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سرمقاله

يک راه بهبود کيفيت روزنامه هاي تهران از لحاظ انتشار خبر و نظر:
 ايجاد انجمن دفاع از مخاطبان

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

keihanizadeh@gmail.com.

پاسخ به یک پرسش مخاطب    را سر 
مقاله این  شماره مجله قرار می دهیم . 

این مخاطب مجله روزنامک  از 
تهران نوشته  است كه راه بهبود 
كیفیت روزنامه هاي ما و كامل نویسي 
اخبار و رفتن سراغ منابع دیگر و 

پوشش آنها چیست؟.
به نظر این نگارنده و تجربه اي كه 

دارد، یک راه آن ایجاد یک و یا چند 
جمعیت دفاع از مخاطبان )خریداران 
روزنامه ها( در چارچوب حفاظت 
از منافع مصرف كننده و گزارش 
موارد نقص كار به ناشران مطبوعات، 
دولت و آگاه ساختن خوانندگان 
روزنامه ها از نظرت خود از طریق 
رادیوـ  تلویزیون دولتي است كه این 
رسانه ملي در پاراگراف اول اصل175 

قانون اساسي موظف به پخش چنین 
نظرات شده است.

 راه دیگر انتشار یک و یا دو روزنامه 
حرفه اي به معناي واقعي كلمه 
است. وجود این دو روزنامه كه باید 
رقیب هم باشند سبب مي شود كه 
روزنامه هاي دیگر یا خودشان را به 

پاي آنها برسانند و یا تعطیل شوند.
نوشیروان كیهانی زاده
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ به پرسش مخاطب: تاریخچه پول کاغذی )اسکناس(

پاسخ:
16 جوالی 1661 سوئدي ها پول كاغذي 
)اسكناس( به جریان گذاردند. دولت مغول ها در 
چین سه قرن و اندی )نزدیک به چهار قرن( پیش 
از سوئد، پول كاغذی رایج كرده بود. فكر ساخت 
پول كاغذی از چین است كه یک بار برای مدتی 
بسیار كوتاه در 118 سال پیش میالد منتشر شد. 
این پول، كاغذی نبوّد پوستی بود و بار دیگر و باز 
برای چندماه در سال 149 میالدی در چین، كه 
هر دوبار با اعتراض مردم رو به رو شد و لغو گردید. 
یک ایلخان مغول نیز در ایران پول كاغذی بیرون 
داد كه با شورش مردم رو به رو شد و آن را لغو كرد.
 انگیزه انتشار پول كاغذی، ولخرجی دولت های 
مربوط و نداشتن طال و نقره )مسكوک( به حد 
كافی بود. پس از انتشار پول كاغذی در سوئد، این 
ابتكار رفتهـ  رفته جهانی شد و برای جلوگیری 
از اعتراض مردم، بر پایه ذخایر طالی هر كشور 
قرار گرفت و اصطالحا »استاندارد طال«. چاپ 

اسكناس به تدریج ایجاد بانک مركزی در هر 
كشور را باعث شد زیراكه باید سازمانی برای چاپ 
اسكناس و تضمین تبدیل آن به طال در صورت 
مراجعه یک فرد و یا افراد دارنده اسكناس وجود 
می داشت. بانک های مركزی در جریان تكامل، نه 
تنها ناشر اسكناس بلكه محل ذخیره طالی كشور 
و نیز سازنده سیاست های پولی كشور و كنترل 
كننده بانک ها شدند. این تكامل ادامه یافت و بعدا 
طبق قانون هر كشور، بانک های مركزی دارای 
شورای انتخابی مركب از كارشناسان امور مالی و 
اقتصادی و مستقل از سه قوه دولتی و مسئول امور 
بانكیـ  پولی و ملزم به تضمین سپرده های بانكی 

شدند و واضع مقررات ناظر بر این امور. عمدتا از 
قرن بیستم، برخی از پول ها جنبه بین المللی 
و معیار و وسیله مبادالِت بین كشورها شدند و 
دالر آمریكا پس از جنگ جهانی دوم در صدر آنها 
قرار گرفت و این كشور را ابَر قدرت كرد. ریچاد 
نیكسون سی و هفتمین رئیس جمهوری آمریكا 
برای اینكه دست 12 بانک مركزی این كشور 
برای چاپ اسكناس باز باشد، دالر را از 1971 از 
استاندارد طال خارج كرد و متعاقب آن بسیاری از 
كشورهای دیگر ازجمله ایران و كار به توّرم پول در 
بعضی كشورها كشید، زیراكه چاپ اسكناس برای 

خرج كردن حّدی دارد و بیش از آن خطر است.
 دالر آمریكا عمدتا در خارج از این كشور در 
معامالت بكار می رود. با وجود این، این كشور 
مقروض بانک های مركزی خویش است كه اوراق 
قرضه می فروشند. تجربه تاریخ نشان داده است 
كه چاپ اسكناس بیش از حد و توّرم پول، برای 

یک كشور نهایتا مسائل متعدد ببار آورده است.

این نامه ماه گذشته واصل شد كه مفاد آن 
لزوما نظر مجله روزنامک نیست و به لحاظ 
رعایت اصل آزادی بیان و عقیده در اینجا 
درج می شود و باقی خواهد ماند تا آیندگان 
قضاوت كنند. چنانچه درباره مفاد این نامه، 
نظر و نظرهایی واصل شود درج خواهد شد:
»درود كه بدون چشمداشت این همه 
به ایران و ایرانی خدمت می كنید. من 
مخاطب آنالین های متعدد شما هستم.  
این نامه را از آلمان برایتان می فرستم. من 
مقیم وطن هستم و گاهی برای دیدار تنها 
فرزند و نیز درمان به آلمان می آیم كه پُر 
است از خارجیاِن غیر اروپایی و هرسال هم 

پُرتر می شود.«.
نخست خودرا معرفی كنم. من بچه 

خیابان مولوِی تهران هستمـ  مولوِی شرقی 
و محیطی مذهبی. در دبستان دولتی درس 
خواندم  كه هر روز ما را به صف می كردند 
و به مسجد محل می بردند تا نماز بخوانیم. 
بامدادان پیش از رفتن به كالس در صف می 
ایستادیم و به قرائت قرآن مجید )كالم اهلل( 
گوش فرا می دادیم. در دبیرستان، كه آن هم 
دولتی و رایگان بود باید از درس تعلیمات 
دینی و فقه نمرِه باالتر از ده می گرفتیم و 
در اینجا بود كه معلومات من از دستورهای 
دینی تكمیل شد. معلّمِ  درس تعلیمات 
دینی ما از قرآن به عنوان »قانون اساسی 
اسالم« كه هر مسلمان باید دقیقا و مو به مو 
آن را رعایت كند یاد می كرد. در آن زمان، در 
ماه مبارک رمضان و ماه محرم، موسیقی از 

رادیو پخش نمی شد و در ماه رمضان خوردن 
و آشامیدن در مأل عام مجازات داشت. مادرم 
حتی در خانه حجاب داشت و اصطالحا از 
ماهی نَر كه در حوض خانه بود رو می گرفت 
]صورت می پوشانید[. بنابراین، تنها آرزوی 
من رعایت كامل احكام كالم اهلل بوده است. 
در خردادماه 1342 هفده ساله بودم و به 
محض ریختن مردم به خیابان ها كه اتفاقا از 
محله ما آغاز شده بود به جمعیت پیوستم. 
امتحانات ثلث سوم دبیرستان ما، تازه تمام 
شده بود. نیمروز 15 خرداد در همان خیابان 
مولوی و در حال راهپیمایی و دادن شعار 
مارا گرفتند و به كالنتری 6 كه در كوچه ای 
در شرق میدان مولوی بود بردند و سه روز 
كتک زدند. كالنتری نمی تواند افراد را بیش 

یک مخاطب ِادیِشن  آنالین مجله روزنامک در ایمیلی از لس آنجلس پرسیده است که از چه زمان پول کاغذی به صورت 
امروز چاپ و رایج شده است؟.

نامه قابل مالحظه یک مخاطب که نظام ایران را قرآنی خوانده که نمی شود کالم اهلل را دور زد و 
از قیامت نترسیدـ  مثال ها و اشارات او 
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از 24 ساعت نگهدارد ولی همان شب حكومت 
نظامی برقرار شد و رئیس شهربانی فرماندار 

نظامی شد و كالنتری صاحب اختیار كامل.
پس از سه روز مارا با گرفتن التزام شفاهی 
كه مخالفت نكنیم آزاد كردند ولی این آرزو 
كه برقراری حكومت قرآن و رعایت َعدل و 
انصاف و انسانیت در وطن بود و زندگی در 
یک جامعه عاری از دروغ و تباهی و چپاول، 

در تمامی وجودم باقی ماند.
در دانشگاه درس شیمی خواندم و كارمند 
دولت شدم، ولی عبادت و رفتن مسجد 
و مجالس روضه خوانی از صمیم قلب را 
بدون تظاهر به آن، حتی یک لحظه قطع 
نكردم. در سال 1357 در ساعات غیر اداری 
در همه تظاهرات شركت كردم و از تیرماه 
آن سال كه اسالمیون رهبر تظاهرات و 
راهپیمایی ها شدند، یک مرخصی شش 
ماهه بدون حقوق گرفتم و راهپیمای تمام 
وقت شدم و به حمداهلل انقالب اسالمی پیروز 
شد و لّذت من زمانی به اوج رسید كه قانون 
اساسی، نظام ایران را اسالمی یعنی حكومت 
قرآن و رعایت دقیق آیات آسمانی قرارداد به 
رهبری »ولی فقیه« و امام )ره( سپاه را مامور 
پاسداری از این نظام اسالمی كرد و شورای 
نگهبان را موّظف به ممانعت از اجرایی شدن 
آن دسته از مصّوبات مجلس كه كوچكترین 
مغایرت با آیات قرآن و كالم اهلل داشته باشند 
و نیز دّقت در انتخاب نامزدهای مقام های 
انتخابی كه قبال ثابت شده باشد پرهیزگار 
بوده، شایستگی مقام را داشته و در رعایت 
آیات قرآن در همه امورـ  شخصی و عمومی 
ـ به حد وسواس  تعّصب داشته اند. ایران 
در میان كشورهایی كه اكثریت جمعیت 
آنها مسلمان هستند تنها كشوری است كه 
»نظام اسالمی« دارد یعنی از احكام قرآن، 
كالم خدا كوچكترین تخّطی نمی كند. چند 
كشور دیگر هم هستند كه نامشان جمهوری 
اسالمی و یا كشور اسالمی است ولی قانون 
اساسی شان چیز دیگری است و رهبری آنها 

در دست »ولی فقیه« نیست.
در آلمان وبگاه »دویچه وله« فارسی را 
می خوانم و چند وبگاه خبری داخلی را. در 
چند روز اخیر دیدن چند خبر از جمله سخن 
از  ازسرگیری توزیع مواد مخدر به برخی از 
معتادان همانند چند سال آخر حكومت 
سلطنتی، احتمال مجاز كردن مسافرت زنان 
ورزشكار، پژوهشگر و هنرمند بدون موافقت 

شوهر به خارج، افزایش بهای تخم مرغ 25 
درصد، حبوب 23 درصد، سبزی های تازه 
42 درصد، گوشت قرمز 21 درصد، چای 23 
درصد و ...، وجود دو هزار و 500 تَن از مردان 
كشور بابت ناتوانی از پرداخت َمهریه زنان خود 
در زندان ها، سالها فعالیت داشتن سازمانهای 
مالی غیرمجاز )نوعی بانكداری( و طفره رفتن 
از پرداخت پول سپرده گذاران و ... مرا بر آن 
داشت كه این نامه را به شما بنویسم تا درج 
كنید و سر نخ برای پژوهشگران شود. در مورد 
مواد مخدر، دولت پیش از انقالب اجازه داده 
بود كه داروخانه های مشّخص، تریاکـ  نه 
متاُدن و مخدرات شیمیایی دیگر كه هم برای 
جسم و روح تولید خطر می كنند و هم اعتیاد 
می آورند به معتادان سالخورده كه نتوانسته 
بودند در مركز دولتی تَرک اعتیاد واقع در 
جنوب ونک )انتهای خیابانی كه بیمارستان 
دی در آن واقع استـ  در تپه های یوسف 
آباد( بفروشند، به مقدار معّین. با وجود این، 
این معتادان با فروش پنهانی همین مقدار 
كم تریاک به دیگران، بسیاری را معتاد كرده 
بودند. در مورد مجاز بودن شماری مشّخص 
زنان شوهردار به خارج بدون موافقت شوهر، 
باید اندیشه كرد كه اگر شوهر موافق باشد كه 
می رود محضر و موافقت می كند و اگر نباشد 
ـ زن او ورزشكار باشد و یا هنرمند كه مرافعه 
و ... و طالق در كار خواهد بود. شوهر َمهریه 
بدهد، نفقه بدهد، اجرت المثل هم بدهد و 
بدون رضایت او زنش به خارج برود. شاید از 
خارج بازنگردد، تكلیف چه می شود؟. اصوال 
زنی كه به شوهر و خانواده دلبستگی داشته 
باشد خالف میل شوهرش رفتار نمی كند 
و بدون رضایت قلبی او به خارج نمی رود. 
بنابراین، »موضوع« سیاسی و به خیال جلب 
هوادار از میان زنان است. باید دید كه در این 
مورد، اسالم و قرآن چه گفته است. كشور ما 
نظام اسالمی یعنی قرآنی دارد. مردم یک سال 
دویدند و سینه سپر كردند تا نظام اسالمی 
داشته باشند!. در مورد زندان رفتن به خاطر 
عجز از پرداخت َمهریه. چرا مجلس در یک 
دوره سابق خود كه چند بانوی متنفذ عضو آن 
بودند، به اصرار آنانـ  بازهم با هدف سیاسی 
و كسب هوادارـ  َمهریه را بر حسب نرخ توّرم 
متغّیر كرد و مثال َمهریه 50 هزارتومانی سابق 
شده است 40 میلیون تومان.  پلیس چندماه 
پیش دوچرخه نوه برادر مرا كه یک پسر 15 
ساله است توقیف كرد زیراكه پالک )مجّوز( 

نداشت. و این، در حالی است كه چندین 
موسسه مالی غیر مجاز با ساختمان مشخص 
و تابلو و ... تاسیس می شود و مردم به تصور 
مجاز بودن و پروانه داشتن، پول خودرا آنجا 
گذارده و حاال دچار مشكل شده اند. اگر یكی 
از سپرده گذاران برای عمل جِراحی فوری 
به پول نیاز داشته باشد چه می شود؟. در 
مورد بانک ها كه قرار نبود بانک غیر دولتی 
داشته باشیم، اگر یک روز یكی از این بانكها 
پول نداشته باشد كه به سپرده گذار بدهد، 
می دانید كه در كشور چه خواهد شد؟. همه 
می دانند، همه موبایل تیزهوش دارند، همه 
با هم از طریق اینترنت در ارتباط هستند 
و اطالع دارند كه چه كسانی چه كرده اند، 
به زندان افتاده اند و برای مدتی از فعالیت 
های سیاسی و اداری محروم شده اند و این 
روزها صحبت از وزیر و شهردار شدن یكیـ  
دوتا از همان ها است!. در نظام اسالمی و این 
حرف ها؟!.  به نظر من ]مخاطب[ كه درست 
نیست در وضعیتی كه مقامات دولت آمریكا 
به صراحت خواهان تغییر نظام ایران شده اند 
و دولت سعودی اقدام به دسته بندی علیه 
ایران كرده است و ...، درباره سپاه حرف هایی 
زده شود كه پاسدار نظام است و اختیارات 
قانونی اش زیاد و تابع امر رهبری است. مسئله 
دیگر، بی اعتنایی است. مقامات دولتی باید 
به حرف ها گوش كنند. دفاتر روابط عمومی 
و سازمان بازرسی هر اداره را برای همین كار 
ایجاد كرده اند. برای مثال؛ در همین تاریخ 
آنالین شما خواندم و عكس هایش را هم 
دیدم كه دو بار در دو محل در تهران با مشكل 
پیاده رو رو به رو شده و زمین خورده و مجروح 
شده بودید ولی هیچ مقامی پاسخی نداد كه 
این، در ذهن و درک من یعنی بی اعتنایی. 
در یک جا نوشته بودید كه در سال 1371 از 
روزنامه نگاران پول گرفتند كه در هشتگرد 
برایشان خانه بسازند كه دیگر از پول و شركت 
تعاونی مربوط و خانه به رغم خانه سازی ِمهر 

در گوشه و كنار كشور خبری نشد!.«.
»این نامه را فقط و فقط از راه دلسوزی 
نوشتم و امیدوارم كه مورد توجه قرارگیرد 
و شهردار و وزیران كابینه از افرادی انتخاب 
شوند كه عالوه بر كارآمد بودن، آینده نگر 
باشند و بدانند كه كشور ایران دارای نظام 
قرآنی است و نمی شود كالم خدا را دور 
زد و مجازات آخرت )روزقیامت( را در نظر 

نگرفت.«.
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سي ام تیرماه 1331، تهران و دیگر 
شهرهاي ایران، چهره ای دیگر داشتند. 
با اینكه از شب پیش از آن بخش بزرگی 
از نیروهاي مسلح در مواضِع مورد نظر 
مستقر شده بودند، در بامداد سي تیر، 
هنوز جابه جایی واحدهاي زرهي و دیگر 

یگانهاي نظامي در جریان بود.
بامداد آن روز با اینكه خورشید هنوز 
كامال باال نیامده بود، هوا گرمتر از روزهای 
پیش از آن بود. سكوتی هراس آور بر شهر 
تهران سنگیني میكرد. این سكوت 
را تنها صداي زنجیر تانكها و حركت 
خودروهاي نظامي درهم میشكستـ  
اما، این سكوت، سكوت پیش از توفان 
بود، توفاني سهمگین و توفنده. توفاني 
به كوبندگي و نیرومندي خشم همهي 
ایرانیان. ایرانیان می خواستند كه 
مصدق را بازگردانند و مانع بازگشت 

ُسلطه و نفوذ بیگانه شوند.
بر پایِه ُسّنت مشروطّیت، این بار نیز 
آوردگاه اصلي، میدان بهارستان بود. 
»بهارستان« تا آن روز، با وجود كوتاهي 
ُعمِر مشروطیت، بارها شاهد زورآزمایي 
ملّت با ُقلدران و قّدارهبندان و عناصر 

فاسد و »بیگانه ترس« حاكمه بود.
 این بار نیز سرنوشت مبارزه ملّت 
ایران با عناصر فاسد، عامل بیگانه و جناح 
»تودهـ  نفتي« در میدان بهارستان، رقم 
میخورد. البته این امر، از ارزش مبارزات 
مردم در دهانِه بازار، میدان ارگ، میدان 
توپخانه، نقاط دیگر تهران و شهر هاي 

میهن مان، چیزي نمیكاهد.
در آن روز با انبوه شدن مردم و سردادن 
اولین شعارها در حمایت از »  مصّدق«، 
»ملّي كردن صنایع نفت در سراسر 

كشور« و َسلب ُسلطه و نفوذ بیگانه، 
تفنگها آتش كردند و تانكها به حركت 
درآمدند. چند نفري بر زمین افتادند 
و مردم سراسیمه عقب نشستند. اّما، 
جوانان و نوجوانان پانایرانیست، با سر 
دادن بانگ »ایراِن بیداراست«، »مصدق 
پیروز است« و ... مردم را دوباره به سوی 
میدان بهارستان، میدان ارگ و سبزه 

میدان و ... به حركت درآوردند.
هربار، همزمان با حركت و شعار مردم، 
صداي خشن »فرماِن آتش« به گوش 
میرسید. تَني چند از پاي میافتادند و 
مردم عقب مینشستند. دوباره فریادهاي 
»ایران پیروز است« و »مصدق پیروز 
است« از میان جمعیت اوج میگرفت 
و مردم باز میگشتند و به سوي سنگر 

نظامیان به حركت درمیآمدند.
باید گفت كه نظامیان نیز ایرانی 
و از یک َرگ و ریشه بودیم. بیشتِر 
فرماندهان یگانها، از روي ناچاري فرمان 
آتش میدادند و بسیاري از نظامیان 
به طور مستقیم بر روي مردم آتش 

نمیگشودند.
سرانجام به دنبال ساعتها آتش 
و خون، فریادهاي »ایران پیروز« و 
»مصدق پیروز است«، رساتر شد. 
این بار، این شعارها، از گلوي مردم، 
پُرطنینتر خارج میشد . گویي همه 
احساس میكردند كه لحظهي پیروزي 
نزدیک شده است. وقتي فریاد »ایران 
پیروز« و »مصدق پیروز است« به اوج 
رسید، جمعیت توفندهتر از هر بار از 
خیابان ژاله، خیابان شاهآباد، بازار، 
سرچشمه و ... نیز به سوي میدان 
بهارستان به حركت درآمد. بیشتر 

