراتوری روسیه به وجود آمده بود، دو 

سال بعد فروپاشید زيراكه افسانه شکست 
ناپذيری بر باد رفته بود. سازش گورباچف 
با آمريکا كه عبارت از عدم مداخله نظامی 
قدرت های بزرگ وقت )واشنگتن و مسکو( 
در امور افغانستان بود، تنها 11 سال و چند 
ماه طول كشید و نظامیان آمريکا و سپس 
ناتو وارد افغانستان شدند و هنوز در آنجا 
هستند. نیروهای شوروی هنگام خروج، 
بیش از دو هزار و 500 تانك، 500 هواپیمای 
نظامی و هلی كوپتر، شماری موشك میان 
بُرد، بیش از 5 هزار جیپ و كامیون نظامی، 
دهها هزار سالح سبك و توپ در افغانستان 
باقی گذاردند تا دولت كمونیستی كابل 
بتواند بر پای خود بايستد كه اين هم يك 
اشتباه ديگر بود و اين سالح ها به دست 

مخالفان دولت كابل افتاد.
     به باور مورخان معاصر، خروج آسان و 
بدون امتیازگیری نظامیان روس از افغانستان، 
بزرگترين باخت استرتژيك آن دولت در نیمه 
دوم قرن 20 بود. درخواست دولت كمونیستی 
كابل از مسکو برای فرستادن نیروی نظامی، 
فرصت بزرگی به روس ها داده بود كه نتوانستند 

آنطور كه بايد از آن استفاده كنند.
    افغانستان ]ايران خاوری پیشین،ـ  زادگاه 
بزرگترين ژنرالهای ايران ازجمله سوِرنا و 
قهرمانان استقالل ايران و نجات آن از سلطه 
عرب ازجمله يعقوب لیث و احیاء زبان و 
ادبیات پارسی[ در چارچوب 
كنونی، دست ساخت دولت 
لندن است كه همه تالش 
خودرا بکار می بُرد تا روسیه 
نتواند از آن راه به هندوستان 
و آبهای اقیانوس هند دست 
يابد. افغانستان يك منطقه 
حساس و استراتژيك جهانی 
بوده است كه قدرت ها برای 
توسعه نفوذ نیاز به دوستی و 

اتحاد با آن دارند.

خروج روس ها از افغانستاِن استراتژیک و سرآغاز فروپاشی جماهیریه شورویـ  بسیاری از 
قهرمانان ملی ایرانیان ازافغانستان برخاستند

خروج آخرین یکان نظامی دولت مسکو از افغانستان و آغاز پایان آن جماهیریه
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13 ژانويه 1847 و در پی شکست 
نظامیان مکزيك از نظامیان آمريکا به 
فرماندهی سرلشکر فريمانت )جان فره 
مونت(، سرزمین كالیفرنیا كه اينك 
در آن 39 میلیون ازجمله صدها هزار 
ايرانی زندگی می كنند به تصرف دولت 
واشنگتن درآمد. كالیفرنیا حدود يك 
چهارم ايران وسعت دارد. در پی تصويب 
قوه مقننه آمريکا )كنگره(، جیمز پولك 
رئیس جمهوری اين كشور به مکزيك 

اعالن جنگ داده بود.
ر  جمله د ز ر پی چند شکست ا د
نويه 1847 »پیکو«  مونتری، 13 ژا
د  ردا لیفرنیا قرا ر مکزيکی كا ندا فرما
صمه   ک مخا به تر ف  و تسلیم معر
Cahuenga  را امضا كرد ولی جنگ 
در نقاط ديگر ادامه يافت. دولت مکزيك 
)كه قبال اسپانیای نو خوانده می شد( 
سال بعد و طبق »قرارداد گوادالوپ 
يالت شمالی خود  ـ هیلداگو« هفت ا
ازجمله كالیفرنیا، آريزونا، نیومکزيکو، 
دا را به دولت واشنگتن  كلرادو و نوا
واگذاركرد و در ناحیه تکزاس، رود »ريو 
گرانده« مرز دو كشور شده است. در پی 
واگذاری كالیفرنیا به دولت واشنگتن، 
اتباع كالیفرنیای مکزيك )كالیُفرنیوها( 
عمال شهروند دولت واشنگتن شدند، 
ولی كالیفرنیا در سال 1850 به عنوان 
استیت سی و يکم به عضويت اتحاديه 

)فدراسیون( درآمد.
جنگ دولت واشنگتن و دولت مکزيك 
از 1846 تا 1848 ادامه داشت. »جیمز 
 James Knox Polk ناكس پولك
« يازدهمین رئیس جمهوری آمريکا در 
پی اخراج مکزيك از جنوب تکزاس 

در سال 1845 و تصرف مسلحانه اين 
منطقه تا »ريو گرانده« و نیز نیومکزيکو 
و دادن اخطار به انگلستان و فرانسه كه 
درصدد استقرار در مناطق شمال غربی 
)ايالت های فعلی واشنگتن، اورگون و 
آيداهو( نباشند درصدد تصرف كالیفرنیا 
يك  ز مکز نها بخشی ا مد كه قر آ بر

)اسپانیای نو( بود. 
نقشه تصرف كالیفرنیا ظرف دو سال 
)از فعالیت های اطالعاتی تا جنگ( اجرا 
شد. مکزيك در سال 1821 استقالل 
يافته و از اسپانیا جدا شده بود. جنگ بر 
سر تکزاس پیش از جنگ های سالهای 
1846ـ  1848 آغاز شده بود. اروپائیان 
ـ اسپانیايی ها و روس هاـ  در قرن 16 
وارد سرزمین كالیفرنیا شدند و يك 
دريانورد انگلیسی هم در همان زمان 
پس از اندک توقف، از ساحل آن در 
منطقه سانفرانسیسکو گذشت. روس ها 
در شمال سانفرانسیسکو يك دژ نظامی 

ساخته بودند.
طبق قرارداد دولت واشنگتن با دولت 
مکزيك، منطقه دماغه ای شکل كالیفرنیا 
همچنان در دست دولت مکزيك باقی 

مانده است.