پرچمهاي سه رنگي را كه مردم بر دوش 
میكشیدند، با خون شهیدان مزیّن بود.  
اینبار باوجود به حركت درآمدن تانكها و 
رگبار گلو   لهها، سیل خروشان جمعیت 
از پاي نایستاد و میدان بهارستان را 
درنوردید. تانكها از حركت افتادند و 
تفنگها خاموش شدند؛ »ملّت« پیروز 

شده بود.
در آن روز تاریخي براي تداوم مبارزات 
ملّت ایران در جهت درهم كوبیدن 
همهي مظاهر استعمار و استثمار بیگانه، 
گروهي از هممیهنان ما در شهر تهران 
و چند شهر دیگر میهن، جان باختند. 
ملت ایران با تجلیل ویژه پیكر آنان را در 
آرامگاه شهیدان سیام تیرماه در ابنبابویه 
به خاک سپرد. براي ارجگذاري و فرود 
آوردن سِر تعظیم در برابر فداكاري 
بزرگ آنان، مجلس شوراي ملّي، عنوان 
پُرافتخار »شهید راه وطن« به هركدام از 
آنان داد. نام تَنی چند از آن دلیرمردانـ  

شهیدان راه میهن:
اسماعیل عینكچي، جبار سفیدگر 
رشیدي، محمد ابراهیم قاسمي، رستمي 
كلخوران، اصغر اسكندریان، رستم 
زینعلي تهراني، محمد سرندي نژاد، 
عباس لؤلؤ، نوروز كفایي، پرویز رجالي، 
علیاكبر جهانفر، حسن نیكوسخن، 
محمود یموتي، اسماعیل صلواتي، كاظم 
محّبي، سعدي اسكندري میرحسیني، 
ابوالقاسم بَُنكدار، قدرتاهلل َسلیمي، 
رضي دستخوش، هوشنگ رحمتاهلل 

رضیان و ....
سی ام تیرماه 1396

دفتر مركزی حزب پان ایرانیست 
)هیأت اجرایی(

اعالمیه حزب پان ایرانیست به مناسبت شصت و پنجمین سالگشت خیزش 
پیروزمند ایرانیان در سي ام تیرماه 1331
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پرویز خسروانی افسر ژاندارم و بنیادگذار 
چند باشگاه ورزشی ازجمله تاج )امروزه؛ 
باشگاه استقالل( و دیهیم اواخر سال 
1339 با درجه سرهنگی و در 38 سالگی 
رئیس ژاندارمری تهران و استان مركزی 
وقت شد كه كرج، ساوه، قم، قزوین، دماوند 
و گرمسار هم در این ناحیه استحفاظی 
قرار گرفته بودند. وحیدیه، نارمک، تهران 
پارس، تهران نو، دوالب، مسگرآباد، خزانه، 
روستاها و مناطق اطراف شهر ری، ورامین، 
شهریار، مهرآباد، َكن، شهرآرا، دریان نو، 
امیرآباد، كوی گیشا، ونک، سعادت آباد، 
اوین و دركه، لویزان، مجیدیه و شمس آباد 
كه نیمی از جمعیت تهران را در خود جای 
داده بودند در حوزه استحفاظی ژاندارمری 
قرار داشتند. در آن زمان سپهبد نعمت اهلل 
نصیری رئیس شهربانی )پلیس كشور( 
بود. سرهنگ پرویز خسروانی از دیرزمان 
با نصیری رقابت داشت كه این رقابت، در 
مقام تازه و تداخل حوزه ها و درگیری ها 

گسترش یافته بود.
در آن زمان، من از دبیران اخبار 
بین الملل خبرگزاری پارس و رادیو ایران 
و نیز حادثه نگار روزنامه اطالعات بودم. 
نی فرصت  ا و نتصاب سرهنگ خسر ا
مناسبی به من داد تا تمركز بیشتری روی 
اخبار حوزه ژاندارمری داشته باشم زیرا در 
آذرماه آن سال )سال 1339( نصیری كه 
انتشار پاره ای از اخبار در صفحه حوادث 
روزنامه اطالعات باعث انتقاد از او شده بود 
و من آن خبرها را نوشته بودم مرا با توسل به 
نیرنگ به دفتر خود خواست و تهدید كرد 
كه به او گفتم بدون كسب اجازه از دادستان 
حق احضار مرا آن هم با كلَک و به عنوان 
مصاحبه نداشته كه خشمگین شد و دستور 
تراشیدن سر و كتک زدن داد كه یک خبر 
جهانی و اعتراض سران چند دولت به شاه 

و اجبار نصیری به پوزش خواهی در جمع 
روزنامه نگاران شده بود.

سرهنگ خسروانی كه در اَمرداد 1394 
در نود و سه سالگی و 43 سال پس از 
بازنشستگی با درجه سپهبدی، در لندن 
و در خودتبعیدی درگذشت عقیده داشت 
كه بدون همكاری رسانه ها نمی شود 
به هدف های اداری، اجتماعی، سیاسی 
ـ اقتصادی رسید و در نتیجه مناسبات 
دوستانه با روزنامه نگاران داشت و برپایه این 
باور، خودش هم بعدا یک هفته نامه تأسیس 
كرده بود ]كه درسی برای دانالد ترامپ باید 
باشد.[. پس از ایجاد برنامه رادیویی »در 
گوشه و كنار شهر« كه برادَكستینگ همان 
صفحه حوادث روزنامه ها بود، او اتومبیل 
خودرا در اختیار مجری و گزارشگران این 
برنامه گذارد. من مبتكر و مدیر این برنامه 
بودم و 3 سال پس از من، سیاوش آذری. 
در آن زمان، سازمان انتشارات و رادیو 
بودجه كافی نداشت و بودجه این برنامِه 
روزانه، هر ماهـ  تنها 1900 تومان! بود، ما 
با اتومبیل های خودمان به كالنتری های 
پلیس، پاسگاههای ژاندارمری، دادسراها، 
بیمارستان ها و محل وقوع رویدادهای 
شهری می رفتیم كه خسروانی مسئله رفت 

و آمد ما را حل كرد.
خسروانی از همان آغاز كار، دست به چند 
ابتكار تازه زد ازجمله تقاضا از ورزشكاران 
داوطلب كه شب ها با ژاندارم ها به گشت 
بروند. برای جلب اطمینان ساكنان 
حوزه استحفاظی خود، برخی از شب ها 
درخواست می كرد كه در ِ ورودی ها خانه 
ها و اتومبیل ها قفل نباشد و قول می داد كه 
اگر سرقتی روی دهد، غرامت خواهد داد و 
... و دادن پاداش نقدی به كسانی كه رشوه 
گیران و زمین خورها بویژه مسیل خورها 

را لو بدهند. 
خسروانی كه بعدا سپهبد و معاون 
ژاندارمری كشور و چند سال هم معاون 
نخست وزیر و رئیس تربیت بدنی و ورزش 
كشور شد همچنین در نخستین سال های 
ریاست بر ژاندارمری مركز، بعضی از شب ها 
با لباس مبدل و دوچرخه برای اطالع از 
طرز كار ژاندارم ها و آزمایش درستی آنان، 
به خیابانها و كوچه های منطقه می رفت و 
برای اینكه شناخته نشود، دستمالی به 
چانه خود می بست و دو سر آن را روی 
سرش گره می زد و یک كاله بافتنی بر سر 

می گذاشت.
دوم خرداد 1340، در ساعات بعد از 
نیمه  شب كه با لباس مبّدل و دوچرخه 
به نارَمک رفته بود در گودالی در شمال 
محلی كه امروزه میدان رسالت است و 
دولت از محل 3 درصد درآمد شهرداری 
تهران، داشت در آنجا یک مدرسه می 
ساخت صدای سرفه شدید از داخل 
گودال )محل خاک برداری برای ساختن 
مدرسه( شنید به آنجا رفت و دید كه مرد 
جوانی تریاک در الكل حل كرده و به قصد 
خودكشی آن را خورده و چون در خوردن 
شتاب كرده، قطراتی از محلول وارد ریه اش 
شده و به سرفه افتاده است. در آن زمان 

ابتکارهای پلیسی پرویز خسروانی، زمانی که رئیس ژاندارمری تهران بودـ  
رقابت هایش با سپهبد نصیریـ  اظهاراتش درباره براندازی 28 اَُمردادـ  بیماری شاه
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از خیابان رسالت كه در نیمه دوم دهه 1340 
ساخته شد اثری نبود. جوان گفته بود كه از 
نوجوانی به دختر عمویش دلبستگی داشته 
و قرار بود ازدواج كنند كه دكتر خانوادگی كه 
از بستگانشان است مخالفت كرده و گفته 
است كه فرزندان محصول این ازدواج ممكن 
است دچار مشكالت ناشی از همخونی شوند 
و او كه مأیوس شده قصد خودكشی كرده 
است. سرهنگ خسروانی با تاكسی اورا به 
بیمارستان رسانده و با تاكسی دیگر كه 
دوچرخه اش را هم حمل كرده بود به نارمک 
بازگشته بود كه دو ژاندارم را در حال گشت 
می بیند. در مسیر آنان، دوچرخه اش را كنار 
دیوار یک خانه قرار می دهد و روی دوچرخه 
می رود تا ژاندارم ها پس از رسیدن به آنجا 
تصور كنند قصد ورود به خانه را دارد و او را 
دستگیر كنند و وی برای آزمایش كردنشان 

رشوه نقدی دهد و ....
وی پس از  رسیدن ژاندارم ها و در برابر 
پرسش آنان، اعتراف به قصد باال رفتن از دیوار 
خانه می كند و دستگیر می شود و ضمن راه 
پانصد تومان رشوه می دهد تا اورا آزاد كنند كه 
ژاندارم ها نمی پذیرند و اورا با پول )به عنوان 
سند رشوه دادن( به پاسگاه می برند كه در 
آنجا شناخته می شود و به هریک از دو ژاندام از 
جیب خود 500 تومان پاداش می دهد و برای 
اینكه این عمل، آموزنده و درس شود، خبر را 

به روزنامه ها می دهند. این خبر به همین 
صورت در صفحه 26 شماره سوم خردادماه 

1340 روزنامه اطالعات درج شده است.
خسروانی هیچگاه همكاران و دوستان 
را ترک نكرد بویژه منوچهر اسدی معاونش 
در دوران ریاست بر ژاندارمری مركز را كه 
اینک در لس آنجلس بسر می بََرد. پس از 
بازنشسته شدن، خسروانی در دبیرخانه 
مشترک ورزشگاههای خود واقع در جنوب 
خیابان فخرآباد )شمال ساختمان مجلس( 
كه تأسیس آنها را از سال 1945 )1324( آغاز 
كرده بود بكار پرداخته بود و منوچهر اسدی 
هم با او بود. یک روز به دیدنش رفتم و درباره 
مشاركت او در براندازی 28 اَُمرداد 1332 
سئوال كردم. گفت: می دانید كه برادرمـ  
شهاب یک مصدقی بود. كمونیست های 
داخلی از نوروز 1332 قدرت یافته بودند و 
شمار آنان روزافزون بود. ما افسران چپگرا را 
می شناختیم ولی از سازمان كمونیستی آنان 
خبر نداشتیم. از خرداد 1332 به این سو، خبر 
از كمونیستی شدن، ایجاد جمهوری خراسان 
بزرگتر، آذربایجان بزرگتر، كردستان بزرگتر 
و ... بود كه هر ناسیونالیست ایرانی را دچار 
اندوه می كرد. آمریكا و انگلیس دیدگاه دیگری 
داشتند و می ترسیدند كه با پیوستن ایران به 
اقمار دولت مسكو، »كمونیسم« جهان عرب، 
قاره های آفریقا و آسیا را فراگیر شود. نگرانی 

دیگر ما، پول هایی بود كه عوامل انگلیس به 
جاهالن محله های تهران داده بودند و سفارت 
آمریكا هم به آن عوامل، اسكناس صد دالری 
می داد و همه اینها می شدند طبلكار و پس 
از كنار رفتن مصدق خواهان مقام و امتیاز 
و بنابراین برخی از افسران ارتش وارد عمل 
شدند تا شمار آن طلبكاران كم سواد بالقوه 
كمتر شود. بنابراین، اقدام ما ناسیونالیستی 
بود. ما بودیم كه در خفا مانع اعدام مصدق 
شدیم و مجازات او به 3 سال زندان محدود 
شد و آن هم به خاطر دور ساختن وی از 
هوادارانش در طول آن 3 سال. در خوب بودن 
مصدق تردید نیست ولی ایران وقت شده بود 
كانون رقابت های شرق و غرب و رئیس دولت 
بودن در این شرایط و شرایط تحریم بسیار 

دشوار است.
آخرین بار كه خسروانی را دیدم موضوع 
بیماری شاه مطرح شد. وی گفت كه مشاوران 
قدیمی، آگاه و باحسن نّیت همه رفته اندـ  
مرده اند و یا كنار گذارده شده اند و به اطرافیان 
كنونی شاه تردید دارم. شاه باید بیماری 
خودرا اعالم می كرد و با اصالح قانون اساسی 
و آزاد كردن تاسیس احزاب، جوامع و ... كه از 
هدف های اوـ  رسیدن به تمدن بزرگ بود 
وسیله و بهانه مخالفت را از دست دیگران می 
گرفت، شاهزاده رضا را شاه می كرد و خودش 

می شد پدر ملّت.

ابراهیم رّزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در 
آخرین هفته تیرماه 1396 در گفت و شنیدی با 
خبرگزاری فارس درباره عملكرد اقتصادی دولت 
اظهار كرد: نظام جمهوری اسالمی ایران به رهبری 
امام خمینی )ره( در راستای حمایت از مستضعفان 
شكل گرفت. مقام رهبری نیز اقتصاد مقاومتی و 
اجرای عملی آن در شاخه های تولید و اشتغال را 
توصیه كرده است، ولی به نظر می رسد كه گوش 
شنوایی بین مسؤوالن دولتی نیست. سرمایه های 
داخلی به جای تولید در مواردی مانند برج سازی 

هزینه می شود. رزاقی با اشاره به اینكه میلیون ها 
واحد مسكونی در تهران خالی است، گفت: بحث 
كاخ نشینی و كوخ نشینی در حوزه مسكن هم 
مطرح است و باید از دولت پرسید كه داستان مسكن 

اجتماعی به كجا رسید؟.
فارس نوشته است: رزاقی با بیان اینكه برخی ها 
وام های كالن گرفته اند و پس نمی دهند، تصریح كرد 
كه بانک ها باید پاسخگوی این ُمِدل تسهیالت دهی 
به افراد خاص باشند؛ اگر یک تولیدكننده وام 
بخواهد، سنگ اندازی متعدد می كنند. وی با 

تأكید بر اینكه امروز با بدترین نظام سرمایه داری در 
كشور مواجه ایم، گفت: كوخ نشینان در جریان این 
سیاست ها قربانی شده اند و متأسفانه به نظر می رسد 
كه مسؤوالن اندرزهای رهبری را رعایت نمی كنند. 
در این گفت و شنید، استاد رّزاقی با اشاره به 
اینكه اندیشه های امام راحل و نگاه مقام رهبری به 
اقتصاد، اساس و مبنای قرآنی دارد، گفت كه به رغم 
این، دیده می شود كه مقامات دولتی كار خودشان 
را می كنند و به الگوهای سرمایه داری غربی توجه 

بیشتری دارند.

ابراهیم رّزاقی استاد اقتصاد: بین مسئوالن دولتی گوش شنوایی به اقتصاد مقاومتی 
نیستـ  بدترین نظام سرمایه داری در ایران

گشتی در رویدادهای ماه
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در طول ُعمر روزنامه نگاری خود 
رویدادی مشابه كشته شدن یک بانوی 
40 ساله استرالیایی لهستانی تبار و مربّی 
یوگا و ورزش های تقویت روان ندیده 
بودم، نه در ایران در دوران حادثه نگاری 
و نه در میان خبرهای بین الملل كه آنها 
را تماما دریافت و برای روزنامه، رادیو 
و تلویزیون تنظیم و سابقه نویسی می 
كردم و اینک برای »تاریخ آنالین برای 
 Justine  ایرانیان« و روزنامک. بانو
Ruszczyk شهروند استرالیا دو سال 
پیش )سال 2015( به آمریكاـ  شهر 
دوقلوی مینیاپولیسـ  سن پال )ایالت 
شمالی مینه سوتا( آمده بود و با مردی به 
نام Don damond كه از زن پیشین 
خود دارای فرزند است نامزد شده بود و 
چون تلّفظ نام خانوادگی اش )راشِچک( 
دشوار است خودرا به نام خانوادگی 

نامزدش معرفی می كرد.
شنبه شبـ  16 جوالی 2017ـ   
Justine در خانه بود كه از كوچه 
سر و صدا می شنود، نگران می شود و 
جریان را تلفنی به پلیس اطالع می دهد. 
دقایقی بعد، اتومبیل پلیس به مقابل محل 
سكونت او واقع در محلّه جنوب غربی شهر 
 )Xerxes( و میان دو خیابان خشایارشا
و واشِبرن می رسد. بانو Justine با پیژاما 
از خانه خارج می شود تا پلیس را راهنمایی 
كند. دو مامور پلیس در اتومبیل نشسته 
بودند. به پلیسی كه پُشت فرمان اتومبیل 
نشسته بود نزدیک می شود و در حالی 
كه سرگرم گفت و شنود با این پلیس 
بود، پلیس دیگرـ  نشسته در صندلی 
اصطالحا مسافرـ  صندلی بغل دستی، از 
داخل اتومبیل و از پنجره راننده به سوی 

او شلیک می كند كه گلوله به شكم آن بانو 
اصابت و او را می كشد. بانوی مقتوله هیچ 
چیز با خود نداشت و پوشش او پیژامای 
زنانه بود. این پلیس محمد نور معرفی 
شده كه سومالیایی االصل است و دو 
سال بوده كه مامور پلیس شده است. این 
پنجمین مورد از این قبیل حوادث در شهر 
مینیاپولیس در 7 ماه گذشته بوده است. 
چندی پیش در همین شهر، مامور پلیس 
در جریان مشاهده یک تخلّف ترافیكی، 
مردی را تیر زد و كشت كه ماه گذشته، 
هیأت منصفه دادگاه به رغم كیفرخواست 
دادستان اورا مجرم ندانست. گفته شده 
است كه اگر هیأت منصفه دقت بیشتری 
كرده بود، پلیس هم در برخورد با افراد 
احتیاط بیشتری می كرد و احتماال بانوی 
استرالیایی كشته نمی شد. ابهام دیگر در 
این رویداد این است كه چرا دوربین های 
بدنی و دوربین داشبورد اتومبیل این دو 
پلیس بسته بودند و صحنه را ثبت نكرده 

بودند!.
طبق آمار، در هفت ماه گذشته در 
آمریكا، 524 مورد تیراندازی پلیس به 

سوی افراد ثبت شده است.

اگر این قبیل تیراندازی ها را دفاع از 
خود بخوانیم، دفاع از خود در استاندارد 
بین المللی و آئین های دادرسی كشورها 
قواعد و ضوابط دارد ازجمله اینكه دفاع 
باید مقارن با حمله و متناسب با ابزار حمله 
باشد. به عبارت دیگر؛ نمی شود كسی را 
كه با مشت حمله می كند با گلوله كشت. 
به عالوه، تصریح شده است كه تیراندازی 
ترجیحا به قسمت پایین بدن باشد تا فرد 
زنده بماند و محاكمه و در صورت مقصر 

بودن مجازات شود.
در طول ُعمر حادثه نویسی خود در 
تهران، تنها سه مورد از این قبیل تیراندازی 
پلیس و ژاندارم به فرد را به یاد دارم كه 
بازپرسان دادسرا در هر سه مورد، برپایه 
تعریف دفاع از خود، ماموران مقصر دانسته 
بودند. در یک مورد از این سه مورد، دادسرا 
ژاندارمی را كه در گشت شبانه دو نفری، 
در منطقه شمال دریان نو )جنوب شهرآرا( 
مردی را تیر زده و كشته بود كه مسلح به 
سالح كمری بود و به ایست او توجه نكرده 
بود به دادرسی ارتش فرستاد زیراكه به 
شهادت ژاندارم دیگر )ژاندارم همراه(، 

مقتول دست به سالح خود نبرده بود.