شمار بومیان كالیفرنیا )اصطالحا؛ 
سرخپوستان( تا دوران ُگلد راش بیش 

از مهاجران اروپايی تبار بود.
24 ژانويه 1848 اعالم شد كه در 
منطقه كلومای كالیفرنیا )ساتر میل( طال 
كشف شده و در اينجا می شود با شستن 
خاک، قطعات طال به دست آورد و طال 
در رسوبات رودخانه ]ساكرامنتو[ يافت 
شده است. با اين خبر كه به باور موّرخان، 
دولت واشنگتن مشّوق انتشار و دنباله 
يافتن آن بود شعار »پیش به سوی طالـ  
ُگلد راش Gold Rush « در اياالت 
قديمی باعث يك حركت تازه شده بود كه 
نصب اعالن های دولت دراين زمینه بر در 
و ديوار، هر فرد آماده قبول تحّول و ماجرا 
را به فکر كوچ كردن به كالیفرنیا انداخته 
بود. اين تبلیغات ظرف هفت سال )تا 
سال 1855( بیش از سیصد هزار تن از 
ساكنان اياالت قديمی فدراسیون آمريکا 
را به كالیفرنیا كوچ داد و سانفرانسیسکو 
به صورت شهری بزرگ درآمد. جمعیت 
غیر بومیـ  مهاجرانـ  كالیفرنیا در سال 
1850 تنها 92 هزار بود. تبلیغات كشف 
طال همچنین سبب مهاجرت زردها از 
آسیا به كالیفرنیا و آوردن بیماری های 
بومی آن ديار شد كه براثر ابتالء به آن، 
بسیاری از سرخپوستان )بومیان آمريکا( 

جان سپردند. 
جمعیت كالیفرنیا در سال 1900 
حدود يك و نیم میلیون بود كه در سال 
2000 به 33 میلیون رسید و اينك 
)ژانويه 2017( به رقم 40 میلیون نزديك 
شده است. شهرهای پُرجمعیت كالیفرنیا 
به ترتیب عبارتند از: لُس آنجلس، سن 
دياگو، سن حوزه، سانفرانسیسکو و فِرزنو.

John Charles Fremont

سالروز ترک مخاصمه دولت واشنگتن و دولت مکزیک بر سر کالیفرنیا 
در پی شکست مکزیکـ  نگاهی به سرگذشت کالیفرنیا پس از ورود اروپایی تبارهاـ 

صدها هزار ایرانی در کالیفرنیا
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ر  دروز تاريخنگا نويه زا ا دهم ژ
 John بنام انگلیسی جان اكتون
 »  Sir است كه لقب »سر  Acton
از دولت متبوع گرفته بود. وی در سال 
1834 به دنیا آمد و در تاريخنگاری 
نوآوری متعدد به وجود آورد. »اكتون« 
كه 19 ژوئن 1902 فوت شد، در 
نظردهی های خود عمدتا علل و 
نتايج رويدادهای از 1453 تا 1902 
)تاريخ عهد جديد و معاصر( را مورد 
توجه و استناد قرار داده بود. اصل رابطه 
)چگونگی( رفتار دولت و اتباع بر پايه 
منش، خصلت و روانشناسی شهروندان 
كه مورد توجه سران ديپلماسی ها در 
تماس ها و سیاست سازی های خارجِی 

شان است از اوست. 
وی كوشش داشت كه در تألیفات 
خود و با هدف اصالح اوضاع، از نتايج 
رويدادها پند و اندرز استخراج كند و 
عنوان فصول نوشته هايش قراردهد كه 

شماری از آنها از اين قرارند:
   ـ  »قدرت« تمايل به فساد، بی 
اعتنايی، نخوت، آزمندی و در نتیجه 
زورگويی در فرد پديد می آورد و هرچه 
كه زمان قدرت بیشتر باشد تمايل 
اصحاب قدرت به بی اعتنايی به اصول، 
قوانین و اخالقیات بیشتر خواهد بود. 
برای پیشگیری، بهتر است كه زمان 
مديريت های اجرايی محدود و بیشتر 
از يك دورِه متوالی )مثال چهار ساله 
نباشد( و بهتر از آن، اينکه مديريت ها 

شورائی )چند نفرهـ  هیأت( باشد.
   ـ  يك قدرتمدار بايد بداند كه پلیس 
تاريخ چهارچشمی در تعقیب و مراقب 
اَعمال اوست و »تاريخ« تخته سیاه 
كالس درس نیست كه بشود آن را پاک 

كرد. )بايد مواظب رفتار و گفتار خود 
باشد و از قضاوت تاريخ بهراسد.(.

   ـ  چاپلوسان و نیرنگبازان سران و 
مقامات ارشد را هدف قرار می دهند و 
به هر راهی متوسل می شوند تا به آنان 
نزديك شوند، پیراموِن شان را بگیرند و 
آنان را از وضعیت مردم و واقعیات دور 

می سازند و سوء استفاده كنند.
   ـ  رای دهندگان در هر انتخابات 
پارلمانی نبايد اكثريتی بسازند كه 

زورگو شود.
   ـ  آهای رای دهنده: پیش از رفتن 
به پای صندوق رای، مجّسم كن كه 
وكالت و اختیارات را به چه كسی می 
سپاری؛ بايد منش، تخّصص، گذشته و 
روانشناسی اين فرد را به درستی بدانی.

    - نامزد رياست دولت بايد قبال به 
رای دهندگان بگويد كه همکاران او در 
صورت پیروزي در انتخابات چه كساني 
خواهند بود زيرا كه دولت يك مجموعه 

است نه فرد.
   ـ  دشوارترين وظیفه يك رئیس 
دولت يافتن افراد شايسته، دلسوز، 
میهندوست و پاكدست برای همکاری 
و اداره امور است و نبايد در اين كار كه 

يك امتحان )آزمايش(ـ  امتحان نهايی 
او است مردود شود.