کشته شدن یک بانوی استرالیایی و مّربی یوگا در آمریکا به دست یک پلیس 
سومالیایی تبار تازه کارـ  رویدادی که سابقه نداشته است

Don محمد نور پلیس تازه کار سومالیایی تبارJustine   و نامزدش
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ازدواج با اختالف ِسّنی غیر متعارف منحصر 
به مردها نیست، زنان نیز با مردان و پسران 
دهها سال جوانتر از خود ازدواج می كنند 
كه ُعمر طوالنی تر داشته باشند، دچار ضعف 
حافظه و مشكالت روانی نشوند و دشواری 
های دوران جوانی و میانسالی خود را فراموش 
كنند. در طول حادثه نویسی خود به صدها 
مورد آن در ایران و هزارها مورد در كشورهای 
دیگر برخورد كرده بودم كه خبرساز شده 
بودند و خبرگزاری ها این خبرها را به سراسر 
جهان مخابره كرده بودند. به سه مورد آن در 
ایران در سال های از 1336 تا 1347 و آخرین 
مورد آن كه در جوالی 2017 خبر جهانی 
شده بود و در اندونزی رخ داده بود اشاره كنم:
ـ اواخر بهمن ماه 1336 بود كه خبر رسید 
در كوی مجیدیه دو پسر و سه دختر و سه 
داماد یک زن 69 ساله به جان این زن افتاده 
و اورا كتک زده اند و سبب آن، ازدواج پنهانی 
این زن با یک پسر 19 ساله بوده است. ]در آن 
زمان، كوی مجیدیه در شمالی شرقی تهران 
واقع بود و اینک داخل شهر، كه خیابان رسالت 
از میان آن می گذردـ  پیش از انقالب، كارخانه 

آبجوسازی آن معروف بود.[.
برای گفت و شنود با اصحاب این مرافعه به 
پاسگاه ژاندارمری مجیدیه و شمس آباد رفتم. 
شوهر این زن كه او نیز كتک خورده بود گفت 
كه در همدان دیپلم متوسطه گرفته بودم 
ولی پدر و عمویم جمعا فقط 170 تومان ]پول 
آن روز[ به من داده بودند با یک بلیت اتوبوس 
كه به تهران برای شركت در كنكور دانشگاه و 
دانشسرای عالیـ  دو مؤسسه تعلیمات عالی 
وقتـ  آیم و اگر قبول شوم بعدا برایم پول 
بیشتری خواهند فرستاد و اگر قبول نشوم 
باید فورا به شهر خود بازگردم. این پول كم 
برای این بود كه در تهران نمانم و فرضا عادت به 
رفتن به شهرنو نكنم. ]شهرنوـ  محل استقرار 
صدها فاحشه خانه در یک محله دارای دیوار، 
معروف به قلعه.[. از قزوین، این بانوـ  بانوی 
69 سالهـ  بر مسافران اتوبوس اضافه شد و در 
كنار منـ  روی تنها صندلی بدون سرنشین 

اتوبوس نشست و سر ِ صحبت با مرا بازكرد كه 
برای چه به تهران می روم. همه چیز را به او 
گفتم، گفت كه در خانه اش یک اطاق خالی 
كوچک دارد كه می تواند آن را به ماهی 15 
تومان به من اجاره دهدـ  برابر با اجاره 3 روز 
ماندن در یک مسافرخانه درجه 3. قبول كردم 

و مستاجر او شدم. 
این جوان اضافه كرد: در كنكور قبول نشدم 
و در بازگشت به همدان دو دل بودم و تردید 
داشتم و مایل به ماندن در تهران و ثبت نام در 
یک آموزشگاه شبانه زبان انگلیسی و یافتن 
كاری در ساعات روز. تا آن روز، دو هفته و دو 
روز بود كه در تهران بودم  و تنها 80 تومان از 
پولی كه با خود آورده بودم، باقی مانده بود. 
جریان را با ُگلی )گلبانوـ  صاحبخانه( در میان 
گذاشتم، پس از لختی تأمل گفت: بیا و شوهر 
من شوـ  نكاح غیر ثبتی. هر وقت بچه هایم 
كه ساكن، قزوین، تاكستان، رشت و فومنات 
هستند به تهران آیند، تو آن شب را در اطاق 
خودت باش، من كه حقوق بازنشستگی می 
گیرم و در بانک هم پس انداز دارم، همه هزینه 
خانه را بر عهده می گیرم و تو تنها پول حّمام 
و سلمانی ات را بده. دوچرخه پسرم هم در 
انباری است، آن را سوار شو. این دوچرخه 
را وقتی كه مدرسه می رفت برایش خریدم. 
سن و سال تأثیری در زندگی مشترک ندارد 
و تفاوت ایجاد نمی كند، رفتار و اخالق مهم 
است كه رفتار مرا تجربه كرده ای، مهربان و 
مددكار هستم.پیشنهاد اورا در ذهن، باال و 
پایین كردم و پذیرفتم. او یک مستأجر دیگر 
داشت كه یک گروهباِن دارای زن و فرزند بود. 
خانه ُگلی تا پادگان حشمتیه فاصله ای زیاد 
ندارد و بیشتر مستأجران محله ما، نظامیان 
هستند. ُگلی همان شب جریان را با این 
مستأجر كه با یكی از دامادهای او از بچگی 
آشنا و همبازی بود در میان گذاشت و تاكید 
كرد كه محرمانه بماند. قرار شد كه جمعه باهم 
به مسجد برویم، یک شاهد دیگر هم با خود 
ببریم و نكاح شفاهی با حضور آنان انجام شود. 
در صیغه نكاح، زمان؛ سه سال و مبلغ َمهر 

50 تومان تعیین شد كه ُگلی گفت این مبلَغ 
را دریافت كرده است. عاقد گفت، ازدواج در 
اسالم همین است؛ رضایت طرفین، دو شاهد 
كه معّرف هم باشند و یا دو شاهد و دو معرف و 
تعیین َمهر كه باید قابل تبدیل به پول باشد و 
در ازدواج موّقت؛ تعیین مدت. او گفت كه ثبت 
عقد از اواسط دوره پادشاهی رضاشاه »قانون« 
شده است و احكام اسالمی خیلی باالتر از 
قوانین موضوعه هستند كه  این قوانین ریشه 
و هدف سیاسی و ... دارند. به این ترتیب ما زن 
و شوهر شدیم و زندگی بسیار خوبی داشتیم 
بگونه ای كه تصمیم داشتم پیشنهاد كنم كه 
نكاح ِ مان را دائمی و ثبتی كنیم. من صبح ها 
به كالس زبان می رفتم و عصرها، حسابدار 
موّقت )ساعتی( یک فروشگاه فرش بودم و با 
اینكه دارای درآمد شده بودم، ُگلی حاضر به 

قبول پول از من نبود.
بدبختی ما از روزی آغاز شد كه ُگلی 
تصمیم به اخراج مستأجر خود گرفت زیراكه 
زن او حاضر به تمیز كردن آشپزخانه و توالت 

مشترک به سهم خود نمی شد.
مستأجر ]گروهبان[ كه تصّور می كرد من 
ُگلی را علیه او تحریک كرده ام برای گرفتن 
انتقام از من، جریان عقد موقت )صیغه( ما را به 
داماد ُگلی )دوست قدیمی خود( اطالع داد كه 
دیدیم دیروز همه پسران، دختران و دامادهای 
ُگلی به تهران و به خانه ما هجوم آوردند، 
نخست از من اعتراف به ازدواج خواستند 
كه چون رّد كردم و گفتم كه به كسی مربوط 
نیست من یک انسان بالغ و مختار هستم، بر 
سرم ریختند، ُگلی به كمک من آمد كه اورا 
هم زدند، جیغ كشید، همسایگان و بّقال سر 
كوچه به كمک آمدند و ژاندارمری را خبر 

كردند و ....
پرسیدم، علت چیست، كاری خالف شرع 

كه نشده است؟.
گفت گمان می كنم كه ترسیده اند ُگلی 
وصّیت كند كه پول و خانه اش را به من بدهند، 
به عالوه حسادت دارند كه ُگلی چنین شوهر 
جوان و خوش اندامی دارد با آینده ای خوب. 

... و ازدواج زنان سالخورده با مردان جوان و حتی پسر 15 سالهـ   اشاره به چند مورد و آخرین 
مورد در جوالی امسال در اندونزی
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شوهر ُگلی 19 سال پیش فوت كرده و ُگلی 
كه پیشخدمت یک بیمارستان دولتی بوده 
از آن پس به تنهایی جور خانه و بچه ها را 
كشیده بود. ُگلی در 27 سالگی با آن مرد 
كه در یک چلوكبابی كار می كرد ازدواج 

كرده بود.
ُگلی و فرزندانش حاضر به دادن پاسخ 
به پرسش های من ]كیهانی زاده[ نشدند 
و با خودشان هم سازش نكردند و پرونده به 
دادسرای تهران ارسال شد. ُگلی و شوهرش 
گفته بودند حاال كه كار به اینجا كشیده است 
محال است كه تا پایان ُعمر از هم جدا شوند 
و خواهند رفت و نكاح موقت را دائمی و ثبتی 

خواهند كرد!.
ـ در تعطیالت نوروزی 1342 بود كه 
خبر رسید مرد جوانی پس از َكفن و َدفن 
زن 63 ساله خود قصد خودكشی كرده، 
ماده مرگ موش خورده و در بیمارستان 
است. به آنجا رفتم، مرد 24 ساله ای  را در 
تختخواب بیمارستان دیدم كه گفته بود 

كارمند لیسانسیه دولت است.
 او گفت كه نمی تواند زنش را فراموش كند 

و بدون او به زندگی ادامه دهد.
وی در پاسخ به پرسش من كه درباره 
آشنایی و ازدواجشان بگوید، گفت: پنج سال 
پیش دانشجوی سال اول دانشگاه تهران 
بودم و نیازمند به پول. نمی خواستم تحمیل 
بر پدرم باشم كه شش فرزند دیگر دارد. 
یک آگهی به روزنامه دادم كه حاضرم معلم 
سِرخانه شوم. چهار پاسخ دریافت كردم و همه 
را پذیرفتم. به این ترتیب، همه اوقات فراغت 
من ازجمله تمام ساعات جمعه ام گرفته بود. 
یكی از این شاگردان در كالس ششم ابتدایی 
تحصیل می كرد و مشكل شنوایی داشت. او 
در خانه مادر بزرگ مادری اش كه زندگی 
می كرد كه در آن زمان 59 ساله بود. این بانو 
به قدری مهربان و سخاوتمند و شیرین زبان 
بود كه سه ماه بعد به او پیشنهاد ازدواج دادم. 
شش سال بود كه بیوه شده بود. قبول كرد و ما 
زندگی خوشی داشتیم تا اینكه سال گذشته، 
دكتر تشخیص داد كه سرطان گرفته است. او 
خانه اش را به نام من و همین نوه اش كرد كه 
با ما زندگی می كرد. من لیسانسیه و كارمند 
دولت شدم و او  42 روز پیش درگذشت. 

برایش بهترین مجلس ترحیم را برگزار كردم، 
شب هفتم و چهلم گرفتم. من با خود عهد 
كرده بودم كه چند ساعت پس از نصب سنگ 
قبر و برگزاری مراسم چهلم فوت و واگذاری 
سهم خانه به دو دخترش، خودكشی كنم كه 
به تصمیم خود عمل كردم و نوه را به خانه 
مادرش فرستاد و ماده مرگ موش را خوردم 
كه ناگهان در خانه باز شد و نوه و مادرش وارد 
شدند. اندكی بعد دچار حالت تهّوع شدم، از 
حال رفتم و آنان مرا به بیمارستان رسانیدند. 
اّما من از وفا به عهدی كه با خود بسته ام باز 
نخواهم گشت و زندگانی بدون زنم را نمی 

خواهمـ  زنی كه 39 سال بزرگتر از او بود.!.
ـ تابستان 1343 بود كه واقعه بی سابقه ای 
در بیمارستان حكیم الملک تهران )وابسته 
به سازمان شیر و خورشید ایران واقع در یک 
خیابان فرعی منشعب از خیابان مولوی 
تهران( روی داد. یک بانوی 59 سالِه بدون 
فرزند كه دو سال پیش از آن برای سومین 
بار ازدواج كرده بود از پلكان طبقه سوم خانه 
برادرش به پایین افتاده بود و پس از انتقال 
به بیمارستان حكیم الملک درگذشته بود. 
شوهر 22 ساله این زن پس از اطالع از واقعه، 
خودرا به بیمارستان رسانده بود كه به او گفته 
بودند جسد زنش در مسجد بیمارستان است 
تا از آنجا به پزشكی قانونی جهت تشخیص 
علت مرگ منتقل شود. این جوان با شنیدن 
این خبر شروع به كوبیدن بر جمجمه خود 
كرده بود و شیون كنان به مسجد بیمارستان 
رفته تا جسد زنش را ببیند كه در آنجا سكته 

مغزی كرده و در كنار نعش زنش بر زمین 
افتاده و ُمرده بود. 

بستگان این بانو كه به بیمارستان آمده 
بودند گفتند كه مادر این مرد جوان دوست 
دهها ساله این زن بود و پس از مرگ مادر، 
این دو با هم ازدواج كرده بودند و شوهر 
یک تاكسی از خود داشت و رانندگی آن را 

می كرد.
ـ و اّما آخرین ازدواج از این دست كه دوم 
جوالی 2017 در شهرک »كارانگ انداه« در 
سوماترای اندونزی روی داد و خبر جهانی 
شده است. در این روز بانو روحایا بینتی 
محمد )روحیه دختر محمد( 73 ساله كه 
قبال دو بار شوهر كرده و دارای یک فرزند 
است با پسر 15 سال و 8 ماهه ای به نام 
سالمت ریادی )ریاضی( ازدواج كرد. حد 
اقل سن ازدواج در اندونزی برای زن 16 و 
برای مرد 19 است، ولی اگر مصلحتی اقتضا 
كند، با مجّوز مقام مربوط، كمتر از این سنین.

سالمت به رئیس شورای داوری شهرِک 
دهستان مانند خود گفته بود كه به بیماری 
ماالریا مبتال شده بود و »روحیه« از او نگهداری 
و درمان كرد كه تحت تأثیر این خوبی ها 
عاشق او شده است و جدایی از او برایش مرگ 
است و راهی جز خودكشی ندارد. بنابراین، 

مقام مربوط مجّوز ازدواج داده بود.
ازدواج این زن و شوهر طی مراسمی با 
حضور بستگان و اهالی محل برگزار و عكس 
آنان در صفحه اول بسیاری از روزنامه ها 
ازجمله روزنامه انگلیسی گاردیَن قرار گرفت.

»روحیه« 73 ساله در کنار شوهر 15 ساله خود »سالمت«
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در شهریور 1335 )60 سال و 9 ماه پیش( 
كه در روزنامه اطالعات بر یک صندلِی میز 
اخبار اقتصادی )بیزنس ِدسک( نشستم، 
مجید دوامی سردبیر اجرایی این روزنامه 
بود كه چهار ماه بعد به دعوت آمریكا برای 
آشناشدن با ژورنالیسم این كشور تهران را 
تَرک كرد و دكتر مهدی بهره مند )اقتصاددان 
و دبیر میز اقتصادی( بر جایش نشست كه او 
نیز شش ماه بعد جای خودرا به تورج فرازمند 
ـ تحصیلكرده فرانسه و دبیر میز اخبار بین 

الملل داد. 
پس از بازگشت دوامی از آمریكا، سردبیری 
روزنامه را به او ندادند و در عوض اورا سردبیر 
مجله اطالعات هفتگی كردند و اتفاقا عالقه 

و استعداد مجله نگاری اش هم بیشتر بود.
برخی از اعضای تحریریه روزنامه كه با 
دوامی آشنا بودند، در ساعات فراغت شروع 
به نوشتن مطلب به صورت حق التحریری 
برای او )مجله اطالعات هفتگی( كردند. در 
آن زمان برای نوشتن یک صفحه مجله، 50 
تومان )7 دالر آمریكا( حق التحریر می دادند. 
 سال 1337 )1958میالدی( بود و من كه 
از نیمسال 1336 از اقتصادنویسی به حادثه 
نگاری روی آورده بودم به اندیشه نوشتن 
مطلب برای اطالعات هفتگی افتادم. نزد 
دوامی رفتم، پیشنهادی همكاری را پذیرفت 
و گفت كه اتفاقا موضع انتخاب دختر آمریكا 
برای شركت در مسابقه جهانی مطرح است. 
برو و مطلبی در زمینه تاریخچه این مسابقه 

تهیه كن.
در آن زمان كه اینترنت در كار نبود، تهیه 
سابقه و تاریخچهـ  مخصوصا تاریخچه مطلبی 
كه درج آن در ایران مورد توجه نبود و بسیاری 
از مردم حتی با چنین عنوانی آشنا نبودند 
دشوار بود. چند روز در ساعات فراغت از 
این كتابخانه به آن كتابخانه و از این استاد 
تاریخ و هنرشناس به آن استاد و افراِد آشنا 
با خبرهایی از این دست رفتم و مطالبی نه 

چندان دقیق به دست آوردم، آنها را به صورت 
فیچر تنظیم كردم و به دوامی دادم تا بخواند 

و نظر دهد. 
دوامی روز بعد مرا خواست و چند سئوالی 
را كه از خواندن مطلب برایش به وجود آمده 
بود با من در میان گذاشت و خواست كه آن 

را تكمیل كنم.
تا اینجا، به این نتیجه رسیده بودم كه 
انتخاب دختر شایستهـ  شایستگی نه تنها 
در زیبایی ظاهر بلكه در منش و رفتار ریشه 
در یونان باستان دارد كه در آن زمان در آنجا 
 Goddess  ـ) Female خدای مؤنث )زن

ماجرای تهیه مطلب انتخاب  دختر شایسته و مخالفت با انتشار آن در شهریور 1335 و  ایجاد 
ُعقده در  سردبیر وقت  از این مخالفت و ...ـ   اشاره ای به تاریخچه دختر شایستهـ  یک دختر 

شایسته آمریکا که توتونکاری را بر ُمدل و بازیگر شدن ترجیح داد  و 92 سال ُعمر کرد

Venus Ramey در سه مرحله ُعمر و اصطالحا هر چیز پایانی دارد
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هم داشتند. در روم قدیم »روِز ُگل« داشتند 
كه 27 و 30 اپریل برگزار می شد و دختران با 
دسته گل و یا حلقه گل در مراسم و اصطالحا 
Pageant خودنمایی می كردند كه این 

روز، قرن ها بعد به اول ماه می انتقال یافت 
كه به انگلیسی May Queen و یا جشن بهار 
ـ جشن ُگل می گفتند كه با رقص و آواز بویژه 
رقص دختران همراه بود. در آن زمان هنوز، 

یكم ماه می روز كارگر نشده بود.
 در قرون معاصر، در انگلستان از سال 
1839 )و به ابتكار یک امیرزاده به نام 
مونتگمری( و در بلژیک از دهه 1880 انتخاب 
دختر شایسته آغاز شده بود و نخستین دختر 
شایسته انگلستان جورجیانا نام داشت. در 
آمریكا فردی به نام Barnum كه یک شوَمن 
بود در 1854 چنین مسابقه ای را برگزار كرد 
كه با اعتراض رو به رو شد و هرچه كه گفت 
و استدالل كرد كه چنین دختری سمبل 
جامعه خواهد بود كسی قبول نكرد و كار 
خودرا متَوّقف ساخت كه از سال 1921 از سر 
گرفته شده است و در این سال، یک دختر 16 
ساله به نام مارگارت برنده شده بود. مسابقه 

در اتالنتیک سیتی برگزار شده بود.
 این مسابقه كه به تدریج بین المللی شده 
است و دختران برگزیده هر كشور در آن 
شركت می كنند تا دختر شایسته جهان 
]از میان شركت كنندگان[ تعیین شود، در 
آمریكا و از سال 1921 به بعد تنها یک بار و 
آن هم در دوران ركود اقتصادی بزرگ )سال 

هایی در دهه 1930( متوقف شده بود.
 در نخستین مسابقه جهانی دختر شایسته؛ 
آمریكا، انگلستان، روسیه، تركیه و دوـ  سه 
كشور دیگر شركت كرده بودند. نام های 
متعدد بر این مسابقه گذارده شده است؛ میس 

یونیورس، میس ورلد، بیوتی پیجنت و ....
 ]در آن زمانـ  سال 1958[ زیبایی ظاهری، 
ژست و لباسـ  تنها شرایط انتخاب شدن نبود، 

شخصیت دختر، مهارت، رفتار، خصلت و 
منش، محدوده ِسّنی، تجّرد )ازدواج نكرده(، 
آماتور بودن نه حرفه ای در آن كار و ویرچواَس 
)پرهیزگاری( هم مورد توجه بود و داوطلب 
باید به پرسش های متعدد هم كتبا پاسخ 
می داد. ]در سال های اخیر گزارش هایی 
درباره آلوده شدن برخی دختران منتخب در 
كشورهای آمریكای التین در ترافیک مواد 

مخدر و ... انتشار یافته است[.
دوامی پس از خواندن مطلب كه چكیده 
اش در باال آمد گفت كه بروم و شرح احوال 
یكی از دختران برگزیده را به انتخاب و سلیقه 