    - دانستن تاريخ عمومی )تجربه 
گذشتگان( ذهن را روشن می سازد، 
توان انديشیدن را باال می بَرد و فرد را 
دورنگر می كند و وقوف بر جزئیات 
تاريخ ملّی، شهروندان را میهندوست و 
آماده فداكاری و جانبازی برای وطن و 

هموطنان می سازد.

 »اكتون« حکومت فدرال را بهترين 
نوع حکومت می داند و می گويد كه اگر 
نشود يك كشور را به صورت فدراسیون 
اداری درآورد، دست كم بايد اختیارات 
مقامات محلی و منطقه ای را هرچه 
بیشتر افزايش داد. نبايد چشم و گوش 
اتباع متوجه پايتخت و رئیس دولت 
باشد؛ دست روی دست بگذارند و 
انتظاربکشند، بايد حل مسائل خودرا از 
مقامات محلی كه اطالعات منطقه ای 

بیشتری دارند بخواهند.

»اكتون« برپايه اين اصل خود كه 
منش، خصلت و روانشناسی اتباع 
)سطح آنان( رفتار و اقدام مقامات را 
شکل می دهد چند كشور ازجمله 
ايران را آسانترين كشورها برای حکومت 
كردن بر آنها نام برده و گفته است كه از 
بررسی ها چنین بر می آيد كه اين ملل 
در هزاره دوم )میالدی( توان تحّمل 

بیشتری از خود نشان داده اند.
    بیوگرافی نويس »اكتون« نوشته 
است كه كه گلدستون نخست وزير 
انگلستان عمیقا تحت تاثیر اندرزهای 
اين موّرخ بود كه افکار او عمدتا در »تاريخ 

آزادی« آمده است.

چند پند و اندرز از تاریخدان انگلیسی که ایرانیان را در ردیف آسانترین ملّت ها 
برای حکومت کردن بر آنان قرارداده است
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اندرز دو ژنرال آمریکایی به جورج بوش که به عراق حمله نظامی نکند و در صورت حمله 
بکوشد که به طاق َکسری و اماکن مقدسه شیعیان آسیب وارد نشودـ  هشدار ژنرال 

شوارتسُکف به جورج بوش درباره سربلند کردن ناسیونالیسم ایران و روس
 Anthony Zinni»انتوني زيني«
ژنرال ايتالیايی تباِر آمريکا و فرمانده 
نیروهاي نظامی اين كشور در خاور میانه 
)عمدتا منطقه خلیج فارس(  موسوم به 
ِسنترال ُكماند در 2002، چهارم فوريه 
2003 و 43 روز پیش از آغاز حمله نظامي 
آمريکا به عراق ، در يك اجتماع در تاالر 
نه عمومي شهر ويلیامزبورگ  بخا كتا
)پايتخت مهاجرنشینان انگلیسي 13 گانه 
تا سال 1776( ضمن اظهار نظر در باره قصد 
جورج دبلیو بوش به جنگ با عراق، گفته بود 
كه در وضعیت وقت جهان و با توجه به نظم 
نوين برقرار شده پس از فروپاشی شوروی، 
به مصلحت نیست كه آمريکا وارد چنین 

جنگ هايي شود.
ـ      ژنرال زيني كه از اوضاع سیاسيـ 
نظامي خاور میانه آگاه است و در انستیتوی 
نظامی آمريکا رشته »مطالعات بین الملل« 
را تدريس كرده بود در سخنرانی خود گفته 
بود كه اينك )فوريه 2003( براي جلوگیري 
از وقوع جنگ پرزيدنت بوش با عراق دير 
شده و با انتقال اين همه نیرو، دولت بوش به 
نقطِه بي بازگشت نزديك شده است. زينی 
متولّد سپتامبر 1943 و مؤلف چند كتاب 
ازجمله كتاب »جنگ برای صلح« پس از 
بازنشسته شدن، همکاری با انستیتوی 
مطالعات خاورمیانه و تدريس در رشته 
پابلیك پالیسی در دانشگاه دوک را آغاز 
كرده بود. وی اينك رئیس شورای آن 

انستیتو است.
   چند روز پیش از مخالفت مشروط ژنرال 
زينی با تعّرض نظامی آمريکا به عراق، ژنرال 
نورَمن شوارتسُکف جونیور)كه نوجواني اش 
را در تهران گذرانیده بود زيراكه پدرش در 
ژاندارمری ايران مستشار بود و از دوستان 
شاه( و در جريان جنگ با عراق بر سر كويت، 
فرماندهی 750 هزار نیروهای ائتالف را 
به دست داشت و عراق را از كويت بیرون 
راند در مورد تعّرض قريب الوقوع و  برنامه 

ريزی شده جورج دبلیو بوش به عراق 
عقیده مشابهي را بیان كرده و گفته بود 
كه دسِت كم به جنگ هايی از اين دست 
نبايد به تنهايي دست زد و سلطه گر و جنگ 
طلب معرفی شد. تصّرف يك كشور ممکن 
است آسان باشد ولی اداره كردن آن پس از 
شکست، اهمیت  بیشتر دارد و برای آن بايد 
برنامه ريزی دقیق شود و گرنه عراق چند 
ملّیتی و چند مذهبی و تازه ساخت كانون  
ناامنی آسیای غربی و تولّد و رشد اغتشاش 
و تروريسم خواهد شد. در تعّرض به عراق 
بايد توجه داشت كه به طاق كسریـ  مظهر 
قدرت ايران باستان كه ايرانیان نسبت به 
آن حساس هستند آسیبی وارد نشود 

وهمچنین به اماكن مقّدسه شیعیان. اگر 
ناسیونالیسم ايرانی بارديگر سر بلند كند، به 
دنبال آن ناسیونالیسم روس نیز زنده خواهد 
شد و فصل تازه ای در تاريخ باز خواهد كرد 
كه بازگشت روسیه به قدرت به زيان آمريکا 

خواهد بود.