خودم بیابم و بر آن اضافه كنم و بیاورم.
می ا ر ینس  و ل  ا حو ا ح  شر من    
 Venus Ramey را كه در مجله ای در 
كتابخانه ساختمان آموزش زبان انگلیسی 
ِ انجمن ایران و آمریكا دیده بودم انتخاب و 
ترجمه كردم زیرا برایم جالب و شگفت انگیز 
بود. او دختر برگزیده سال 1944 آمریكا بود 
و متولد 26 سپتامبر 1924 و در 20 سالگی 
انتخاب شده بود. شرح احوال او از این جهت 
برایم شگفت انگیز بود كه دختران برگزیده، 
پس از بر سر گذاشتن تاج و یافتن شهرت، 
ُمِدل و یا بازیگر فیلم و نمایش شده بودند ولی 
وینس )ونوس( كه در مزرعه ای در كنتاكی 
بزرگ شده بود به كشت توتون در مزرعه 
ادامه داده بود. وی به خبرنگار مجله گفته 
بود: به هالیوود رفتم ولی وضعیت مطابق میل 
من نبود، ُمدل شدن و آلت دست آژانس های 
آگهی تجاری بودن را هم دوست ندارم زیراكه 
باید به خواست آنها لباس بپوشم، نیمه لخت 
عكس بگیرم و ... و همین توتون كاری و در 

خانه خودم بودن بهتر است.
دو سه هفته از تكمیل مطلب و دادن آن 
به دوامی گذشت ولی از چاپ شدنش خبری 
نشد. به دیدن او كه در بال دیگر ساختمان، 
دفتر داشت رفتم، گفت كه مدیریت مؤسسه 

و مشاوران او با انتشار این نوع مطالب كه به 
عقید آنان بدآموزی دارد و دختران ایران را 
به تمایل به ملكه زیبایی شدن تشویق می 
كند مخالفت كردند ولی من حق التحریر 
شما را در لیست قرار می دهم و به حسابداری 
می فرستم. چندی بعد، وقتی به حسابداری 
مراجعه كردم گفتند كه تیتر مطلب و تاریخ 
انتشار آن باید مشخص باشد تا بپردازیم 
كه از خیر آن گذشتم. ]دوامی پس رفتن 
از مؤسسه مطبوعاتی اطالعات به مجله 
روشنفكر و سپس مجله زن روز در كیهان، 
موضوع دختر شایسته را دنبال كرد و به 
صورتی هم آن را عملی ساخت. تصّور من 
این است كه ُعقده حاصل از مخالفت با چاپ 
مطلبی كه مرا مأمور تهیه آن كرده بود، اورا 

به آن راه كشانده بود.[.
و اّما درباره وینس، دختر شایسته سال 

1944 آمریكا و یک توتونكار مادام الُعمر:
وینس 92 سال عمر كرد و اتفاقا 17 ژوئن 
2017 )سه هفته پیش( درگذشت. او كه دو 
پسر دارد، تا به آخر به كار زراعت و توتونكاری 
در كنتاكی ادامه داد. او پس از انتخاب شدن 
به عنوان »دختر آمریكا« در سال 1944 
و در جریان جنگ جهانی دوم، دست به 
تشویق جوانان به پیوستن به ارتش زد. برای 
سپاگزاری و قدردانی از این اقدام او، نام وی 
بر بدنه یک بمب افكن »بیـ  17« ترسیم شد 
كه این هواپیما 150 ماموریت جنگی انجام 

داد و سالم ماند.
دو بار دیگر نیز نام وینس كه از فَعاالن 
حفظ آثار تاریخی است در رسانه ها قرار 
گرفت؛ یک بار هنگام نامزدشدن برای 
عضویت در مجلس محلی كه رأی نیاورد و 
بار دیگر در سال 2007 كه 82 ساله بود و در 
انبار توتون در مزرعه اش گلوله به تایر چرخ 
وانت یک دزد زده، آن پنچر كرده و دزد را 

متوقف و به پلیس تحویل داده بود.
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دوشنبه بیستم تیرماه 1345 )در آن سال 
هم مصادف با 11جوالي 1966( سناتور 
عباس مسعودي بنیادگذار و ناشر وقت روزنامه 
اطالعات بمانند بامداد هر روز در تحریریه 
روزنامه )اصطالحا؛ اطاق خبر( در جلسه 
دبیران میزها شركت كرد و در این روز، نیم 
ساعت زودتر )ساعت 8 بامداد(، زیرا كه چند 
خبر حساس داخلی و خارجی در دست تنظیم 
بود. دو خبر حساس خارجی كه اینک تاریخ 
شده اند، یكی اظهارات عبدالرحمن البّزاز 
نخست وزیر وقت عراق بود و دیگری اظهارات 
ِچن یی وزیر امور خارجه وقت دولت چین. 
در آن زمان، ژنرال عبدالرحمن عارفـ  یک 
ناسیونالیست عرب و از هواداران اندیشه های 
جمال عبدالناصرـ رئیس جمهوری عراق بود 
و مائو رهبر چین روس ها را تجدید نظر طلب 
و ماركسیست های اسمیـ  ظاهری ]ّقالبی[ 

می خواند. 
البّزازـ  یک حقوقدانـ   گفته بود ایران و 
تركیه هر دو نسبت به عراق نظر دارند زیراكه 
عراق پیش از ایجاد به صورت كشور، زمانی 
وابسته به عثمانی )تركیه( و زمانی طوالنی 
تر هم بخشی از ایران بود و ما باید در قبال 
این دو دولت احتیاط خودرا از دست ندهیم. 
با وجوداین، عراق آمادگی دارد كه بدون 
مشاركت در سازمان همكاری های منطقه 
ای، مناسبات اقتصادی خود با ایران و تركیه 
را گسترش دهد. ایران در چارچوب چنین 
سازمانهای منطقه ای می خواهد قطعات 
باستانی خودرا زیر بال و پَر بگیرد. ما احساسات 
ناسیونالیستی ایرانیان را می دانیم و در طول 
تاریخ شاهد بروز و خودنمایی آن بوده ایم. 
ُكردهای عراقی همچنان در آرزوی استقالل 
هستند، ولی تركیه و ایران مایل به تحقق آن 
نیستند زیراكه می دانند به درِد سر می افتند و 
ما باید این نگرانی آنها تقویّت و از آن استفاده 
كنیم. ایرانیان كه ُكردهای عراق را همنژاد 

و هم فرهنگ خود می دانند حاضر هستند 
هر كمكی را به آنان بكنند ِمنهای كمک به 
استقالل.  ِچن هم گفته بود كه دولت مسكو 
چین را در محاصره نظامی كامل قرار داده و 
این فرصتی برای آمریكا است تا بدون نگرانی، 
به مداخله خود در جنگ ویتنام و نفوذ در اروپا 
و ایران گسترش دهد. كرملین مسئله اختالف 
ایدئولوژیک میان مسكو و پكن را پوششی برای 
پنهان كردن قصد باطنی خود مبنی بر ضمیمه 
كردن شین ژیانگـ  اُویغور، منطقه خودمختار 
چین به قرقیزستان و تاجیكستان خودش قرار 
داده و بارها اشاره كرده است كه ضمن سازش 
سن پترزبورگ در آگوست 1907 ]تقسیم 
ایران به دو منطقه نفوذ روسیه و انگلستان[ 
منطقه اویغورنشین و كاشغرستان را هم به 

شما )چین( دادند كه قبال چینی نبودند. 
دو خبر نسبتا حّساس داخلی هم، یكی 
فرودآمدن هواپیمای حامل امیرعباس هویدا 
و دو وزیر كابینه اش در بیابانی در گرمسار بود. 
هواپیما متعلق به سازمان شیر و خورشید سرخ 
بودـ  از نوع هواپیماهایی كه می توانند بر روی 
زمین بدون آسفالت هم فرود آیند تا به آسیب 
دیدگان از حوادث طبیعی ازجمله زلزله كمک 
رسانی شودـ  و قرار بود در داورآباِد گرمسار 
بر زمینی كه قبال آماده شده بود فرودآید و 
دوره آموزشی بخشداران تازه استخدام شده 
با حضور هویدا گشایش یابد. قرار شده بود از 
آن پس برای بخشداری ها، لیسانسیِه دوره 
دیده و با قوانین مربوط و ... آشناشده انتخاب 
شود. در آن روز خلبان هواپیما نتوانسته بود، 
از آسمان زمین آماده شده در داورآباد را بیابد 
و پس از مدتی دور زدن در آسمان، چون 
بیم تمام شدن بنزین می رفت در كنار یک 
جاده خاكی فرودآمده بود و هویدا عصازنان با 
همراهان خودرا به جاده رسانده بود و با یک 
اتوبوس مسافربر عبوری به داورآباد رفته بود. 

خبرداخلی دیگر از این قرار بود:

 دختری به نام كبری كه برادرش اصرار به 
فسخ نامزدی او داشت و او می گفت كه چون با 
آن مرد ماهها نامزد بوده و رفت و آمد داشتند در 
صورت فسخ، آبروریزی و شایعه سازی خواهد 
بود زیر بار نمی رفت و چون حرفش به جایی 
نرسیده بود از خانه فرار كرده بود، موی سرش 
را كوتاه و مردانه كرده، لباس مردانه پوشیده و 
به نام یک مرد جوان در یک كفاشی در كوچه 
ای منشعب از خیابان الله زار كار می كرد و در 
اطاقی كه در یک خانه اجاره كرده بود زندگی، 
كه سه ماه بعد یک آشنا اورا دید، به برادرش 
خبر داد، درگیری ایجاد شد و كار به كالنتری 
پلیس محل كشانده شد. ]دبیر میز حوادث 
شهری و قضایی كه این نگارنده بود گفت كه 
عكسی هم با لباس مردانه و موی كوتاه شده 
از كبری كه در حیاط كالنتری گرفته شده در 

دست داریم[.
سناتور مسعودی پس از شنیدن گزارش 
و نظرات دبیران میزها گفت كه آن قسمت از 
اظهارات نخست وزیر عراق كه مربوط به نظر 
داشتن ایران و تركیه نسبت به خاک عراق 
است چون دلیلی برای اثباتش وجود ندارد، یا 
حذف شود و یا اینكه با نوشتن تفسیر بر آن، 
رّد شود. اظهارات چن یی را هم اگر بخواهید 
به همین صورت درج كنید نیاز به درج یک 
تفسیر جداگانه دارد. به ما مربوط نیست كه 
وارد مرافعه مسكو و پكن شویم، ولی دو خبر 
داخلی كه اشاره شد جالب و كم سابقه است 
و عینا و به طور كامل درج شوند. ]هر چهار 
موضوع به صورتی كه مسعودی نظر داده بود 
در شماره همان روز درج شدند و صالحیارـ  
سردبیر وقتـ  تیترهای اظهارات اِدیت شده 
نخست وزیر عراق و وزیر امور خارجه چین را 

به صفحه اول آورد[. 
ن به میزهای خود  ز دبیرا تنی چند ا
بازگشتند و یكی از دبیران كه هنوز آنجا بودند 
]احتماال به اشاره صالحیار[ از مسعودی درباره 

رویدادهای داخلیـ  خارجی 11 جوالی 1966 که تاریخ شده اندـ  از ترس عراق نسبت به 
دعاوی احتمالی ایران و ترکیه و نگرانی از استقالل ُکردستان تا محاصره نظامی چین از سوی 
روس ها، فرود آمدن هواپیمای امیرعباس هویدا و دو وزیر در بیابان، افشاِء ریش گرو گذاشتن 

سناتور مسعودی نزد شاه تا دختری که با لباس مردانه کّفاش شده بود
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مالقاتش با شاه درباره سردبیری صالحیار 
پرسید كه پاسخ سناتور مسعودی در این 
زمینه باید وارد تاریخ ایران شود. صالحیار از 
جریان مالقات اطالع داشت و می خواست كه 
مسعودی قضیه را در جمع بگوید تا همه بدانند 
و علنی شود. مسعودی گفت: ... كه باالخره با 
سپردن تعهد شخصي و ریش گرو گذاشتن 
نزد شاه اجازه گرفته است غالم )غالمحسین( 
صالحیار سردبیر روزنامه شود. ]صالحیارـ  
قبال دبیر اخبار بین المللی و مطالب ترجمه 
شده از منابع خارجی از حدود دو ماه پیش از 
آن عمال سمت سردبیری را برعهده داشت 
ولي ساواک دست از مخالفت  با این انتصاب 
برنمی داشت و مي گفت چون صالحیار در 
جواني كمونیست بوده، مانند كمونیست هاي 
دیگر این عقیده را از دست نداده و تا ابدیت 
كمونیست است! و استدالل مي كرد كه یک 
كمونیست اگر با هفتاد آب هم شستشو داده 

شود باز كمونیست است.[.
     سناتور مسعودي افزود: سه شب پیش در 
میهماني خصوصي دربار، در مالقاتي اتفاقي از 
شاه درخواست كردم كه مانع مخالفت ساواک 
با انتصاب صالحیار شود كه یک روزنامه نگار 
بزرگ و تمام عیار كشور است و به عالوه، در 
خبرگزاری پارس )خبرگزاری دولتـ  اینک 
ایرنا( هم در ساعات شب دبیر و مترجم اخبار 

است.
     به اظهار مسعودي در آن جمع دبیران 
تحریریه روزنامه خود، شاه پس از شنیدن 
در خواست وي )سناتور مسعودي( همان 
استدالل ساواک را مطرح ساخته و گفته بود 
كه توده اي توده اي است*. این كمونیستها 
در هر شرایطي نیش خود را مي زنند، در 
البالي سطور روزنامه كار خودشان را مي 
كنند، اشعار »چه گوارا« را ترجمه و چاپ مي 
كنند، اخبار حوادث )اخبار پلیسیـ  قضایی( 
را بگونه ای می نویسند و انتخاب واژه می كنند 
كه بدبختي ها را منعكس سازند و نشان دهند 
كه حرفهاي من در نطق هایم درست نیست، 
كشور مشكالت دارد و ... و انتخاب خبرهاي 
حوادث و بستن این صفحات به طرزی است 
كه بدبختي مردم و نادرست بودن حرف هاي 

من ثابت شود و ....
     مسعودي گفت كه سرانجام مسئولیت 

كارهاي صالحیار در آینده را برعهده گرفتم 
كه تعهدي شاق بود و نزد شاه ریش گرو 
گذاشتم تا طلسم انتصاب بكشد و مسئله حل 
شود و این گفت و شنود خصوصی با شاه را 
از این جهت در جمع شما گفتم كه مواظب 
باشید زیر ذّره بین هستید و چارچشمي 

شمارا مي پایند.
ـ  ـ  ـ  ــ 

    * كجاست شاه كه ببیند روس ها هم كه 
74 سال در محیط سوسیالیستي پرورش 
یافته بودند )كمونیست خوانده مي شدند( 
به محض برگشت خوردن ورق، همه چیز 
را دفعتا به فراموشي سپردند و با پاگذاردن 
بر همه اصولي كه به آنان تدریس و تلقین 

شده بود به فساد دولتي، ثروت اندونزي، 
به بهاي فقر دیگران پرداختند و »یكشبه« 
برخي از ایشان میلیاردر شدند و هركس را 
كه بگوید باالي چشمشان ابروست ترور مي 
كنند و یک جنایت از این دست؛ قتل »پال 
خلبنیكوف« روزنامه نگار آمریكایي روس 
تبار در مسكو در نهم جوالي 2004 بود كه 
كتابي درباره »بوریس برزوفسكي« میلیاردر 
فراري روس نوشته و سرگرم بررسي ثروت 
بادآورده میلیاردر هاي دیگر روس معروف 
به »پولدارهاي یكشبه« بود. وي به دست 
آدمكشان حرفه اي و به اصطالح سازمان یافته 
یعني كساني كه كارشان كشتن افراد در برابر 

دریافت »وجه« است نابود شد.

کبری با لباس مردانه و موی پسرانه در حیاط کالنتری پلیس بر زمین نشسته بود که عکاس 
روزنامه اطالعات از او این عکس را گرفت که در صفحه 14 شماره 20 تیرماه آن روزنامه با شرح 

ماجرا درج شد
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14

دوربین

پیش از انقالب سال 1357 )1978(، چاپ عکس و شرح احوال به 
مناسبت سالروز ازدواج، ازدواج های شگفت انگیز )به لحاظ اختالف 
سن، باال بودن سن، ازدواج نامزدهای سابق پس از چندبار ازدواج و ...(، 
زادروز و یا فوت از مطالب تیراژساز نشریات تهران بود، نه به صورت 
آگهی بلکه به شکل خبرـ  ازجمله خبر پولی. نشریات سایر کشورها 

این کار را همچنان دنبال می کنند.  یک مورد از این نوع ازدواج ها که دو 
هفته پیش، خبر اول شده بود ازدواج برنارد برایس 93 ساله با مارگارت 
هزبند 95 سالهـ  هر دو تبعه انگلستانـ  بود. این دو از جوانی با هم آشنا 
بودند. مارگارت 7 دهه پیش در نخستین ازدواج برنارد، ساقدوش زن 

او بود که چند سال پیش فوت کرد.

ازدواج دو آشنا پس از 90 سالگی!

برنارد و مارگارت در جوانی
 و در دهه دهم عمر

 برخی از افراد برای رسیدن به شهرتـ  حتی شهرت بَد و مجرمانه، دست 
به هر کاری می زنند. یکی از این افراد »مارکوس سارِجنت« نام دارد و 
انگلیسی است. وی از نوجوانی در اندیشه شهرت بود و مطرح بودن و 
انتشار تصاویرش در روزنامه ها. با این هدف، وی یک تپانچه اصطالحا 
بادی به دست آورد که فشنگ هایش گلوله نداشت و هنگام شلیک تنها 
صدا می کرد و از لوله آن دود و شعله خارج می شد. او در آن زمان 17 ساله 
بود. مارکوس در روزنامه ها خوانده بود که الیزابت دوم پادشاه انگلستان 13 
ژوئن 1981 برای شرکت در یک مراسم ساالنه نظامی از کاخ خود با کالسکه 
به محل مراسم می رود. مارکوس در آن روز با تپانچه خود که شش فشنگ 
باروتی )بدون گلوله فلزی( داشت در سر راه پادشاه ایستاد و وقتی کالسکه 
سلطنتی به مقابل او رسید همه فشنگ ها را شلیک کرد و تنها اسب های 
کالسکه سراسیمه شدند. پلیس مارکوس را دستگیر که اعتراف به عمل 

خود کرد و گفت که قصد آسیب رساندن نداشت تنها می خواست  شهرت 
به دست آورد. وی در دادگاه نیز همین مطلب را بیان کرد و به 5 سال زندان 
محکوم شد. مارکوس بعدا گفته بود که به هدف خود که تا پایان محاکمه نام 

و عکسش در مطبوعات درج شود رسیده است.

تیراندازی به سوی کالسکه پادشاه انگلستان
 تنها به خاطر کسب شهرت!

روزنامک- شماره39 ) تیرماه1396(



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 تيرماه  داشته است.
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این ماه در گذر تاریخ

ساعت پس از بركناري دكتر احمد متین 
دفتريـ  ناسیونالیستـ  از نخست وزیري 
ایران و بازداشت او، 26 ژوئن 1940 )پنجم 
تیرماه 1319( به دستور رضاشاه، دكتر محمد 
مصدق پدر زن او نیز بازداشت و بعدا به زندان 
بیرجند انتقال یافت. در آن زمان اتهامي براي 
دكتر مصدق جز این كه پدر زن نخست وزیِر 

بركنار شده بود عنوان نشده بود.
دكتر متین دفتري كه از سال 1318 
)1939 و سال آغاز جنگ جهانی دوم( 
نخست وزیر بود متهم به بي خبر گذاشتن 
رضاشاه از واقعیت تحوالت جهان شده بود. 
پس از اشغال نظامي ایران از سوي متفقین، 
دكتر متین دفتري باردیگر زنداني شد و این 
بار به اتهام هواداري از ناسیونالیسم آلماني. 
دكتر متین دفتری متولّد 1896 در تهران در 
مدرسه آلمانی ها تحصیل كرده و سپس برای 
ادامه تحصیالت تا دكترا به فرانسه رفته بود و 

بر زبانهای آلمانی و فرانسه مسلّط.

     وي كه استاد دانشگاه بود بعدا سناتور 
شد و پنجم تیر 1350 )26 ژوئن 1971(ـ  
درست 31 سال پس از روز بركناري اش از 
نخست وزیريـ  در 76 سالگی درگذشت. 
دكتر متین دفتری از پشتیبانان برگزاری 
مراسم دوهزار و پانصدمین سالگشت ایجاد 
دولت واحد ایران و اعالمیه كوروش بزرگ 
درباره لزوم ایجاد یک دولت جهانی مركب از 

كشورهای مشترک المنافع بود و در یک میز 
گرد روزنامه اطالعات گفته بود كه آشناشدن 
ایرانیان با گذشته این كشور كه در قرون قدیم 
ابرقدرت نظامیـ  سیاسی و در قرون وسطی 
ابرقدرت دانش، اندیشه و ادبیات بود آنان را 
به خود خواهد آورد، بر خود خواهند بالید و 
احساس و رفتار بزرگی و بزرگواری بر آنان 
مستولی خواهد شد و پیشرفت خواهند كرد.
     آخرین تالش هاي او ایجاد جمعیتي 
به منظور مبارزه با آلودگي هواي تهران 
بود. وی بارها نگرانی خودرا از افزایش سریع 
جمعیت تهران كه در دامنه كوه قرار گرفته 
ابراز داشته بود كه در تصمیم دولت وقت 
به ایجاد محدوده 25 ساله مؤثر واقع شده 
بود. وی گفته بود كه توجه به شهرها باعث 
مهاجرت از روستاها و بخش ها و تبدیل كشور 
از تولیدی به خدماتی خواهد شد و پدیدآمدن 
مشكالت متعدد اقتصادی، اجتماعی و در 

نتیجه سیاسی.
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 Anthony Shirle  Robert  
Shirley   )انتوني و رابرت ِشرليـ  دو برادر 
انگلیسي( 19 ژوئن سال 1598 میالدي )29 
خرداد در 419 سال پیش( در شهر قزوینـ  
پایتخت وقت ایرانـ  با شاه عباس یكم )1629– 
1578( دیدار كردند كه به نوشته موّرخان، با این 
دیدار نفوذ و سپس مداخله انگستان در امور ایران 
آغاز شده است كه ایرانیان خاطرات بسیار بدي 
از این مداخالت و نتایج آن دارند. این دو برادر با 
14 انگلیسي دیگر سیزدهم ژوئن آن سال وارد 
قزوین شده و درخواست مالقات با شاه عباس را 
كرده بودند كه پس از شش روز انتظار به آن موفق 
شدند. انگلستان كه با پیروزی بر اسپانیا در جنگ 
دریایی سال 1588، قدرت برتر اروپا شده بود و 
دوران اصطالحا »ُگلدن ایجـ  الیزابتَین« خودرا 
آغاز كرده بود با هدفهاي استعماري كه الزمه 
رسیدن به آنها در آسیا نفوذ در ایران و میخكوب 
كردن عثمانی در جای خود بود، فرستادن گروه 
شرلی زیر نام گردشگر به ایران را راه مقدماتی 
رسیدن به این هدف ها تشخیص داده بود. 
الیزابت یكم كه پس از 45 سال پادشاهی در 
28 مارس 1603 درگذشت پادشاه انگلستان 
بود. دولت لندن پیش از شاه عباس یكم هم )و در 
زمان شاه طهماسب یكم( درصدد نفوذ درایران 
بر آمده بود، ولي موفق نشده بود و شاه طهماسب 
فرستاده دولت لندن را كه از مسیر روسیه آمده 
بود با نشان دادن تعصّبات مذهبی خاص خود، با 

بی اعتنایی بازگردانده بود.
    شاه عباس كه قصد عقب راندن عثماني را از 
مرزهاي غربي ایران، بازگرداندن سرزمین های 
ازدست رفته و اخراج پرتغالي ها را از خلیج فارس 
و نیز تاسیس یک ارتش ملّي و مدرن و خالص 
كردن دولت از دست قزلباش )قشون ایالت و 
عشایر( را داشت، در ژوئن 1598 از پیشنهادهاي 
برادران ِشرلي كه با همراهان خود یک گروه را 
تشكیل می دادند به مستشار شدن در زمینه 
های نظامی، دیپلماسی و تجارت خارجی 
استقبال كرد. گروه شرلی در باطن مأموریت 
داشت كه دشمنی شاه عباس را با عثمانی )شیعه 

بر ضد ُسّنی( به اوج برساند تا كمكی به دولت 
های مسیحی اروپا شود كه نگران توسعه طلبی 
عثمانی در غرب بودند و همچنین اورا مصمم به 
اخراج پرتغالی ها از خلیج فارس كند )تا راه ورود 
انگلیسی ها به این منطقِه ناظر بر هندوستان 
هموار شود(، به این ترتیب ماموریت برادران 
شرلی در حقیقت استعماری و با هدف نفوذ و 
مداخله بود. گروه شرلی ارتش ایران را به َسبک 
انگلستان نوسازی كرد تا به قول برخی از موّرخان 
مشرق زمین، به نیابت از اروپاییان با عثمانی 
بجنگد و اروپاییان با خیال آسوده به استعمار 

آسیا و آفریقا بپردازند. 
انتونی )برادر بزرگتر( پس از انجام ماموریت و 
نیز سفرهای دیپلماتیک از جانب شاه عباس در 
اروپا، مدتی هم در سوریه )لِوانتـ  شام( اقامت 
كرد و نوشت كه این سرزمین )سوریه( كه در طول 
ُعمر، همواره میدان درگیری قدرت های شرق و 
غرب بوده می تواند یک جای پای خوب برای 
اروپاییان )غرب( در آسیای غربی باشد و نباید 
از آن چشم بپوشندـ  سرزمینی است سرنوشت 

ساز. انتونی دیگر به ایران بازنگشت.
 رابرت شرلی و گروه او در ایران به نوسازی 
ارتش و )در اجرای مأموریت خود( تلقین به 
شاه عباس ادامه دادند. گروه شرلی به َسبک 
انگلیسی برای ایران توپخانه و نیز واحد غیر منظم 
)میلیشیا( به وجود آورد و .... رابرت در فوریه 
1608 )بهمن ماه( در ایران زن گرفتـ  دختر 

اسماعیل خان برادر زن شاه عباس و از درباریان 
وقت را. اسماعیل خان اصالتا از قفقاز شمال 
غربی بود كه این منطقه در آن زمان و تا جنگ 
های روسیه با ایران در دهه های اول قرن نوزدهم  
بخشی از قلمرو ایران بود. رابرتـ  متولّد 1581 
میالدی پس از سه دیدار دیپلماتیک از جانب 
شاه عباس از اروپا، 13 جوالی 1628 )تیرماه( در 
قزوین درگذشت ولی بعدا زنش معروف به لِیدی 
ِشرلی پس از رفتن به اروپا و اقامت در َرم، نبش 
قبر كرد و جسد را به این شهر )ُرم( بُرد و در آنجا 
دفن كرد تا هر روز از گور شوهر دیدن كند و اشک 
بریزد. رابرت در یک  مأموریت اروپایی، در لندن 
با جیمز اول پادشاه وقت ]جانشین الیزابت یكم 
كه انگلستان از زمان جیمز یكم، بریتانیای كبیر 
خوانده شد[ دیدار كرد و نتایج اقامت گروه خود 
در ایران را به طور كامل و عمیق به او گزارش كرد 
و میان  لندن و اصفهان روابط  كامل دیپلماتیک 
برقرار شد و  Dodmore Cotton به عنوان 
نخستین سفیر دولت لندن به ایران آمد و در یک 
مأموریت دیپلماتیک اروپایی هم رابرت ِشرلی را 

همراه بود!.
رابرت عالوه بر انتونی )1635 – 1565( 
 Thomas Shirley برادر دیگری به نام
1564 – 1634(( داشت كه توماس چند دوره 
هم از اعضای مجلس نمایندگان )اصطالحا؛ 
مجلس عوام( انگلستان بود. هر سه برادرـ  متولّد 
ساِسكس انگلستان و از بزرگ زادگان این كشور 

ورود برادران ِشرلی به قزوين و سرآغاز نفود انگلستان در ايران، جنگ عثمانی )ُسّنی( و 
صفويه )شیعه(، گسترش استعمار اروپايی، تغییرات جغرافیايی در آسیای غربی و جنوبی و 

ادامه اختالفات و مسائل در اين مناطق
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از پادشاه  كشور خود لقب »ِسر Sir « گرفته 
بودند. انتونی كه در دانشگاه تحصیل كرده بود 
و هدفش از سفر به ایران تحریک شاه صفوی بر 
ضد عثمانی بود كه سالطین آن خود را خلیفه 
اسالم می خواندند و نیز نفوذ دولت لندن در دربار 
ایران و بسِط تجارت. برای تداوم جنگ با عثمانی، 
تقویت ارتش ایران و مدرنیزه كردن آن الزم و 
ضروری تشخیص داده شده بود. انتونی به قدری 
شاه عباس را تحت تأثیر گفته های خود قرار داده 
بود كه از او لقب »میرزا = امیرزاده« گرفته بود. 
انتونی تجربه نظامی داشت و در لشكركشی های 

اروپایی انگلستان شركت كرده بود.
شاه عباس پس از چندبار شنیدن اظهارات 
توأم با اصرار و تلقین های انتونی مبنی بر داشتن 
رابطه و اتحاد با دولت های اروپایی )نوعی اتحاد 
برضد عثمانی(، او را از جانب خود به مأموریت 
دیپلماتیک به  اروپا ازجمله روسیه وقت  فرستاده 
بود كه این كار را بعدا برادرش رابرت دنبال كرد. 
]شرح كارهای انتونی در رساله و نیز تألیف خود 

او؛ »روابط و مسافرت به پرژیاـ  ایران«
آمده است. یادداشت های انتونی ِشرلی در 
این زمینه در كتابخانه ای در آكسفورد نگهداری 
می شود. انتونی پس از انجام آخرین دیدار 
دیپلماتیک و سفر به سوریه )لِوانت(، دیگر به 

ایران بازنگشت.
    میانجي گري در تنظیم قرارداد تركمنچاي 
به سود روسیه، سازش و معامله با مسكو در 
قطع نفوذ و اقتدار ایران در نواحی تاجیک 
نشین منطقه فرارود و دادن این مناطق به 
روسیه، جدا كردن افغانستان و سرانجام منطقه 
هرات و نواحی تاجیک نشین از ایران، سلطه 
بر خلیج فارس، امضاي قرارداد سال 1907 
سن پترزبورگ با روسیه و تقسیم ایران به دو 
منطقه نفوذ میان آن دو دولت )طرفین قرارداد( 
و تأسیس واحد نظامي انگلیسي »اس. پي. آر. 
S. P. R« در منطقه نفوذ انگلستان در ایران، 
جداكردن قطعه بزرگی از بلوچستان و ضمیمه 
كردن آن به هندوستان خود و تحریک بلوچ 
های باقی مانده به ضدیت با دولت تهران و بعضا 
دستبرد و غارت مناطق مجاورـ  استان كرمان، 
تحمیل قراردادهاي متعدد و گرفتن امتیازهاي 
فراوان از جمله نفت و نشر اسكناس، آوردن 
و بردن دولت ها و اشخاص و خریدن بسیاري 
از مقامات، رجال و ناشران روزنامه ها با دادن 

پول و وعده و حمایتـ  چند نمونه از مداخالت 
انگلستان در ایران از دهه دوم قرن نوزدهم بوده 
است و اینک به صورتی دیگر ازجمله تلقین 
سیاسی به سایر دولت ها و نیز از طریق بی بی 
سی كه اِعمال این سیاست اینک بوسیله بی بی 
سی و به باور الروشـ  رئیس حزب فدرالیست 
آمریكاـ  از طریق تلقین و دادن خط به سران 
واشنگتن و اتحادیه اروپا و شیوخ و امیران عرب 
ادامه دارد. با دیدار از وبسایت بی بی سی به زبان 
فارسیـ  صرف نظر از كدام روزـ  می شود پی بُرد 
كه دولت لندن از كدام اشخاص، سیاست ها و 
برنامه ها حمایت و زمینه سازی و تلقین می كند.

     353 سال بعد از ورود گروه شرلی به قزوین، 
در19 ژوئن = 29 خرداد )مصادف با همان روز 
ورود گروه شرلی به قزوین(، ایرانیان در یک مورد 
موفق به نجات خود از دست انگلستان شدند. در 
این روز )29 خرداد( در سال 1330 هجري 
خورشیدي َخلع یَد از انگلستان در نفت ایران به 
عمل آمد و یک روز بعد )سي ام خرداد 1330( 
دكتر محمد مصدق رئیس دولت گزارش آن را 
به مجلس داد و پایان یک تجاوز استعماري دهها 
ساله به حقوق ایرانیان را اعالم داشت و خواست 

كه گزارش تصویب شود. این گزارش تنها با 
مخالفت یک نماینده به تصویب رسید ]كه این 
َطرد انگلیسي ها از ایران، دو سال و اندي بیشتر 

طول نكشید[. 
     از تحوالت دهه یكم قرن 21 و تا به امروز 
در عراق و افغانستان )و سراسر آسیای غربی و 
آسیای جنوبی( چنین بر مي آید كه انگلیسي 
ها در قبال منطقه، هنوز در همان اندیشه ها و 
سیاست های قدیمی خود هستند. در مارس 
2003 در حمله نظامي به عراق مشاركت 
كردند، اما تنها در منطقه بصره مستقر شدند 
كه نبض منطقه نفت است و ...ـ  بصره 14 قرن 
پیش و پس از افتادن ایران به دست عرب ساخته 
شد تا از آنجا بر ایران نظارت شود. مشاركت در 
استقرار نظامي در افغانستان و »خط دادن ها« 
درباره آن هم دنباله همان سیاست هاي قدیمي 
لندن است. استقرار غرب )ناتو( در افغانستان 
كه چندی پس از خروج نیروهای نظامی دولت 
مسكو از آنجا صورت گرفته است مآال احتمال 
معارضه روسیه، هند و نیز رژیم پكن )3 قدرت در 
حال طلوع( با آن قدرت را افزایش داده است كه 
اصحاب نظر اقدام رژیم پكن در گرفتن تسهیالت 
بندری در »كوادر« پاكستان را كه ناظر بر شرق 
اقیانوس هند و ازجمله دریای ُعمان و خلیج 
فارس است نخستین زمینه برای این درگیری 
می دانند. پكن با دریافت این تسهیالت از 
پاكستان به همان راهی پای گذارده است كه 
پرتغالی ها 5 قرن پیش به آن وارد شده بودند. 
پاكستان كه در 1947 از بطن هندوستان به 
وجود آمده اینک با مشكالت متعدد رو به رو 
است بویژه مسئله پشتون ها )پختون ها = پاتان 
ها( كه انگلیسی ها به دالیلی با ترسیم مرز دوَرند 
)تلفظ محلی؛ دوراند( آنان را از پشتون های 
افغانستان جدا كردند. همچنین درگیری سّنی 
با شیعه و مسیحیان. در جریان استقرار روس ها 
در افغانستان در دهه 1980، آمریكا و سعودی 
در منطقه سی میلیونی پشتون نشین پاكستان 
دسته مسلح ضد روس ایجاد كردند كه طالبان 
بعدا از میان آنها برخاستند و ماجرای القاعده 
پیشامد كرد. طبق بیشتر پیش بینی ها، ناآرامی 
در منطقه پشتون نشین پاكستان ادامه خواهد 
داشت كه در صورت تشدید، احتمال تجزیه 
پاكستان از این ناحیت هم وجود خواهد داشت. 

پشتون ها پارسی تبار هستند.

شاه عّباس یکم
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کويت، و روزی که انگلیسی ها به آن استقالل دادندـ  پیدايش مسئله اي تازه
19 ژوئن 1961 دولت لندن به شیخ 
نشین كویت كه تحت الحمایه اش بود 
استقالل داد و چون عراق مدعي شد كه 
كویت پیش از استعمار انگلستان گوشه 
اي از خاک آن كشور بوده و آن را با توسل 
به نیروی سرباز تصرف خواهد كرد، دولت 
انگلستان تعهد سپرد كه از تمامیت كویت 
دفاع كند و این وضعیت سرآغاز مسئله اي 

دیگر در منطقه شده است.
    استناد ژنرال عبدالكریم قاسم رهبر 
وقت عراق به ادعای مالكیت كویت در 
سال 1961، تاریخ و تقسیمات جغرافیایی 
ایران باستان بود. مهرداد دوم شاه ایران 
از دودمان اشكانیان در سال 123 پیش 
از میالد و پس از ساختن شهر تیسفون 
در سال 135 پیش از میالد در كنار دجله 
نتقال  )تقریبا رو به روی سلوكیه( و ا
پایتخت و مجلس تازه تاسیس ِمهستان به 
آن شهر، اعالم داشت كه تیسفون در عین 
حال مركز استان )ساتراپی( ایران جلگه ای 
جنوبی )ایراک = اراک = ایران جنوبی( است 
كه تا میش ماهی )بحرین( امتداد دارد. 
سلوكی ها )جانشینان اسكندر مقدونی 
در آسیای غربی( قبال این منطقه را به زبان 
یونانی مزوپوتامیا )بین النهرینـ  منطقه 
میان دو رودخانه( می خواندند كه مهرداد 
دوم بر وسعت آن افزوده بود و این استان 
به همین صورت تا پایان دوران ساسانیان 
به مدت هفتصد و 60 سال پابرجا بود. در 
صدر اسالم، عمر ابن خطاب شهر بصره را 
ساخت و امور تمامی آن منطقه در این 

شهر تمركز یافت و .... امپراتوری عثمانی 
هم پس از تصرف جزیرة العرب، وضعیت را 
تغییر چندان نداد ولی انگلیسی ها پس از 
نشستن برجای عثمانی، ریاست خاندان 
الصباح بر امور داخلی كویت را برسمیت 
شناختند كه طایفه آنان )طایفه بنی خالد( 
در سال 1756 از »نجد« به كویت مهاجرت 
كرده بود. ورود انگلیسی ها به بصره از سال 
1770 آغاز شد كه در این شهر دفتر تجاری 
دایركرده بودند و مقاصد سیاسی آنان از 
سال 1899 و با مخالف خوانی با تصمیم 
آلمان به كشیدن راه آهن میان برلین 
و بغداد آشگارشد ولی تا زمان شكست 
نظامی عثمانی در جنگ جهانی اول، این 
دولت كه خودرا عامل خلیفه مسلمین 
معرفی كرده بود قدرت اصلی بود. كویت 
تا نیمه قرن 20 كه نفت آن استخراج شد 
درآمدی جز صید مروارید نداشت. كویت 
در جریان جنگ عراق با ایران 65 میلیارد 
دالر به عراق داده بود كه پس از جنگ بر سر 
وضعیت این پول اختالف نظر پیداكردند و 
لشكركشی و ضمیمه كردن كویت به عراق 
و مداخله آمریكا كه از قبل آمادگی داشت 

صورت گرفت.
     كویت در آگوست 1990 از سوي عراق 
تصرف شد كه ادامه این اشغال نظامي، 
منجر به لشكركشي آمریكا به منطقه و 
جنگ با عراق در آغاز سال 1991 شد. 
در جریان تعرض نظامی عراق به كویت 
بیش از سیصد هزار كویتی از این سرزمین 
فراركردند و دولت آمریكا از مصاحبه های 

آنان در خارج با رسانه ها استفاده تبلیغاتی 
كرد. تلفات كویت در تعّرض نظامی عراق 
حدود یک هزار تن گزارش شده بود. بیشتر 
ساكنان كویت همانند سایر كشورهای 
كوچک صاحب نفت خارجیان بوده اند. 
نظامیان عراقی كه 26 فوریه 1991 كویت 
ز  را تخلیه كردند ضمن عقب نشینی ا
كویت چاههای نفت این سرمین 20 هزار 
كیلومتر مربعی را آتش زدند. دولت كویت 
بعدا 17 میلیارد دالر بابت هزینه نظامی 
امریكا در اخراج عراقی ها از كویت پرداخت 
كرد. دولت سعودی هم پرداخت بخشی 
دیگر از هزینه لشكركشی امریكا را برعهده 
گرفت. استقرار نظامی آمریكا در چند 
كشور عربی منطقه خلیج فارس، تشكیل 
یک فرماندهی نظامی در منطقه و تصرف 
عراق در سال 2003 از سوي آمریكا دنباله 

همان جنگ است و ....
     مورخان بر این باورند كه اگر تصرف 
كویت توسط عراق، پیش از عقب نشیني 
گورباچف از برابر غرب صورت گرفته بود، 
تاریخ منطقه اینک مسیري دیگر داشت. به 
باور مورخان، وضعیت نوین آسیاي غربي 
)نفوذ آمریكا درسرزمین هاي عربي شرق 

سوئز( ادامه خواهد داشت.
     عبدالكریم قاسم كه مسئله كویت 
را دامن زد از یک مادر ُكردـ  لُر و یک 
پدر عرب كه از عساكر )نظامیان( ارتش 
عثماني بود به دنیا آمده بود، فردي چپگرا 
و ناسیونالیست بود. یكي از والدین او سّني 

و دیگري شیعه بود

88267298-88241020

انتشارات شادان
آثار برتر »ر. اعتمادی« نویسنده  معاصر را به عالقه مندان تقدیم می کند