شوارتسُکف در عین حال گفته بود كه 
نظر دولت متبوع )دولت جورج دبلیو بوش( 
را درک می كند كه مي خواهد جايگاه 
آمريکا به عنوان اَبَرقدرت جهان را حفظ 
كند. آسیاي غربي كلید قدرت جهاني 
است و ابرقدرت جهان بايد بر اين چهارراه 
مسلط باشد. امپراتوری رومیان بیش از 7 
قرن با امپراتوری ايرانیان بر سر در دست 
داشتن اين چهارراه جنگ كرد، موفق نشد 
و هر دو امپراتوری كه بر اثر جنگ با هم 
تضعیف شده بودند فروپاشیده شدند. ژنرال 
شوارتسُکف كه در 1934 در نیوجرسی به 
دنیا آمده بود، اواخر دسامبر 2012 بر اثر 

ابتالء به ذات الريه درگذشت.
    دولت جورج بوش شش هفته پس 
از انتشار اين دو اظهار نظر در رسانه ها 
واحتماال برپايه اندرز ژنرال زينی، با ائتالفی 
كه از انگلستان و چند دولت ديگر سِرهم 
بندی كرده بود حمله نظامي به عراق را 
آغاز كرد و رژيم حزب بعث را برانداخت. 
اشتباه بزرگتر او، برهم زدن نظم داخلی 
عراق و بركناركردن كاركنان دولت ازجمله 
افسران پلیس بود كه باعث ناامنی و فساد 

شده است.
 وی نظامیان آمريکايی را به جای پلیس 
عراقی به پاسداری از خیابانها گمارد كه 
مورد حمله افراد ناراضی قرار گرفتند وبذر 
ناامنی و تروريسم ِكشت شد. تصرف عراق و 
اداره نادرست آن در طول اشغال نظامی و بی 
تدبیری های ديگر در عین حال به آرامش 
آسیای غربی پايان داد كه آينده آن قابل 

پیش بینی نیست.

ژنرال زینی

ژنرال شوارتسُکف
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علي اكبر دهخدا رجل فرهنگيـ  
سیاسی ايران و مولف فرهنگ دهخدا 
ساعت شش و نیم بعد از ظهر هفتم 
اسفند 1334 در 78 سالگی درخانه 
اش در تهران درگذشت و خبر آن با ذكر 
كارهايی كه برای وطن كرده بود روز بعد 
و تا چند روز در رسانه های وقت انتشار 
يافت. دهخدا كه در سال 1258 هجری 
خورشیدی در محله سنگلج تهران به 
دنیا آمده و والدين او قزوينی بودند 
پس از انجام تحصیالت و دو سال اقامت 
در اروپا بکار نوشتن در روزنامه صور 
اسرافیل پرداخته بود. محمدعلی شاه 
كه نیش قلم دهخدارا متوجه خود ديد، 
نخست اورا تهديد به اعدام كرد و چون 
نتیجه نگرفت در سال 1287 به تبعید 
خارج از وطن فرستاد كه نخست در 
فرانسه و سپس در سويس اقامت گزيد و 
به نوشتن مقاله و ضديت با استبداد ادامه 
داد. وی دربازگشت به وطن به نمايندگی 
از شهر كرمان به مجلس رفت و بموازات 
كار مجلس به روزنامه نگاری ادامه داد و 
در چند روزنامه ازجمله روزنامه مجلس 
مطلب می نوشت. طنزهای او تحت 
عنوان »چرند و پرند« كهنه شدنی 
نخواهند بود. مقاالت حساس را به نام 

»دخو« امضا می كرد.
دهخدا طرح لغتنامه را كه با دهها 
جلد بزرگترين فرهنگ لغات به زبان 
پارسی است در سال 1293 تهیه كرد و به 
تصويب وزارت معارف )فرهنگ( و سپس 
مجلس رسانید تا به هزينه دولت چاپ 
شود و )همانند كشورهای ديگر كه حامی 
انتشار كتابهای رفرنس هستند( يك 
سازمان بوجود آيد تا دائما آن را تکمیل 
كند. وی دكتر محمد معین )1297 – 
1350( استاد ادبیات فارسی را جانشین و 
وصّی خود در تکمیل لغتنامه قرارداد زيرا 

كه نگران بود پیش از اتمام اين مجموعه، 
فوت كند. آخرين جلد لغتنامه در سال 
1359 به زير چاپ رفت. اين لغتنامه كه 
در »سی. دی.« هم قرارگرفته بصورت 
آنالين و رايگان در دسترس مخاطبان 

در سراسر جهان است.
    دهخدا در سال 1308 مجموعه 
چهار جلدی خود، »امثال و حکم« را به 
دست چاپ سپرد و فرهنگ )ديکسیونر( 
فرانسه به پارسی او در سال 1318 و با 
كمك مالی دولت )وزارت فرهنگ( 
چاپ و به توزيع داده شد. وی تالیفات 
متعدد ديگر دارد و كتاب روح القوانین 
منتسکیو را كه پايه قوانین اساسی 
كشورها قرارگرفته به پارسی ترجمه 
كرده و نیز ترجمه های ديگر از زبان 

فرانسه.
     دهخدا كه سالها از اعضاي شوراي 
عالي معارف ايران و يك بار هم رئیس 
اين شورا و نیز رئیس مدرسه عالی علوم 
سیاسی و بعدا دانشکده حقوق بود در 
سال 1320 و در حالت انزجار از جنگ 
خودرا از خدمات دولتی بازنشسته كرد، 
ولی از نوشتن و پژوهش و خدمات به 
وطن دست برنداشت. او در سال 1325 
عضو هیات رئیسه كنگره نويسندگان 