1- عالی جناب عشق
2- شب ایرانی

3- هزار و یک شب عشق
4- اتوبوس آبی

5- رنگ سرخ عشق
6- گنجشک های غم

7- بازی عشق
8-  7 آسمان عشق

9-  8 کاله خاکستری
10- آبی عشق

 11- دختران شب
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سوم جوالی 1988 و در جریان جنگ 
عراق و ایران، یک جت مسافربر ایرانی از نوع 
ارباسـ  300 )پرواز 655( در آسمان خلیج 
فارس بر اثر سوم ژوئیه 1988 )12 تیرماه( 
و در جریان جنگ عراق و ایران، یک جت 
مسافربر ایرانی از نوع ارباسـ  300 )پرواز 
655( بر فراز آبهای ایران در آسمان خلیج 
فارس بر اثر اصابت موشک سرنگون شد و همه 
290 تن سرنشینان آن جان باختند. موشكی 
كه این هواپیما را سرنگون ساخت از رزمناو 
آمریكایی » وینسنس« مستقر در خلیج فارس 
كه نفتكش هاي كویتي را بدرقه مي كرد پرتاب 
شده بود. این ناو كه كاپیتان »ویل راجرز« 
بر آن فرماندهي مي كرد دو موشک به سوي 
هواپیماي ارباس شركت هواپیمایي ملي ایران 
)هما( پرتاب كه یكي از آنها به هواپیما اصابت 
كرده بود. ارباس »ایران ایر« پرواز 655 كه از 
تهران و از طریق بندرعباس عازم امارات بود در 
ده كیلومتري ناو آمریكایي و در آبهاي ایران، به 
خلیج فارس افتاد. اجساد بسیاري از سرنشینان 
هواپیما در سطح آب به دست آمد و این، نشانه 
آن بود كه هواپیماي مسافربر ایران پس از اصابت 
موشک، در آسمان منفجر و چند قطعه شده بود. 
رونالد ریگان رئیس جمهوري وقت آمریكا اقدام 
ناو »وینسنس« را یک عمل دفاعي و قابل درک 
اعالم كرده بود و در عین حال گفته بود كه از 
تلفات غیر نظامیان متاسف شده است. 36 تن از 
مسافران هواپیما خارجی بودند: 13 اماراتی، ده 
هندی، شش پاكستانی، شش یوگوسالویایی 
و یک ایتالیایی. در میان مسافران 66 خردسال 

وجود داشت.
     در واشنگتن، مقامات نیروي دریایي آمریكا 
در زمینه این رویداد گفته بودند: خدمه ناو 
»وینسنس« كه همان روز با سه ناوچه ایراني 
درگیر شده بودند كه به سوي یک هلي كوپتر 
آمریكایي آتش گشوده بودند، ارباس را به جاي 
جنگنده هاي افـ  14 ایران گرفته بودند. چهار 
سال بعد مقامات نظامي آمریكا پذیرفتند كه ناو 
وینسنس هنگام پرتاب موشک به سوي ارباس 

ایراني در آبهاي ایران بود. ایران علیه دولت آمریكا 
به مراجع بین المللي شكایت كرد. دولت آمریكا 
بعدا و درجریان رسیدگی دادگاه بین المللی 
الهه پذیرفت كه خونبها بدهد ولي به مراتب 
كمتر از مبلغ استاندارد. كل خونبهایی كه دولت 
آمریكا حاضر شد بدهد 61 میلیون و هشتصد 
هزار دالر بود. حال آنكه این دولت به بازماندگان 
36 مسافر خارجی هواپیما چهل میلیون دالر 
پرداخت كرد. دولت آمریكا پرداخت هزینه 
دادگاه بین المللی و بهای هواپیمارا جداگانه 
متعهد شده بود. اصحاب نظر شلیک موشک 
به هواپیمای مسافربر ایران را دومین عامل 
خشم ایرانیان از دولت واشنگتن پس از رویداد 

براندازی 28 امرداد 1332 بشمار آورده اند.
    جنگ عراق و ایران 48 روز بعد )20 آگوست 

1988( پایان یافت.
     25 ژوئن 2005 و یک هفته مانده به سالگرد 
ساقط شدن ارباس ایران، نیروي دریایي آمریكا 
ناو »وینسنس« را كه 20 ساله شده بود از رده 
خارج و بازنشسته كرد. این بازنشستگي زود 
هنگام، در محافل نظامي ایجاد تعجب كرده و 
گفته شده بود كه این ناو پس از رویداد 1988 در 
سایه ترس از انتقامگیري ایرانیان بسر مي برد. 
پایگاه این ناو هنگام شلیک موشک به سوی 

هواپیمای ایرانی، كشور ژاپن بود.
     »وینسنس« در سن دیاگو )كالیفرنیا( 
بازنشسته و با یدک كش به ایالت واشنگتن و 
محل نگهداري ناوهاي از رده خارج شده و اوراقي 
منتقل شده است. كاپیتان ویل راجرز پس از 
انجام ماموریت خلیج فارس، نشان »لژیون 

مریت« د ریافت كرد!.
     »وینسنس« در سن دیاگو )كالیفرنیا( 
بازنشسته و با یدک كش به ایالت واشنگتن 
و محل نگهداري ناوهاي از رده خارج شده و 

اوراقي منتقل شده است.

روزي که يك موشك آمريكايي هواپیماي مسافربر »ارباس« ايران را با 
290 سرنشین سرنگون ساخت

کاپیتان ویل راجرز

Vincennes و فرمانده وقت آن
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دكتر مصدق نماینده اول تهران در مجلس در 
جلسه پنجم تیرماه 1324 با نخست وزیر شدن 
صدر االشراف )محسن صدر( مخالفت كرد و 
وي را در شرایطي كه كشور در آن قرار داشت و با 
توّرم پول، حضور نیروهاي بیگانه و ناامني در نقاط 
دوردست رو به رو بود شایسته این مقام ندانست. 
مصدق گفته بود كه دولت نباید تسلیم نظر 
اشغالگران به انتشار اسكناس اضافی و اسكناس 
های پنجاه و صدتومانی می شد. دولت به استناد 
اینكه ایران به استاندارد طال ]چاپ اسكناسـ  
پول كاغذیـ  نه بیشتر از ذخیره طالی خود[ 
وفادار است نباید زیر فشار اشغالگران می رفت. 

آنان این پول اضافی را برای خرید غاّلت ایران و 
انتقال به شوروی می خواستند به بهای گرسنه 
ماندن ایرانیان. مصدق این اظهارات را چند هفته 
پس از پایان جنگ جهانی دوم در جبهه های 

اروپا بیان داشت كه متفقین قول داده بودند 
كه در پایان جنگ، نیروهای خودرا بدون چون 
و چرا از ایران خارج سازند. مصدق شش سال 
بعد پس از اینكه نخست وزیر شد اسكناس های 
پنجاه و صدتومانی چاپ شده در دوران اشغال 
نظامی را برچید و بزرگترین اسكناس ایران شد 

بیست تومانی.
     در جلسه پنجم تیرماه 1324، دكتر مصدق 
هنگام اعالم اخذ راي براي تأیید سمت محسن 
صدر، به حالت اعتراض جلسه را تَرک كرد كه 
سي تَن دیگر از نمایندگان در پي او از جلسه 

خارج شدند )اصطالحا اُبستراكسیون كردند (.

ُابستراکسیون دکتر مصدقـ  اظهارات او برضد توّرم پول و انتشار اسكناس های درشت

مصدق

وثوق الدوله )میرزا حسن خان( كه با امضاي 
قرار داد نهم آگوست 1919 )اَُمرداد 1298( با 
سرپرستي كامل انگلستان بر ایران موافقت كرده 
بود 26 ژوئن 1920 )تیر 1299( استعفاي خود 
را از رئیس الوزرایي تسلیم داشت. اگر قرارداد 
آگوست 1919 به اجرا درآمده بود، ایران یكی 
از سرزمین های تحت الحمایه انگلستان بمانند 

كویت و َقَطر وقت می شد.
     این كناره گیري به معناي پایان كار او نبود 
بلكه بعدا هم به مقام و منزلت رسید و حتي 
از تهران نماینده مجلس شد!. همین انتخاب 

وثوق الدوله مثالي شده است كه در سطح 
جهان و اصحاب نظر در گفتار و نوشتار خود به 
اجراي دقیق دمكراسي در مناطقي كه مردم 

آن با جزئیات دمكراسي آشنا نباشند و ارزش 
و قدر آن را ندانند ابراز تردید كنند و آموزش و 
توجیه دمكراسي را مقّدم بر اجراي آن بدانند و 
توصیه كنند كه هزینه تبلیغات در كمپین هاي 
انتخاباتي محدود باشد و نه بمانند آمریكا سر به 

میلیارد دالر و بیش از این مبلغ بزند.
     مورخان، مقامات بعدي وثوق الدوله از جمله 
رئیس فرهنگستان ایران! شدنش را دلیلي بر ادامه 
نفوذ انگلستان در ایران دانسته اند كه رضاشاه 
كوشید پس از قدرت گرفتن هیتلر در آلمان، با 

كمک او، ایران را از نفوذ انگلستان برهاند كه ....

به رغم کناره گیری وثوق الدوله، نفوذ لندن در تهران ادامه يافت!

وثوق الدوله

در پي سه هفته بازي دپپلماتیک به منظور 
اغفال رضاشاه، و پس از رسیدن نیروهاي 
انگلیسي از هند به عراق، 28 تیرماه 1320 
لندن و مسكو چهره عوض كردند و به تهران 
یک اخطارِ »اولتیماتوم مانند« دادند كه بي 
درنگ و بدون چون و چرا، آلماني ها را از خاک 

خود بیرون كند.
    با اینكه سرانجام رضاشاه به اخطار لندن و 
مسكو گردن نهاد و آلماني ها خروج از ایران و 
عمدتا از طریق تركیه را آغاز كرده بودند، سي و 

هفت روز پس از صدور آن اولتیماتوم، نیروهاي 
انگلستان و شوروي وارد ایران شدند. ظاهرا 
این سي و هفت روز براي تباني انگلیسي ها با 
برخي از ژنرالها و مقامات و رجال وقت تهران 
كافي بود تا سربازان وظیفه را بدون اطالع شاه 
)فرمانده كل قوا( ُمرخص كنند، كشور را بي 
دفاع سازند و ....     شمار نیروهاي مسلح ایران 
قبل از اجراي توطئه مرخص كردن نظامیان از 
سربازخانه ها چهل برابر نیروهاي مهاجم بود!. 
دولت های ِمحور )آلمان و ایتالیا( محرمانه 

با رضاشاه تماس داشتند كه پس از رسیدن 
نظامیان آلمان به شمال قفقاز، ارتش ایران 
هم با اعالم لغو قراردادهای گلستان و تركمن 
چای، از جنوب وارد قفقاز شود و اعالم دارد كه 
آن دو قرارداد با تزار روسیه بسته شده بود نه 

جماهیریه شوروی.
    متفقین، الزم داشتند كه ایران در كنارشان 
باشد تا از طریق آن، كمک نظامی و خواربار به 
شوروی برسانند و نیز مانع دستیابی آلمان به 
مناطق نفتدار خاورمیانه ازجمله ایران شوند.

اولتیماتوم لندن و مسكو به رضاشاهـ  شمار نیروهاي مسلح ايران چهل برابر نظامیان 
مهاجم بود، ولي خیانِت ...
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 محمدولي خان تُنكابُني )سپهساالرـ  
سپهدار اعظمـ  محمدولی خان خلعت بری( كه 
بارها استاندار، وزیر و نخست وزیر بود و قبال در 
حمله مسلحانه به تهران و َخلع محمدعلي شاه 
از سلطنت، ریاست و رهبری داوطلبان شمال 
را برعهده داشت 27 تیرماه 1305 )18 جوالي 
1926( در 84 سالگي در خانه اش با شلیک 
گلوله خودكشي كرد. در این زمینه پژوهش 
كافي صورت نگرفته است و به همین سبب، 
جزئیات انگیزه سپهساالر از خودكشي، هنوز به 
درستي روشن نیست. عبدالصمد خلعت بری 
در كتابی كه زیر عنوان »سپهساالر« تألیف 
كرده نوشته است كه ساعت 2 بعد از ظهر )27 
تیرماه 1305( محمدولی خان پاكت نامه ای 
را به بانوی خود داد كه بعدا به دریافت كننده 
آن )پسر علی قلی خان بختیاریـ  امیراسعد( 
برساند. او سپس هرچه را كه در جیب هایش 
داشت و نیز ساعت جیبی ِ زنجیر طالی خودرا 
به زنش داد و به اطاق خواب رفت و خواست كه 
كسی وارد اطاق نشود. چند دقیقه بعد صدای 
گلوله از اطاق بگوش رسید كه ساكنان خانه به 
آن وارد شدند و سپهساالر ِ غرق در خون را بر كف 
اطاق دیدند. از ظاهر اطاق و قطرات خون بر آئینه 
و طرز قرارگرفتن آئینه پی بردند كه سپهساالر، 
تپانچه به دست مقابل آئینه ایستاده و گلوله را به 
پیشانی خود شلیک كرده بود. وی به مقابل آئینه 
رفته بود تا تیر خطا نرود. او می دانست كه اگر 
تیر اول خطا رود، ساكنان خانه به اطاق هجوم 
می برند و نمی گذارند كه تیر دوم را شلیک كند 
و اگر با تیر اول مجروح شده باشد او را به دكتر 

خواهند رساند.
    ساكنان خانه در آن روز ضمن انتقال جسم 
نیمه جان سپهساالر به مطب یک دكتر انگلیسی 
در قلهک )در نزدیكی خانه اش( به جستجو در 
اطاق محل خودكشی پرداختند و یادداشت 
چند سطری او خطاب به فرزندش را دیدند كه 
در آن نوشته بود كه او را در كنار قبرـ  سرهنگ 
ساعدالدوله، پسرشـ  دفن كنند ]كه در محوطه 
امامزاده صالح در شمیران مدفون است[ و 
تشریفات و مراسم آنچنانی نیز الزم نیست. 

ضمنا گریه و زاری و بی تابی هم از فقد او ضرورت 
ندارد، زیراكه 84 ساله است و بیش از نصاِب 
معمول، ُعمر كرده است. ُعمر انسان در همین 
حدود پایان می یابد، فقط اواخر ُعمر، انتظار 
عّزت، احترام و قدردانی از خدمات گذشته را 

انتظار دارد.
    همین جمالت آخر باعث شد كه در تهران 

این شعر بر سر زبان ها افتد:
    

    مرا عار باشد از این زندگیـ  كه ساالر باشم 
كنم بندگی

    
    روز خودكشی سپهساالر، 27 تیرماه 1305، 
هفت ماه و چند روز از بازنگری قانون اساسی، 
تغییر چند اصل در آن و انتقال سلطنت از 

قاجارها به پهلوی گذشته بود.
   خستین مقام چشمگیر سپهساالر در سال 
1276 )1897 میالدی( بود كه مظفرالدین شاه 
اورا وزیر گمركات كرده بود تا كاالی خارجی به 
صورت قاچاق وارد كشور نشود و كاالی داخلی 
بدون پرداخت حقوق گمركی به خارج. وی سال 
بعد استاندار )حاكم( گرگان، استراباد و تُركمن 
صحرا شد تا روس های حاكم بر تركمنستان از 
آن سوی مرز دخالت تجزیه طلبانه نكنند. وی 
در سال 1285 )1906 میالدی( حاكم تهران 
شد. شاه وقت دو سال بعد )در سال 1287( 
محمدولی خان را فرمانده لشكر آذربایجان كرد 
زیراكه در روسیِه شكست خورده از ژاپن شورش 
شده بود و بیم انتقال ناآرامی ها به آذربایجان می 

رفت. دوم اسفند 1287 )ماه آخر همان سال( و 
47 روز پس از افتادن اصفهان به دست صمصام 
السلطنه بختیاری )مشروطه خواه( كه سه هزار 
سوار و چند توپ در اختیار داشت، محمدولی 
خان )كه تُنكابُنیـ  مازندرانی بود( با همان قصد 
و نّیت وارد رشت شد و مشروطه طلبان شمال 
وی را كه خواهان برقراری حكومت قانون و 
مشروطه شدن )پارلمانی شدن حكومت( بود 
به ریاست خود انتخاب كردند تا آنان از رشت 
و بختیاری ها از اصفهان به سوی تهران حركت 
و با توسل به تفنگ مشروطّیت را احیاء كنند. 
محمدولی خان فرماندهی یپرم خان اَرَمنی بر 
افراد مسلح گیالن را تأیید كرده بود. مجاهدان 
شمال پس از تصّرف قزوین، 22 تیرماه 1288 
هجری خورشیدی در حاشیه تهران )ناحیه 
شهریار( به سواران بختیاری وابسته به صمصام 
السلطنه رسیدند و متفقا روز بعد نیروهای دولتی 
را شكست دادند و از دروازه بهجت آباد وارد تهران 
شدند و در خیابانها و كوچه های شهر با نیروی 
دولتی )موسوم به تیپ قّزاقـ  واژه گرفته شده 
از كوزاک روسی( به فرماندهی سرهنگ روس 
»والدیمیر لیاخوف« جنگیدند كه این زد و 
خورد خیابانی بعد از ظهر 24 تیرماه به شكست 
نیروی قزاق و پلیس شهر انجامید و بامداد 25 
تیرماه، محمدعلی شاه پیش از اینكه به دست 
مجاهدان مشروطیت افتد به رغم داشتن 500 
قزاق كامال مسلح، با بستگان خود به ساختمان 
تابستانی سفارت روسیه در َزرَگنده رفت و 
پناهنده شد. همان روز دیپلمات های روسیه و 
انگلستان با محمدولی خان و صمصام السلطنه 
بختیاری كه در بهارستان مستقر شده بودند 
مالقات كردند و ضمن به رسمیت شناختن 
پیروزی مشروطه خواهان خواستند كه به زد 
و خوردها پایان داده شود تا ترتیب بازگشت 
مشروطّیت صورت گیرد. در همین روز سرهنگ 
لیاخوف به بهارستان رفت و تسلیم محمدولی 
خان و صمصام السلطنه شد و خواست كه به او 
اَمان دهند تا به روسیه بازگردد ]كه بازگشت و 
در جریان جنگ جهانی اول فرمانده یک واحد 
روس بود[. همچنین در همین روز رجال و 

روزي که محمدولي خان ُتنكاُبني )سپهساالر( خودکشي کردـ  نگاهی به مقام های او که در 
عین حال وضعیت ايران در آن زمان را منعكس می کند

محمد ولي خان، زماني که در 
تصرف تهران شرکت کرد 
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مقامات دوران استبداِد صغیر )دوران كوتاه 
پادشاهی محمدعلی شاه( به سفارتخانه های 
روسیه و انگلستان پناهنده شدند. به تأیید 
محمدولی خان تنكابنی )مازندرانی( و خان 
بختیاری، 26 تیرماه 1288 یک هیأت 28 نفره 
برای اِعاده مشروطیت ایجاد و سرگرم كار شد 
و ... و این هیأت محمدولی خان را وزیر جنگ و 
سردار اسعد بختیاری را وزیر داخله، محمدعلی 
شاه را بركنار و پسر خردسالش را عنوان سلطان 
احمدشاه داد و پادشاه كرد و عضدالملکـ  
ایلخان قاجار ـ طایفه مغول تبار را نایب السلطنه. 
دادگاه انقالب تشكیل شد ولی تنها دو مقام 
سابق را اعدام كرد و به دیگران كه ابراز ندامت 
كرده بودند اَمان داد. محمدولی خان و دیگران 
سپس ترتیب انتقال احمدشاه ُخردسال 
از سفارت روسیه به كاخ گلستان را دادند. 
اَُمردادماه 1289 )1910 میالدی( محمدولی 
خان نماینده مجلس شد و 13 اسفند همین 
سال نخست وزیر كشور و در این مقام، با داشتن 
لقب سپهدار، سَمت وزیر جنگ را هم برای خود 
محفوظ داشت. در اردیبهشت سال 1290 
كشور با كمبود كاال و گرانی بویژه آرد و نان روبرو 

و سپهدار كه نمی توانست مسئله اقتصاد را حل 
كند از نخست وزیری كناره گیری كرد ولی این 
استعفاء پذیرفته نشد. سپهدار 27 تیرماه 1290 
كابینه خود را ترمیم و سردار اسعد را وزیر جنگ 
كرد. ولی تحت برخی فشارها در دوم اَُمرداد 
این سال از نخست وزیری كناره گیری كرد و 
مجلس سردار اسعد بختیاری را نخست وزیر 
كرد و او این مقام را به شرط تصویب الیحه اعالم 
حالت اضطراری و برقراری حكومت نظامی در 
صورت نیاز و ضرورت، و نیز خرید 7 هزار تفنگ 
و 40 میلیون فشنگ از خارج پذیرفت. 4 روز 
پس از به توپ بسته شدن َمرقد امام رضا )ع( 
از سوی نیروهای روسیه مستقر در مشهد در 
دهم فروردین 1291، دولت محمدولی خان را 
استاندار آذربایجان كرد تا آن وضعیت در آنجا 
تكرار نشود و او اختیار تمام خواست كه به او 
داده شد. نیروهای روسیه با اجرای سازشنامه 
سن پترزبورگ )تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ 
میان روسیه و انگلستان( در شمال ایران ازجمله 
مشهد و تبریز مستقر شده بودند. نهم شهریور 
1294 و در جریان جنگ جهانی اول و ورود 
نیروهای عثمانی و روسیه به ایران برای جنگ 

با یكدیگر، محمدولی خان تُنكابُنی )سپهدار 
اعظم( باردیگر وزیر جنگ شد. عبدالحسین 
میرزا فرمانفرما در پی مداخالت روس ها و 
انگلیسی ها و تاسیس »اِس. پی. آر« از سوی 
انگلیسی ها به مركزیت كرمان و عمال ایجاد 
دولتی در دولت، دهم اسفند 1294 از نخست 
وزیری كناره گیری كرد و 3 روز بعد، پادشاه 
وقت به محمدولی خان كه لقب سپهداری 
اعظم داشت لقب سپهساالری اعظم داد تا 
مقام نخست وزیری را در آن وضعیت بپذیرد 
كه پذیرفت. سپهساالر پس از عبور نیروهای 
عثمانی از همدان و حركت این نیرو به سوی 
قزوین به قصد تصرف تهران كه ترس عثمانی 
)متحد آلمان( از افتادن آن به دست روس ها 
بود چون كشور را فاقد نیروی نظامی مؤثر دید 
با پیشنهاد برخی به كناره گیری، از 21 اَُمرداد 
1395 موافقت كرد. وی مورد انتقاد بود كه اگر 
در اسفند 1295 از نیروهای روسیه در قزوین 
دیدار دوستانه نكرده بود عثمانی ها قصد آمدن 
به قزوین و تهران را نمی كردند و این پایان اقتدار 
محمدولی خانـ  سپهساالر اعظمـ  بود و از آن 

پس مقامی نداشت. 