شد و در سال 1328 با صدور يك اعالمیه 
)اعالمیه ای تاريخی و معروف( از تالش 
دكتر مصدق به ملی كردن نفت و قطع 
هرگونه نفوذ خارجی حمايت كرد و 
عمال دركنار او قرارگرفت. در سال 
1329 جمعیت مبارزه با بی سوادی 
را تاسیس كرد و پیگیر اين كار شد. 
دهخدا در تابستان 1332 هنگامی كه 
ديد جماعتی از سیاسیون به ضديت با 
مصدق پرداخته اند مقاله ای در محکوم 
كردن و تقبیح آنان و حمايت از مصدق 
نوشت كه نهم تیرماه آن سال در روزنامه 
ها انتشار يافت. وی به اين مقاله هم اكتفا 
نکرد و 23 تیرماه 1332 يك مصاحبه 
مطبوعاتی عمومی ترتیب داد و داليل 
خودرا در حمايت از مصدق بیان كرد 
و به همین سبب پس از كودتای 28 
امرداد و در مهرماه 1332 )دو ماه پس 
از براندازی( به سازمان قضايی ارتش 
احضار و دو بار از او بازجويی به عمل آمد 
كه اين اقدام دولت كودتا انعکاس جهانی 
يافت و عمل دولت در داخل و خارج 

مورد انتقاد قرارگرفت.
    بیماری دهخدا از آذرماه 1334 
شدت يافت، بیمارستان از درمان او 
عاجز ماند و هفتم اسفند اين سال در 

منزل درگذشت.
    توصیف خدمات دهخدا به فرهنگ 
میهن هزاران بار بیش از اين مختصر 
است. از زمان فوت او، در سالهای متعدد 
مراسم بزرگداشت برگزار شده است. در 
سال 1358 يونسکو و ايرانیان همزمان 
و به مناسبت يکصدمین سال تولد او 
مجالس بزرگداشت برپا داشتند و تمبر 
پستی با عکس و نام او انتشار يافت. 
آخرين مراسم بزرگداشت اين فرهنگی 
و وطندوست بزرگ بیست و نهم ديماه 

1388 در تهران برگزار شد.

سالگشت فوت دهخدا و به این مناسبت نگاهی به خدمات بزرگ فرهنگی و میهنی او
20

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

پشت جلد لغت نامه دهخدا

روزنامک- شماره35 ) اسفند1395(



28 فوريه 1979)1سفند 1357( و 17 روز پس 
از سقوط دولت شاپور بختیار، 50 تن از برجستگان 
سازمان راديوتلويزيون ايران بركنار و به اين سازمان 

ممنوع الورود شدند.

سردبیران اخبار راديو تلويزيون، مفسران آن و 
دبیران و خبرنگاران دفتر مركزی خبر )خبرگزاری 
راديوتلويزيون( از بامداد 23 بهمن ماه 1357 بركنار و 
اجازه ورود به ساختمان جام جم و حتی عبور از زنجیر 
نگهبانی سازمان كه تا ساختمانها چندصد متر فاصله 
داشت به آنان داده نشده بود. افراد يك گروه چپگرا 
)كمونیست( به رهبری علی حسینی )گوينده اخبار( از 
22 بهمن و در پی فراخوانده شدند يکان نظامی مستقر 
در ساختمان جام جم، اين ساختمان را تصرف كرده 
بودند كه چند روز بعد آيت اهلل خمینی صادق قطب 

زاده را به رياست اين سازمان منصوب كرد.
    اخراج تدريجی كاركنان سازمان راديو تلويزيون، 
خبرگزاری پارس و روزنامه ها بدون ذكر علت و پرداخت 
غرامت از همان زمان آغاز شد كه خروجـ  قانونی و 
غیرقانونیـ  آنان را از كشور بدنبال داشت و رسانه های 
ايران از آن پس كمر راست نکرده اند، زيراكه سرمايه 
اصلی رسانه های نوشتاری و برادكستینگ همانا 
روزنامه نگار ماهر است كه در جهان امروز عنصری 

است كمیاب.
نام گروه 50 نفری در اعالمیه صادق قطب زاده )كه 
چند سال بعد متهم به قصد براندازی و اعدام شد( به 

اين شرح در رسانه ها درج شده بود:

اخراج یک گروه 50 نفری از سازمان رادیوتلویزیون ّملی، 17 روز پس از پیروزی انقالب و 
ادامه اخراج روزنامه نگاران حرفه ای

میرزا اسداهلل خان معروف به »غالب« 
شاعر پارسي گوي هند 15 فوريه سال 1869 
درگذشت. وي كه اواخر دسامبر سال 1796 
در اگره به دنیا آمده بود به زبان اردو هم شعر 
سروده و در عصر خود، شاعر برتر در اين دو 
زبان خويشاوند در شبه قاره )هندوستان( 
بوده است. پیش از افتادن هندوستان به 
دست انگلیسی ها، »فارسی« زبان ادارات 

دولتی آن كشور بود.

 »ديوان غالب« مجموعه اشعار اوست. 
وي كتب متعدد تالیف و ويرايش و تفسیر و 
حاشیه نگاري كرده است از جمله كتابهاي: 
فرهنگ غالب، مکاتیب غالب و انتخاب غالب. 
میرزا اسداهلل )بیگ خان( مي گويد: »اردو« 
همان زبان پارسي است با گرامري ديگر. وي 
روش فراگیري دو زبان را براي متکلمین هر 
كدام به صورتي نوشته است كه ظرف چند 

هفته، هرفرد مسلط بر زبان ديگر شود.

میرزا اسداهلل خان شاعر پارسي گوي هند

میرزا اسداهلل خان
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16 فوريه 923 میالدي )301 هجري 
خورشیدي( روزی است كه ابوجعفر محمد 
جرير طبري تاريخنگار شهیر ايران و مولف 
تاريخ »اخبار الرسل والملوک« از اين دنیا 
رفت. اثر مهم او كه در 16 جلد انتشاريافته 
است به »تاريخ طبري« معروف است. 
محمد جرير از مردم طبرستان )تپورستان 
= مازندران( بود كه عالوه برتاريخ بسیار 
مفصل خود، چند تالیف و تفسیر ديگر هم 
دارد. در آن زمان، همانند اروپا كه تا قرون 
جديد، كتابهاي فلسفي، تاريخ و علوم به 
زبان التین )زبان كلیسا( تالیف مي شد تا در 
همه سرزمین هاي مسیحي مخاطب داشته 
باشد؛ بیشتر نويسندگان ايراني هم اين قبیل 
كتابها را به عربي مي نوشتند تا در سراسر 

جهان اسالمي انتشار يابد و خوانده شود. 
لیف  ين، محمد جرير هم تا بر ا بنا
خود »اخبار الرسل والملوک« و »االمم 
والملوک« را به عربي نوشت كه به دستور 

منصور ساماني، وزير وي ابوعلي محمد 
بلعمي آن را به پارسي برگردانید كه نثري 
روان، ساده و دلنشین است. طبري آغاز 
قیام ايرانیان براي تامین استقالل وطن را 

شاهد بود.
     محمد جرير در مقدمه تالیف خود نوشته 

است كه هدف او از اين كار پرزحمت؛ خبر 
رساندن و آگاهي دادن از حوادث ايام ملوک، 
پیمبران، و خلیفگان از آغاز خلقت است، و 
كارهايشان را بگويم تا كوتهي آنان روشن 
شود. وي در اين مقدمه نوشته است كه آن 
چه را كه آورده از قول راويان و ناقالن است 
و از او نیست و درستي آنها را جز آن چه كه 
در زمان خودش و يا نزديك به عصر خودش 

بوده تضمین نمي كند.
     مولفان تاريخ »تاريخ نويسی«، فايده 
تاريخ و تاريخ نگاری در كتب خود؛ مقدمه ای 
را كه طبری بر تالیف بزرگ خويش »اخبار 
الرسل والملوک« برنگاشته تفسیر كرده اند 
كه هدف اصلی از دانستن تجربه گذشتگان 
)خواندن تاريخ( است تا به همانگونه كه 
طبری گفته است از كوتهی )اشتباه و غفلت( 
ديگران درس بگیرند و تکرار نکنند كه 
گريزی از دادگاه »تاريخ« و مجازات ابدی 

آن نیست.

»آلفرد تاونسند« روزنامه نگاري كه 
جنگهاي داخلي آمريکا )1861 تا 1865(

را پوشش خبري داد سي ام ژانويه 1841 
به دنیا آمده بود. در طول تاريخ از زمان 
»توسیديدس« تا جنگهاي داخلي آمريکا، 
جهان جنگنويس فراوان به خود ديده است 
كه بسیاري از آنان شاهد عیني نبردها بودند، 
اما آلفرد نخستین روزنامه نگاري بود كه 
حرفه گزارشگري جنگ به روش نوين )قواعد 
گزارشگري( را به وجود آورد و پس از او سمت 
»خبرنگار نظاميـ  امور دفاعي« در رسانه ها 
خلق شد. او بود كه نظرداد تا كسي از رموز و 
فنون نبرد آگاه نباشد و تاريخ و جغرافیا نداند 
و با سیاست آشنا نباشد نخواهد توانست 
يك گزارش بیطرفانه و واقعي از يك فعالیت 
جنگي )عملیات رزمي( را كه حتي قابل 
استفاده براي يك ژنرال باشد تهیه كند. از 
زمان پیدايش گزارشگري جنگ، بیشترين 

تلفات نیز درمیان روزنامه نگاران جنگنويس 
رخ داده است.

     آلفرد تنها به شرح صحنه نبردها اكتفا 
نمي كرد بلکه جزئیات اثر جنگها بر زندگي 
مردم و مناطقي را كه صحنه جنگ قرار مي 
گرفتند به رشته تحرير در مي آورد. حاشیه 

نويسي هاي او درباره عملیات نظامي و افراد 
درگیر بسیار جالب و خواندني است. وي كه 
عمدتا به صورت خبرگزاري عمل مي كرد 
داراي چند پیك سوار بود تا گزارشهايش 
را به روزنامه ها برساند. درپی قطع جنگهاي 
داخلي آمريکا، آلفرد به نوشتن خاطرات خود 
از اين جنگها پرداخت. بسیاري از مورخان 
جنگهاي داخلي آمريکا در تالیفات خود به 

نوشته هاي او استناد كرده اند.
     از كارهاي جالب آلفرد خريد زمیني 
است كه صحنه يکي از نبردها بود و اين زمین 
در ايالت مريلند، اينك به نام او به صورت يك 
پارک عمومي در آمده و سنگر ها و جنگ 
افزارهاي بر جاي مانده به همان صورت 
نگهداري مي شود. او پول اين زمین را از محل 
فروش كتاب خاطراتش به دست آورده بود. 
آلفرد كه نام مستعار »گاث« برخود گذارده 
بود در 73 سالگي در سال 1914 درگذشت.

سالگشت وفات مؤلف تاریخ طبري که کتاب نوشت تا قصور دولتهاي گذشته روشن شود - 
هدف و فایده تاریخ از زبان طبري

آلفرد تاونسند که گزارشگري جنگ را بنیادگذارد

آلفرد تاونسند
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26 سال پس از نابینا شدند نابینا با حمله قلبي بینا شد!

Joyce Urch

در سال 1979

23

دانستنی ها

»جويس اورچ« بانوي انگلیسي از 
ساكنان شهر كاوِنتري داراي همسر و 20 
فرزند و نوه و نتیجه، از سال 1979ـ   26 
سال بود كه بر اثر عارضه اي بینايي خود را 
كامال از دست داده بود و معالجات پزشکان 
براي بازيافت بینايي به جايي نرسیده بود 
و كامال مايوس شده بود كه درنیمه ژانويه 
2006 و در 74 سالگی در منزل دچار حمله 
قلبي شد، او را به بیمارستان بردند و تحت 

عمل جراحي قرار گرفت.