تا ارديبهشت 1395 َحجم نقدينگی در جمهوری اسالمی ايران از رقم هزار و38  تريلیون 
تومان گذشتـ  افزايش 29.7 درصدی در 12ماه!ـ  تومان به جای ريال

به گزارش سوم اَُمرداد 1395 خبرگزاری 
فارس و به نقل از آمار اقتصادی بانک مركزی 
جمهوری اسالمی ایران كه »تاریخ« شده 
اند، حجم كل نقدینگی در كشور در پایان 
اردیبهشت ماه 1395 به رقم یک هزار و 38 
تریلیون و 520میلیارد تومان رسید كه نسبت 
به اسفند سال پیش از آن  )اسفند 1394( 
2.1 درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال 

1394بیست و نه و هفت صدم درصد افزایش 
داشت!.    خبرگزاری فارس بخشی از این آمار 
را چنین نقل كرده است: رشد »ِشبه پول« در 
12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1395 سی 
و دو و دو دهم درصد و در 2 ماهه اول 1395 
میزان رشد 3.4. حجم »ِشبه پول« در پایان 
اردیبهشت ماه 910 هزار و 930 میلیارد تومان 
محاسبه شده بود. ]در این گزارش، »ِشبه پول« 

تعریف نشده است و به نظر می رسد كه »چک 
بانک« و از این قبیل وسیله مبادالت و انتقاالت 
پولی الكترونیک باشد كه نوعی نقدینگی شمرده 

می شوند.[.
یک سال بعد در همین ماه )اُمرداد 1936( 
گزارش داده شد كه مقامات مربوط  پیشنهاد 
تبدیل واحد پول ایران از »ریال« به »تومان« 

داده اند كه در حقیقت حذف یک ُصفر است.
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نخستین ورود روس ها به باکوـ  روس ها با شنیدن کارهای قهرمانی نادرشاه از باکو )َبغ 
کوی( فرار کردندـ  نگاهی تاريخی به منطقه باکو

سالروز درگذشت شاه در قاهرهـ  ايرانیان تا چندماه پس از انقالب، از بیماری سرطان شاه 
اطالع نداشتند

عناصر دو هنگ ارتش روسیه 26 ژوئن سال 
1723 شهر باكو ]پایتخت جمهوری آذربایجاِن 
كنونی[ را تصرف كردند. تصرف باكو با استفاده 
از فرصتي كه جنگ داخلي ایرانیان و محاصره 
اصفهان توسط امیرمحمود قندهاري به دست 
داده بود صورت گرفت. روس ها هفت سال بعد، 
از ترس نادرشاه، بدون جنگ باكو را تَرک و سپس 
طبق قرارداد َگنجه )منعقد در دهم مارس 1735( 
از همه قفقازـ قفقازِ ایران خارج شدند. روس ها تا 
دوران جنگ اوِل ایران و روسیه )سالهاي 1808 
ـ 1813( به مدت هفتاد و چند سال قدم به قفقاز 

ایران )از داغستان تا ارس( نگذاشتند.
     باكو در عهد باستان بَغ كوی )كوی و برزن 
خدا( نام داشت كه به تدریج به باكو تبدیل شد 
)مشابه نام »بَغ داد = هدیه خدا«ـ  بغداد امروز(. 
برخي هم در قرون وسطی )ُوسطا( آن را »بادكوب 
ـ شهر پُرباد« مي خواندند. نخستین آتشكده 
زرتشتیان باكو قدمتي برابر با آغاز ترویج آیین 
زرتشت در شمال غربي ایران دارد )شش تا 
هشت قرن پیش از میالد مسیح(. كاخ شروانشاه 

)شیروان شاهان و از بازماندگان زمامداران ایرانی 
عصر ساسانیانـ  منصوب خسروانوشیروان( از 
بناهاي تاریخي آن شهر نفت است كه این شهر 
نزدیک به سه میلیون نفر را در خود جاي داده 
است. به باور بیشتر مورخان، انسان در ساحل باكو 
با نفت خام كه از َكِف دریای مازندران باال می آمد 
آشنا شد. مسلماِن شیعه شدن مردم باكو مربوط به 
دوران پادشاهان صفوی )قرن شانزدهم( است كه 
شیعه اثنی عشری را مذهب رسمی ایرانیان اعالم 
كردند، بمانند اردشیر ساسانی كه آیین زرتشت را 

دین رسمی ایرانیان اعالم كرده بود. 

    استالین نام مناطق جنوبی قفقاز را آذربایجان 
گذارد تا آذربایجان ایران را به بلعد كه در زمان 
پهلوی یكم از رضاشاه بیم داشت كه ارتشی 
توانمند و منضبط ایجاد كرده بود و در دوران 
پهلوی دوم، ایران از متحدان نظامی غرب بود. 
روس ها با همان هدف، از قرن نوزدهم تالش 
كردند كه دریای َكسپَین )قزوین( دریای خزر 
)خزرهای مهاجران موّقت به شمال قفقاز كه 
بعدا هم در اروپا پراكنده شدند( گفته شود. 
دریای َكسپَین نامی است كه یونانیان باستان 
و جغرافیون آنان بر این دریا گذارده بودند زیرا 
در جنوب آن طایفه َكسپَین )قزوینیـ  گیالنی( 
زندگی می كردند. پارت ها )خراسانیان( و 
مردم محل آن را دریای گرگان )هیركانستان 
ـ تپورستان، تبرستان = مازندران( می خواندند 
كه این نام )دریای مازندران( رایج است. باكو كه 
دارای آثار تاریخی متعدد است از سطح پایین تر 
است. بیشتر مردم قفقاز از ایرانیانی بوده اند كه به 
آنان »تاتـ  َتت« گفته می شدـ  از طایفه ایرانی 

.Tat تات

27 جوالي 1980 )در آن سال مصادف 
با پنجم اَُمرداد 1359( محمدرضا پهلويـ  
شاه بركنارشده ایران، در بیمارستان ارتش 
مصر از بیماري سرطان درگذشت و در مسجد 
الرفاعي شهر قاهره مدفون شد. وي كه 26 
اكتبر سال 1919 )چهارم آبان 1299( به 
دنیا آمده بود 59 سال و ده ماه ُعمر و 37 سال 
پادشاهی كرد. نخستین بانوی محمدرضاشاه 
یک شاهزاده خانم مصری به نام فوزیه فئواد 
)1921 - 2013( بود كه این ازدواج 9 سال 
طول كشیده بود و محصول آن یک دختر به نام 
شهناز پهلوی است. وجود بیماری سرطان در 
بدن شاه در سال 1973 و در فرانسه تشخیص 
داده شده بود ولی ایرانیان از آن بی اطالع 

مانده بودند.

     شاه از 16 ژانویه سال 1979 )26 دي 
1357( كه ایران راـ  طبق نوشته ها، به اندرز 
برخی قدرت های ظاهرا دوستـ  تَرک كرده 
بود با در به دري بي سابقه اي رو به رو بود. 
كشورهاي دیگر، حتي دوستان سابقش از 
جمله پادشاه سابق اردن از پذیرفتن او اكراه 
داشتند. باهاما و مكزیک اورا موقتا )با ویزای 
توریستی( پذیرفته بودند و پاناما به اصرار 
دولت آمریكا. تازه در آنجا در سایه ترس از 
ربوده شدن و یا استرداد به ایران جهت محاكمه 
به سر مي بُرد. دولت آمریكا كه اورا براي انجام 
عمل جّراحي به خاک خود پذیرفته بود با 
تظاهرات و تصرف سفارتخانه اش در تهران رو 
به رو شده بود. تصرف سفارت آمریكا در تهران 
و به گروگان گرفته شدن كاركنان آن، در زمان 

خود به صورت یک مسئله بزرگ و پیچیده 
درآمده بود و حكومت جمهوری اسالمی 
رهایی گروگانهارا مشروط به تحویل و استرداد 
شاه كرده بود. مهدی بازرگان )نخست وزیر 
موّقت( برای حل مسئله، قبال از شاه خواسته 
بود كه داوطلبانه به تهران بازگردد و اطمینان 
داده بود كه اعدام نخواهد شد كه شاه به پیام 
او پاسخ نداده بود، زیراكه تحقیرشدنش را 
قطعی و دولت مهدی بازرگان را رفتنی و 
مستعجل می دانست و قدرت واقعی را در 
دست انقالبیون و كمیته ها. استراتژی منفی 
واشنگتن نسبت به جمهوری اسالمی ایران از 
زمان گروگانگیری كاركنان سفارت این كشور 
در تهران تغییر نكرده و از زمان روی كار آمدن 

دانالد ترامپ سختتر شده است.

کاخ شروانشاهان در باکو 
مربوط به قرون وسطا
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بازرگانان ایرانی عصر ساسانیان نام »كره 
Korea « را بر این شبه جزیره بكار بردند كه 

جهاني شده است
25 جوالی 1894 امپراتوری ژاپن از راه 
دریا و زمین چین را مورد حمله قرارداد تا شبه 
 » Korea  جزیره 223 هزار كیلومتری »كره
را از چنگ امپراتور آن خارج سازد كه قرنها و 
عمدتا »اسما« وابسته به آن سالطین بود. در 
این جنگ، چین كه از نیمه قرن نوزدهم هدف 
تهاجم قدرت های وقت قرار گرفته بود شكست 
خورد و پس از افتادن بندر »وی های وی« به 
دست ژاپنی ها، پیشنهاد صلح داد و از دعاوي 
امپراتور نسبت به شبه جزیره كره صرف نظر 
كرد و ژاپن تا 1945 كنترل این شبه جزیره را 

به دست داشت. 
    مورخان ژاپنی در دفاع از عمل دولت متبوع 
نوشته اند كه اگر توكیو اقدام نكرده بود قدرت 
های اروپایی و آمریكا بر شبه جزیره كره مستولی 

می شدند و امنیت ژاپن به مخاطره می افتاد.
     شبه جزیره كره پس از جنگ جهانی دوم، 
به تصمیم واشنگتن و مسكو، در مدار 38 درجه 
موقتا به دو بخش تقسیم شده كه فیدل كاسترو 
در مصاحبه تلویزیونی سال 2006 خود گفته بود 
كه اگر جنگ دیگری در شبه جزیره كره روی 

دهد اتمی خواهد بود. 
    »كره  Korea « نامی است كه بازرگانان 
ایرانی در قرن پنجم میالدی )عهد ساسانیان( 
این شبه جزیره را با آن خطاب مي كردند. این 
بازرگاناِن طرف معامله با خاور دور، در دیدار 
از شبه جزیره واقع در شرق چین، آن را به نام 
حكمران وقت »گوریئو« خطاب كردند كه به 
تدریج این واژه تبدیل به كوریو و كوریا )كره 
Korea ( جهانی شده است. كره ای های 
شمال و جنوب برای هربخش این شبه جزیره 

نام دیگری بكار می برند.

عمومي شدن عزاداري محّرم
طبق اسناد موجود، 28 جوالي سال 964 
میالدي )اَُمرداد 343( احمد بویه دیلمي 
)معزالدوله( كه از زمان تصرف بغداد در سال 

945 میالدي و تعویض خلیفه عباسي و خلع 
اختیارات حكومتی از خلفای این دودمان، امور 
دولتی را به عناصر ایراني بازگردانده بود دستور 
داد كه از آن پس هر سال، در ده روز اول ماه قمري 
محّرم، مراسم عزاداري حسین ابن علي )ع( 
برگزار شود كه گفته اند هدف وي از این عمل 

عمدتا سیاسي بود. 
    این دستور در زماني صادر شد كه شیعیان 
در قلمرو دیلیمیان كه از شمال ایران بپاخاسته 
بودند تا استقالل را به ایران و حاكمّیت را به 
ایرانیان بازگردانند در اقلیت بودند. به نوشته 
مورخان، از همان زمان عزاداري ماه محِرم در 
جهان شیعه عمومّیت و رسمّیت یافته است. 
ناسیونالیسم ایرانی جدا از شیعه انثی عشری 
نیست به همانگونه كه در دوران ساسانیان جدا 

از آیین زرتشت نبود.

دو برنامه هیتلر كه مشتركا با ایران قفقاز را 
تصرف كنند با لو رفتن آنها و اشغال نظامی ایران 
با خیانت چند نظامی و دولتمرد شكست خورد

 23 جوالی 1942 و ده ماه پس از خیانت 
چند نظامی و دولتمرِد دست نشانده و اشغال 
نظامی ایران از سوی متفقین و تقریبا بدون  دفاع 
و ایستادگی مؤثر، هیتلر كه تصرف نفت قفقاز 
)منطقه باكو( از برنامه های او از آغاز تعّرض به 
شوروی بود، طرح دیگری تنظیم كرد. طبق 
برنامه نخست، قراربود ارتش ایران با شعار پس 
گرفتن قفقاز كه طبق قراردادهای گلستان و 
تركمن چای به دولت تزاری روسیه داده شده 
بود، از جنوب وارد قفقاز شود و باكوی نفتدار و 
تا دهه سوم قرن 19 یک شهر ایران را تصرف 
كند. برپایه همان برنامه، هیتلر نیروی هوایی 
آلمان را از بمباران منابع نفت قفقاز ممنوع كرده 
بود. دو لشكر زرهی، یک لشكر پیاده و چند 
تیپ رومانیایی )متحد آلمان( با حمایت هزار 
هواپیمای نظامی مامور اجرای برنامه دوم هیتلر 
)طرح جوالی 1942( شده بودند كه عملّیات 
ُگِل كوهی نامگذاری شده بود. ولی، كمک های 
ارسالی به روسیه از مسیر ایران اشغالشده و انتقال 
محصوالت داخلی ایران به روسیه مانع پیروزی 

برنامه دوم هیتلر شد. آمریكا از دسامبر 1941ـ  
هفت ماه پیش از طرح برنامه دوم هیتلر و سه ماه 
پس از اشغال نظامی ایران، گام به جنگ جهانی 

دوم گذارده بود. 
مطبوعات متفقین براي آماده ساختن زمینه 
حمله نظامي به ایران و توجیه آن، در شماره هاي  
جوالي 1941 خود، با یک مضمون ایران را محل 
استقرار ستون پنجم هیتلر وانمود كرده و نوشته 
بودند كه ارتش ایران طبق نقشه محرمانه آلمان 
و توافق سِرّی با رضاشاه آماده حمله به قفقاز مي 
شود تا در این منطقه نیروهاي شوروي از دو 
سوي تحت فشار قرار گیرند )ایران از جنوب 
و آلمان از شمال غربی قفقاز(. قفقاز تا سه دهه 

نخست قرن 19 بخشی از ایران بود.
    در این زمینه، دكتر دیوید اروین تاریخدان 
انگلیسي گفته است كه طبق یک توافق ضمني 
و محرمانه با رضاشاه پهلوي كه از سال 1935 
)1314 هجري خورشیدی( تقریبا خود را از 
سلطه و نفوذ انگلستان خارج ساخته بود، هیتلر 
تصمیم داشت كه با كمک ارتش ایران خاورمیانه 
و هندوستان را از دست انگلستان خارج سازد و در 
عوض منطقه تاجیک نشین افغانستان و اراضي 
دیگري در شمال و غرب را به ایران بازگرداند تا 
امپراتوري پارسیان احیاء شود و مانع ورود قدرت 
های دیگر به خاورمیانه و غرب آسیای جنوبی. 
او گفته بود كه منظور هیتلر از تعّرض به شوروي 
نه تنها انهدام ماركسیسم كه داشت فراگیر می 
شد بلكه از مسیر قفقاز رسیدن به خاورمیانه 
و آسیای جنوبی و كوتاه كردن دست دولت 
لندن از این مناطق بود. هیتلر به بهانه حمایت 
از نظامیان ایتالیا، روملـ  بهترین ژنرال آلمان را 
به شمال آفریقا فرستاد تا با تصرف این منطقه و 
ازجمله مصر، از این طریق وارد سرزمین هاي 
عربي غرب آسیا شود. به عبارت دیگر، قرار بود 
ارتشهاي آلماني از طریق قفقاز و مصر خود را به 
منطقه نفتخیز خاور میانه برسانند و مآال ایران 
كوچک شده باردیگر امپراتوری پارسیان شود 
كه وجود چنین قدرتی مانع ورود استثمارگران 

خواهد بود.
    دولت لندن كه از برنامه اول هیتلر آگاه شده 

ايران دوران ساسانیان و مسئله ِهپتال ها که ازدواج يك زن با بیش از يك مرد )پولیاندری( 
میان آنان منعی نداشت

)1
39

ه6
رما

 تی
( 3

ه9
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

24



بود سرگرم اقدام براي بركناری رضاشاه و اشغال 
نظامي ایران شده بود )و این اقدامات چیزي جز 
تطمیع برخي مقامات نظامي و دولتي تهران 
نمي توانست باشد(. توطئه ُمرخص كردن 
سربازان وظیفه پادگانها و ... در چارچوب همین 

اقدامات بود.
   برای اجرای همین برنامه، در جوالي 1941 
)اَُمرداد 1320(، چرچیل نخست وزیر وقت 
انگلستان با ارسال یک تلگرام ِسّري به ژنرال 
»آرچیبالد ویول  « فرمانده وقت نیروهاي 
انگلیسي در هندوستان، به وی اطالع داد كه 
حمله نظامي به ایران قطعي است و واحدهاي 
لشكر 9 هندوستان باید تا ده روز دیگر به بصره 
برسند. به كشتي هاي حامل آنان دستور 
دهید كه با آخرین سرعت حركت كنند. در 
این عملیات نظامی، روس ها به رغم بودن 
زیر آتش هیتلر، به ما كمک خواهند كرد. 
همچنین ما باید براي خنثي ساختن ناوگان 
ایران، روشي در پیش گیریم كه برایمان گران 

تمام نشود، نگراني من از كشتي هاي زره دار 
ایران از همان زماني است كه برخالف سیاست 
ما، موسولیني به ایجاد این ناوگان براي ایران 
كمک كرد. ]اواخر آگوست 1941 انگلیسي 
هاي مقیم آبادانـ  كاركنان كمپانی بی پی، به 
اشاره لندن افسران كشتي هاي نظامی ایران 
را با طرح نیرنگ به یک مهماني به باشگاه خود 
دعوت كردند و به دام خود انداختند، سپس 
در جریان میهماني كشتي هاي بدون افسر 
و فرمانده را غرق و یا تصرف كردند. نیرنگ 
انگلیسی از این قرار بود كه با سر و صدای زیاد 
گفتند كه از لندن تلگراف رسیده كه رئیس 
پاالیشگاهـ  كه زنش در انگلیس بودـ  دارای 
فرزند شده و به این مناسبت مهمانی بزرگی با 
حضور بزرگان منطقه در باشگاه نفت ترتیب 

داده خواهد شد و ....[.
    ژنرال ویول كه بعدا فیلدمارشال و فرماندار 
هندوستاِن انگلیس شد، قبال در جنگ با پشتون 
ها در پیشاور، در جنگ با بوئرها )هلندی تباران 

آفریقای جنوبی(، جنگ جهانی اول در جبهه 
فرانسه كه در اینجا زخمی شد، در جنگ دوم 
در جبهه شمال آفریقا كه در اینجا از مارشال 
رومل آلمانی شكست خورد شركت كرده بود. 
ویولـ  آنگونه كه از یادداشت هایش برمی آید، به 
چرچیل یادآور شده بود كه باید از راههای دیگر 
ارتش نیرومند ]وقت[ ایران را خنثی كرد زیراكه 
ایران یک كشور كوهستانی و رضاشاهـ  گرچه 
سالخورده، ولی یک ناسیونالیست سختگیر 

است و دارای دوستدار فراوان در میان مردم.
    چرچیل كه درصدد خرید چند افسر ارشد 
ایران با كمک سیاست مداران و دولت مردان 
داخلی تحت نفوذ دولت لندن بود با دریافت 
تذكر »ویول« بر تالش خود در این زمینه 
افزود و موفق شد و گرنه از واحدهای لشكر 
9 هندوستان كه از مرز كرمانشاه و خوزستان 
در غرب و بلوچستان در شرق وارد ایران شدند 
و نیز چند واحد خسته و فرسوده روس كاری 

ساخته نبود.