به گزارش رسانه هاي انگلستان، جويس 
پس از بهوش آمدن و باز كردن چشم خود، 
براي نخستین بار پس از 26 سال همه چیز 

را ديد، درست به گونه اي كه در 45 سالگي 
مي ديد و اولین حرفي را كه زد خطاب به 
شوهرش بود كه گفت چرا اين قدر پیر 

شده است.
عکس زير، پس از مرخص شدن جويس 
از بیمارستان گرفته شده است. مراكز 
پژوهشهاي پزشکي از جويس خواسته 
بودند كه اجازه دهد درباره او بررسي شود 
كه چه عاملي در مغز ازكار افتاده بود كه با 
قطع و وصل جريان خون دوباره بکار افتاده 
و باعث بینا شدنش پس از 26 سال كوري 
مطلق شده است. موضوع بینا شدن جويس 
در مراكز پژوهش های پزشکی ايران نیز 
بررسی شد و از اخبار رسانه ها. اين مراكز 

قطع و وصل عصب بینايی در مغز را عامل 
آن بیان كرده بودند.

طبق بررسي هاي مستشرقین اروپايي 
]برپايه نوشته های مورخان يونان باستان 
كه كارهاي داريوش بزرگ را دقیقا و 
وسیعا شرح داده اند[ و تطبیق تقويم 
ها، پول رسمي ايران )سکه داريك = 
َدريك( در ژانويه سال 504 پیش از میالد 
ضرب و رايج شد و اين، نخستین سکه 
متحد الشکل جهان كه دارای وزن و عیار 
يکسان بود در ژانويه 2017 دو هزار و 521 
ساله شده است. داريوش دستور ضرب 
اين سکه را در دومین روز نخستین ماه 
زمستان سال 504 پیش از میالد )ديماه 
و يك روز پس از شب چلهـ  يَلدا( داده بود 
كه پس از چند روز آماده شده بود. سکه 
هاي داريك )گرفته شده از نام داريوش و 
نیز به مفهوم دارايیـ  ثروت( تا پايان عهد 
هخامنشیان ]سلطه اسکندر مقدونی[ 
رايج بودند. نقش تصوير رئیس كشور بر 
يکطرف سکه نیز از زمان داريوش مرسوم 

شده است.
     بسیاري از كشورها نام پول ملّي را از 

اسامي تاريخي گرفته اند، مثال پول ونزوئال 
از نام سیمون بولیوار، تاجیکستان از نام 
سامانیان )ساماني( و ... ولي نام پول ملي 
ايرانـ  ريالـ  از اسپانیا است!، تومان هم 
تُركی به معنای ده هزار است كه قاجاريه 
مغول تبار آن را مصطلح كردند. اين پرسش 
همواره مطرح بوده است كه چرا نبايد 
پول ملي ايران به نام باستاني اش »دارا 
ـ داريك« بازگردانیده شود؟!. موّرخان، 
اين بی اعتنايی هنگام نامگذاری را يکي از 
غفلت هاي مقامات دوران سلطنت پهلوي 
يکم نوشته اند. پهلوی دوم مراسم دو هزار 
و پانصدمین سال تاسیس دولت مركزي 
ايران را برگزار كرد، ولي نام پول ملّي را به 
اسم باستاني و 2500 ساله اش »داراـ  
داريك(« باز نگردانید!. ايراد ديگر مورخان 

به اين دودمان اين بوده است كه الفباي 
فارسي را تغییر نداد تا تلفظ ها يکسان 
شود. فارسي يك زبان »هندـ  اروپايي« 
است كه الزم است به الفبايي نوشته شود 

كه داراي حروف صوتي )واول( باشد.
ريال ايران پس از تغییر نظام حکومتی 
در بهمن ماه 1357 و عمدتا از اواخر دهه 
1360 هجری ارزش برابری و قدرت خريد 
خود )خريد كاال و خدمات( بويژه در 6 سال 
اخیر را از دست داده است. ارزش پول ملی 
را معموال با بهای طال )زر( می سنجند نه با 
برابری آن با پول يك كشور بزرگ كه بانك 
مركزی می تواند مصنوعا آن را تعیین و 
حتی تثبیت كند و پايین نگهدارد. سکه 
طال پیش از سال انقالب، 80 تا 100 تومان 
بود و در جريان انقالب به 300ـ  400 
تومان رسید و در آغاز زمستان 1395 
)38 سال بعد( به حدود يك میلیون و 
150 هزار تومان يعنی كه در برابر طال، 3 
هزار برابر ارزان شده استـ   در برابر دالر 

آمريکا؛ حدود 570 بار ارزانتر.

دو هزار و 521 ساله شدن پول ایرانـ  ِسّکه داریک = َدریک، نخستین پول رایج در جهان 
و اشاره ای به کاهش ارزش ریال ایران

سکه زرین و 2521 ساله داریک

روزنامک- شماره35 ) اسفند1395(



در فوريه 2009 گزارشی منتشر شد كه 
نشان می داد در ده سال پیش از آن به طور 
متوسط، هر سال 7 هزار ايرانی به استرالیای 
7 میلیون و 692 هزار كیلومتری مهاجرت 
كرده بودند. در سال 1991، ايرانیان ساكن 
استرالیا 12 هزار و 914 تن اعالم شده بودند. 
اين رقم در سال 1981 تنها 272 نفر و پیش 
از 1978 كمتر از صدنفر بود. برآورد شده 
است كه ايرانیان استرالیا اينك دهها هزار تَن 
باشند كه عمدتا در مناطق سیدنی و ِملبورن 
زندگی می كنند. استرالیا 24 میلیون و 360 
هزار جمعیت دارد. در استرالیا، ُكردهای 
مهاجر نیز ايرانی بشمار می آيند. توجه 
ايرانیان به مهاجرت به استرالیا، پس از انتشار 
دستور العمل مورخ 27 ژانويه 2017 دانالد 

ترامپ بیشتر شده است.

به اين مناسبت، نگاهی داريم به استرالیا 
از اعضای جامعه مشترک المنافع انگلستان:

26 ژانويه 1788 نخستین گروه انگلیسی 
ها در استرالیا مستقر شدند. محل استقرار اين 
انگلیسي ها را كاپیتان »جان هانتر« معاون 
فرمانده كشتي های اعزامی انگلستان يافته 
بود كه يك پیشرفتگي 1600 متر در 800 
متر آب در خشکي بود و منظره زيبايي داشت.

     در اين روز آرثر فیلیپ افسر نیروی 
دريايی انگلستان و فرمانده گروه، نقطه ورود 
انگلیسی ها به استرالیا را به نام وزير داخله 
دولت متبوع »سیدنیـ  اينك بزرگترين 
شهر استرالیا« اعالم كرد، هفتم فوريه 
1788 و پس از استقرار انگلیسی ها در 
سیدني، پرچم انگلستان باال رفت و آرثر 
فیلیپ اين سرزمین هفت میلیون و ششصد 
و 92 هزار كیلومتری ]كیلومتر مربع[ را به 
نام جورج سوم ملك ِطلق انگلستان خواند 
و سپس كشتار میلیونها بومی استرالیا آغاز 
شد. آرتور فیلیپ فرمانده مهاجران ، پیش 
از استقرار در اين نقطه مجبور شده بود دو 
كشتي فرانسوي را كه در آن نزديکي سرگرم 

اكتشافات بودند با شلیك توپ دور سازد.
 آرثر فیلیپ در ژانويه 1788 با يازده 
كشتی خود 736 مرد مجرم زندانی و 188 
زن مجرم را از انگلستان به استرالیا منتقل 
كرده بود كه در تاريخ، نخستین مهاجران 
انگلیسی استرالیا بشمار آورده شده اند و 
قرارگاه آنان »پنال كلنی = مهاجر نشین 
مجرمان« نوشته شده است. شمار اين 
مجرمان مهاجر تا سال 1792 به سه هزار و 
546 مرد و 766 زن رسیده بود. بیشتر اين 
مجرمان به بیماري مقاربتي و امراض ديگر 
از جمله آبله مبتال بودند. بومیان استرالیا از 
ـ وارا « يعني برويد  آنان با فريادهاي »واراـ 
گم شويد استقبال كردند، ولي مهاجرين 
تفنگ داشتند و كاري از بومیان براي بیرون 
راندشان ساخته نبود و بعدا اين بومیان بودند 
كه اراضي و جان خودرا به مهاجران باختند.

نخستین اروپايیان كه به استرالیا رسیده 
بودند هلندی ها و بعد از آنان فرانسويان 
بودند. آبل تاسمان هلندی 24 نوامبر 1642 
به استرالیا رسید و چون اين سرزمین میان 
اقیانوس هند جنوبی و اقیانوس آرام جنوبی 
واقع شده است نام اُسترالیا )جنوبی( برآن 
نهاد. انگلیسی ها خواستند اين نام را به »ويلز 
جنوبی نو« تغییر دهند كه موفق نشدند. 
]نام تاسمان بر يك جزيره بزرگ استرالیا 
باقی مانده است[. جمعیت استرالیا كه هنوز 

پادشاه انگلستان بر آن رياست دارد در آغاز 
سال 2011، اندكی بیش از 22 میلیون و 
500 هزار اعالم شده بود كه ظرف 4 سال 
بعد، دو میلیون و 140 هزار بر آنان اضافه 

شده است.

پس از 220 سال، در فوريه 2008 دولت 
استرالیا به خاطر كشتار و آزار بومیان اين 
سرزمین و تصاحب اراضي و امالكشان، از 
آنان عذرخواهي كرد! كه يك سند قضايی 
بشمار می رود )عذر اثبات كننده گناه(. تاريخ 
كوتاه مهاجرت انگلیسي ها به استرالیا پُر 
است از بدرفتاري غیر انساني و قتل و نابودي 
بومیان اين سرزمین كه بازگو كردنش 

دلخراش است و ....
    درجريان جنگ جهانی دوم، حمالت 
نیروی هوايي امپراتوري ژاپن به استرالیا 
كه ضمن آن صدها تَن در منطقه »داروين« 
كشته شدند از 26 ژانويه مصادف با سالروز 
استقرار نخستین گروه انگلیسی ها در سال 
1788 آغاز شده بود. امپراتوري ژاپن با 
شعار اخراج استعمارگران اروپايي از آسیا، 
دست به جنگ زده بود و می گفت كه 
خون بومیان بیگناه از زمین استرالیا می 
جوشد. امپراتوری ژاپن در فوريه 1942 با 
همین شعار ِ اخراج غرب از شرق، سنگاپورـ  
مستعمره انگلستان در جنوب شرقی آسیا 
و نیز مناطقی را كه اينك فدراسیون مالزيا 
خوانده می شو با اسیر كردن جمعا 130 
هزار نظامی انگلیسی از دست اين دولت 
خارج كرده بود. ژاپن قبال ُهنگ گنك را هم 
از دست انگلیسی ها آزاد ساخته بود. بمباران 
اتمی آگوست 1945، امپراتوری ژاپن را 
مجبور به تسلیم كرد، نه جنگ متعارفی 
كه در آن پیروز بود. از اظهار نظر مورخان و 
مفسران چنین برمی آيد كه انتقال تدريجی 
قدرت از غرب به شرق از دهه يکم قرن 21 
و نیز طلوع قدرت »اوراسیا«، مهاجرنشین 
های اروپايی مشرق زمین را نگران آينده 

خود كرده باشد.

مهاجران ایرانی استرالیاـ  روزي که صد ها مجرم انگلیسیـ  مرد و زنـ   به نام مهاجر به 
استرالیا انتقال داده شدند و این شبه قارِه از پیش مسکون را به تملک انگلستان در آوردند!

کاپیتان آرثر فیلیپ
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