روزی که جنگ جهانی اول آغاز شد و ...
28 جوالی 1914 امپراتوري اتریش به 
صربستان اعالن جنگ داد و به این ترتیب جنگ 
جهاني اول آغاز شد زیرا كه روسیه به كمک كشور 
همنژادش صربستان شتافت و آلمان نیز براي 
دفاع از همنژادان اتریشي خود در برابر روسیه 

وارد جنگ شد و ....
     جرقه جنگ جهاني اول در 28 ژوئن 
1914 )درست یک ماه پیش از آن( كه گاوریلو 
پرینسیپ وطندوست صرب در شهر سرایوو 

ولیعهد اتریشـ  گراندوک فرانتس فردیناند و 
زنش را ترور كرده بود زده شده بود و در این فاصله، 
ارسال اولتیماتوم هاي اتریش به صربستان ادامه 
داشت. اروپا از سالها قبل از این با تشكیل اتحادیه 
هاي نظامي دوگانه براي جنگ آماده مي شد كه 
مورخان این دوره را »دوران صلح مسلح« نوشته 
اند. رقابت قدرت هاي اروپایي بر سر استعمار 
سایر كشورها باعث دشمني آنها شده بود زیرا 
كه آلمان دیرتر از دیگران پا به میدان استعمار 

گذارده بود و سهم خواهي مي كرد. از میان رفتن 
امپراتوری های اتریش و عثمانی، كمونیست 
شدن روسیه، پیدایش كشورهای عربی شرق 
سوئز )آسیا(، ورود دولت واشنگتن به صحنه 
سیاست جهان، تغییر نقشه های جغرافیایی، 
شیوع آنفلوآنزا در چند قاره و مرگ دست كم 23 
میلیون انسان از آن، میدان جنگ شدن ایران به 
رغم اغالم بی طرفی و ... از نتایج جنگ جهانی 

اول هستند.

88171734
88171735

دکتر شهرام کیهان

خیابان قائم مقام فراهانی ، نرسیده به عباس آباد، کوچه دهم
پالک 22، طبقه 2، واحد 15 
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»جان ملكم John Malcolm« كه به پاس 
خدماتش به دولت متبوع خود انگلستان لقب 
»ِسر Sir« گرفته است پنجم جوالی )ژوئیه( 
1813 تألیف خود »تاریخ ایران« را كه ُكاّل حدود 
هزار صفحه است و آن را در هندوستان تكمیل 
كرده بود به دست چاپ داد ولي تاریخ انتشار 
نسخه هاي اصلي، كه از آن به جاي مانده »سال 
1815« را نشان مي دهد كه از آن، چنین بر مي 
آید كه كار چاپ و صحافي كتاب نزدیک به دو سال 

طول كشیده بود.
    »سرجان ملكم« یک »نظامي- دیپلمات« 
بود كه از سال 1800 میالدي تا 1810 سه بار 
به عنوان نماینده )مامور( دولت انگلستان به 
ایران آمده بود. انگیزه او در نوشتن این كتاب كه 
قسمت هایي از آن، مخصوصا آن قسمت كه درباره 
منش، رفتار و روانشناسي ایرانیان است به عنوان 
»راهنماي« دولت هاي اروپایي )غرب( بكار رفته 
و مّد نظر آنها بوده است هنوز به درستي شناخته 

و روشن نیست.
    »جان« از افسران واحدهاي نظامي انگلستان 
در »هندوستان« بود كه مامور دیدار از ایران شد. 
دولت انگلستان ایران آن زمان را دیوار كوتاه 
و فرسوده اي دیده بود كه فرانسه و روسیهـ  
هر دوـ  مي خواهند از آن باال روند و شبه قاره 
»هندوستان« را از چنگ آن دولت در آورند، لذا 
در صدد برآمده بود كه به هر وسیله، مانع نفوذ آن 
دو دولت اروپایي از طریق خاک ایران به هند شود 
و اعزام »جان ملكم« كه شاید تا آن زمان هرگز 
درصدد تاریخ نویسي و تحقیقات تاریخي برنیامده 
بود به همین دلیل بود. بنابراین، »جان« یک مامور 
دولت متبوع خود بود و منطقا هرگونه تالش و 
فعالیت او در جهت اجراي سیاست انگلستان قرار 
داشت و یكي از كارهاي هر مامور سیاسي، جمع 
آوري اطالعات پیرامون حوزه ماموریت است و به 
احتمال زیاد تاریخ نگاري او نیز »داراي هدف هاي 
خاص« و با تایید قبلي دولت انگلستان بود، كه 
هزینه تنظیم و نگارش تاریخ او را هم تامین كرده و 
تسهیالت كار وي را فراهم ساخته و وسایل و افراد 

الزم را در اختیارش گذارده بود.

    دیدارهاي این »مامور سیاسي« دولت 
انگلستان از ایران مصادف با تصمیم ناپلئون مبني 
بر محاصره دریایي و تحریم اقتصادي انگلستان و 
قطع دست آن از سایر كشورها بود و اعزام ژنرال 
گاردان و افسران و ماموران سیاسي دیگر از فرانسه 
به ایران عمدتا با هدف برخورد با انگلستان بود. به 
عالوه، این دیدارها همزمان با نخستین جنگ 

روسیه با ایران بود كه در سال 1803 آغاز شد.
    قرارداد ناپلئون با تزار روسیه در هفتم ژوئیه 
1807 در تیلسیت كه ضمن آن ناپلئون به شرط 
تحریم انگلستان، دست روسیه را براي تصرف 
سوئد، فنالند و مستملكات عثماني باز گذارد 
و تكمیل و تائید مجدد آن در 14 اكتبر 1808، 
ماموریت »جان ملكم« را حساس تر كرد، كه 
فتحعلي شاه قاجار هم در این سال )1808( به وي 
اجازه سفر از بوشهر به تهران را نداد، اما سال بعد او 
را كه باخود هدایاي فراوان براي شاه قاجار آورده 
بود به حضور پذیرفت و چون احتمال بازگشت 
ژنرال گاردان به اروپا مي رفت و فشار روسیه بر 
ایران افزون گردیده بود راه براي امضاي قرارداد 
12 مارس 1809 ایران و انگلستان هموار بود كه 
به موجب آن دولت ایران متعهد شد كه تعهدات 
نظامي خود با كشورهاي دیگر را به سود انگلستان 
لغو كند و این قرارداد به مفهوم آن بود كه ژنرال 
گاردان و افسرانش باید از ایران بروند كه در سال 
1810 رفتند و جاي آنان را انگلیسي ها گرفتند و 
همین عمل موجب فاجعه سال 1812 در جبهه 

اصالندوز شد. مشاور توپخانه ارتش ایران در جبهه 
اصالندوز یک افسر انگلیسي به نام »لیندسي« 
بود و با آموزش او )اشتباه و یا تباني( توپخانه ایران 
نیروي خودي را به گلوله بست و باعث شكست 
ایران از روسیه شد كه با میانجیگري و اِعمال نظر 
انگلیسي ها قرارداد ترک مخاصمه میان روسیه 
و ایران به امضا رسید و .... بنا بر این، مداخالت 
استعماري و سلطه گري انگلستان در ایران با 
ماموریت هاي سر جان ملكم آغاز شد كه ماهّیت 
آن با ماموریت برادران شرلي كه 102 سال پیش از 
آن آغاز شده بود متفاوت بود و مداخالت انگلیسي 
ها در ایران در قرون 19 و 20 عامل اصلي كاهش 
وسعت، تزلزل حاكمیت، عقب ماندگي و بدبختي 

هاي ایران و ایرانیان بشمار آورده شده است.
    وارد جزئیات تاریخ نویسي »سرجان ملكم« و 
اسناد و منابع او و میزان تسلط وی بر زبان فارسي 
)از نظر خواندن متون تاریخي( و اطالعاتي كه 
داده است نمي شویم، ولي ذكر اشاره اي كه او به 
منش، رفتار و روانشناسی ایرانیاِن پس از سلطه 
مغول كرده كه »راهنماي« غربي ها قرار گرفته 

الزم است.
    وي در كتاب خود ابراز نظر كرده است كه 
ایرانیان ]كه پس از سلطه ُغزها و مغوالن تغییر 
روانشناسي داده[ مردماني خودخواه ]خودبین 
ـ زیاده طلب[، متلّون )دمدمي مزاج(، محتاط 
]راحت طلب[، بخیل و متفرق هستند كه به 
سختی باهم یكدست و یكپارچه می شوند. 
نیم وقتي كه در غرب به كسي وصله  مي دا
»خودخواهي و خودبیني و ...« بزنند یعني كه مي 
شود با او وارد چانه زدن شد و احتماال وي را خرید و 
.... در همین قرن چهاردهم هجري خورشیدي ما 
شاهد چند خرید بزرگ از این دست بودیم ازجمله 
خرید نیروی قزاق توسط سّید ضیاء، خرید ژنرال 
نخجوان و همدستانش و اشغال نظامی ایران بدون 
جنگ در آگست سال 1941 )شهریور 1320(، 
خرید چند نظامی، سیاستمدار و عربده كش در 
آگوست 1953 )اُمرداد 1332(برای براندازی 
مصدق و .... درباره معامله ژنرال هایزر و ژنرال 
قره باغی )آخرین رئیس ستاد مشترک در نظام 

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

تصویر سر جان ملکم

ماموریت هاي ِسر جان َملُکم در ایران، تاریخي که تألیف کرد و شرح خصلت ایرانیان از 
زبان او
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به اظهار دكتر مهدی آذر وزیر فرهنگ وقت 
)آموزش و پرورش، علوم و ارشاد كنونی( در 
خردادماه 1332 و در جریان امتحانات نهایی 
تحصیالت متوسطه، دكتر محمد مصدق رئیس 
دولت دمكراتیک ایران به وی تأكید كرده بود كه 
درس تاریخ در دوره تحصیالت متوسطه شامل دو 
بخش شود، تاریخ عمومی و ایران دو ساعت در هفته 
و تاریخ محل )روستا، شهر و استان محل اقامت و یا 
زادگاه دانش آموز( یک ساعت در هفته. اگر كتاب 
مَدّون درباره تاریخ هر محل ازجمله بزرگان شهر و 
استان در طول تاریخ و زمان حاضر و آثار آنان وجود 
نداشته باشد، دبیران درس تاریخ در هر محلـ  
محل كار خودـ  بروند و تحقیق، و با شرح رویدادهای 
محل، در گذشت زمان و صحنه ها جمع آوری و 
آنهارا تدریس كنند و به آنان برای این خدمت اضافی 

دستمزد قابل مالحظه داده شود.
    مصدق گفته بود كه هدف، عالقه مند شدن 
جوان به زادگاه و شهر و استان خودش است و تُربَت 
)گورگاه( نیاكان تا اندیشه مهاجرت به استان دیگر 
به ذهن او راه نیاید و زادگاه و استان از رونق نیافتد. 
عالقه مندی به زادگاه و استان محل اقامِت نیاكان 
و دیدار از آثار و قبور آنان نتایج مهمی در طول زمان 
در هر نقطه از جهان داشته است و باعث نگهداری و 
نوسازی ماتَرک نیاكان می شود. این، باید سیاست 

فرهنگی ما قرارگیرد.
    مصدق در اَمرداد 1331 كه خود او وزیر دفاع 
ملّی هم شده بود دستور داده بود كه در سربازخانه 
هاـ  در ساعات شب به سربازان وظیفه، تاریخ ایران 

تدریس شود تا به عظمت وطن واقف شوند و بدانند 
كه چرا باید برایش جانفشانی كنند. این برنامه 
دكتر مصدق هم پس از براندازی 28 اَُمرداد به 
بایگانی سپرده شد زیراكه قدرت های وقت زنده 
شدن ناسیونالیسم ایرانی را برای منافع خود زیان 

آور تشخیص داده اند.
    دكتر آذر كه در آمریكا ]در خانه پسرش و زیر 
مراقبت درمانی او[ فوت شده است پدر دكتر هرمز 
آذرـ  كارشناس بنام بیماری های قلبـ  پس از 
براندازی مصدق و آزادشدن از زندان گفته بود كه 
مقدمات كار جمع آوری تاریخ هر محل و تدریس 
به دانش آموزان را آماده كرده بود كه براندازی 28 
اَُمرداد روی داد. وی گفته بود كه ابتكار مصدق در 
این زمینه بهترین روش برای پیشگیری از مهاجرت 
است كه روستاها و شهرهای كوچكتر ویران و 
شهرهای بزرگ، بزرگتر و اقتصاد كشور خدماتی و 

نیازمند به واردات و آسیب پذیر می شود.
    بی جهت نیست كه »برناردـ  برنیـ  ساندرز 

Bernard Sanders« سیاستمدار سوسیال 

دمكرات آمریكا كه در جریان َكمپین انتخابات سال 
2016 این كشور یک سوم رای دهندگان را پشت 
سر داشت چند بار گفته بود كه آسیب های 60 و 
چندساله وارده به ایرانیان نتیجه براندازی آگوست 
1953 است كه به دست انگلیس و آمریكا مشتركا 

صورت گرفت و باید به شكلی جبران شود.
    دكتر مهدی آذرـ  یک ناسیونالیست ایرانی بنام و 
از بنیادگذاران حزب ایران در دهه 1320، قبال برنامه 
هاي تحصیالت متوسطه ایران را »استعماري« 
خوانده بود كه كمكي به ارتقاء فرهنگی ملّت نمي 
كنند و چون پزشک و از نخستین محصالن اعزامي 
به فرنگ بود گفته بود كه وزارت بهداري و دانشكده 
هاي پزشكي در هم ادغام و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي به وجود آید تا نیاز درماني متناسب 
با پرورش پزشک و پرستار باشد و به همینگونه وزارت 
صنایع و كار و آمورش مهندس و تكنیسین باید در 

هم ادغام شوند تا نتیجه بیشتري به دست آید. 

ابتکار فرهنگی مصدق برای کاهش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای 
بزرگ که براندازی28  اَُمرداد مانع از اجرای آن شد

بِرنی سانِدرزدکتر مهدی آذر
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سلطنتی( هم شایعاتی در جریان بوده است.
     سرجان ملكم در چند جاي كتاب خود اشاره كرده 
است كه »بني آدم بني عادت است« یعني عاداتش را 
داوطلبانه رها نمي سازد؛ به عبارت دیگر، این خصلت 
ها فرهنگ ثانوي ایراني شده است!. او همچنین بر این 
عقیده است كه ایرانیان بمانند سایر مردم مشرق زمین 
حكمران مستبد )دیكتاتور(، ولي قاطع و تامین كننده 
رفاه و امنیت را بر حاكم كم عرضه و لیبرال ترجیح مي 
دهند. ]این اظهار نظرها باید براي ایرانیان و ایراني 
تبارها درس باشد كه باهم متحد و یكرنگ باشند و 

هدف هاي واحد داشته و یاور یكدیگر باشند.[.

    پس از انتشار تاریخ سرجان ملكم و پس از اوـ  
البته با فاصله اي زیادـ  تاریخ »ِسر پِرسي سایكس« 
كه او نیز یک ژنرال انگلیسي بود و با ماموریت نظامي 
و ایجاد یک نیروي رزمي براي انگلستان )اس. پي. آر( 
به ایران آمده بود انتشار یافت. معلوم نیست كه تا سال 
انقالبـ  جز دوران حكومت مصدقـ  چرا اصرار مي شد 
كه دانشجویان از این دو تالیف به عنوان مأخذ و منبع 
استفاده كنند. برخي از تاریخدانان هم در مواردي به 
كتابهاي این دو »مامور رسمي دولت لندن« استناد 

كرده اند.
    باید دانست كه خاطره نویسي با تاریخ نویسي 

تفاوت دارد. هر مامور خارجي مي تواند خاطرات 
)ژورنال( روزانه خود را بنویسد و ایرادي نیست، 
ولي تاریخ نگار شدنش آن هم درباره كشور محل 
ماموریت و شروع كردن از آغاز كار )گذشته بسیار 
دور( جاي تردید مي تواند باقي بگذارد. تاریخ نگاري 
همانند روزنامه نگاري داراي اصول و قواعد است كه 
اگر رعایت نشوند آن نوشته، تاریخ و یا خبر روزنامه 
به حساب نخواهد آمد. روزنامه نگاری و تاریخ نویسی 
قلمرو مشترک )واحد( دارند. هرچه كه امروز خبر یک 
رسانه است فردا می شود تاریخ و یک وظیفه موّرخ 

دنبال كردن اخبار روز است. 
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این  ماه در دنیای رسانه ها:
 کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها

21 تیرماه 1341 )دهم جوالی 
د سندیكای  یجا عالمیه ا 1962( ا
روزنامه نگاران ایران حاوی هدف از 
تشكیل آن به امضای هیات مؤسس 
رسید و جهت انتشار به روزنامه های 
تهران داده شد ولی آن را چاپ نكردند. 
تا آن روز 33 تن از روزنامه نگارانی كه 
در اجتماع نهایی خود در پارک شهر 
تهران ]باغ سنگلج[ بر هدف از تاسیس 
سندیكا ِصّحه گذارده بودند، متن آن را 

كه بعدا تنظیم و تایپ شده بود امضاء 
كرده بودند. تا این زمان اتحادیه ها و 
انجمن های مطبوعاتی ایران را ناشران 
و مدیران نشریات ایجاد كرده بودند و 

این بار اهل قلم.
 40 تَن مؤسسان سندیكا، محوطه باز 
پارک شهر را از آن جهت انتخاب كرده 
بودند كه نتوانسته بودند جای دیگری 
برای تشكیل اجتماع خود بیابند و 
شتاب آنان از انتشار اعالمیه امضاء 

شده این بود كه علی امینی نخست 
وزیر وقت و از مشوّقان تاسیس سندیكا 
در پی اختالف نظر با شاه برسر بودجه 
ارتش تهدید به كناره گیری كرده بود 
و معلوم نبود كه پس از تغییر كابینه، 
حامی دیگر آن )نصرت اهلل معینان 
مسئول وقت انتشارات و رادیو كشور( 
در این سمت باقی بماند. طبق اعالمیه 
مؤسسین، سندیكا یک بنیاد حرفه ای و 
برای حفاظت از حقوق روزنامه نگاران و 
حرفه روزنامه نگاری بود لذا پروانه آن را 

وزارت كار باید صادر می كرد.
 اندیشه تأسیس سندیكا از آذرماه 
1339 به میان آمده بود كه سپهبد 
نصیری رئیس شهربانی وقت نوشیروان 
كیهانی زاده عضو تحریریه وقت روزنامه 
اطالعات ]مؤلف تاریخ آنالین برای 
ایرانیان[ را در اعتراض به خبرهایی كه 
نوشته بود سر تراشیده بود و كتک زده 
بود و این عمل كه مورد انتقاد جهانی و 
ازجمله سران دو دولت آمریكا و فرانسه 
قرار گرفته بود روزنامه نگاران ایران 
را در آستانه اعتصاب قرار داده بود كه 
رئیس كشور نصیری را مجبور به حضور 
در جمع روزنامه نگاران و عذرخواهی از 

عمل خود كرده بود.     
نخستین مجمع عمومی سندیكا 24 
آبان همان سال برگزار و مسعود برزین 
را به سمت دبیر سندیكا انتخاب كرد. در 
این رای گیری كه تمامی نویسندگان، 
خبرنگاران و مترجمان وقت نشریات، 
خبرگزاری پارس، رادیوها، و تلویزیون 
غیر دولتی )ثابت پاسال( شركت كرده 
بودند داریوش همایون با اختالف چند 
رای دوم شده بود. ذبیح اهلل منصوری 
هم رئیس هیات مدیره شد. بعدا وزارت 
فرهنگ )آموزش و پرورش و علوم 

زمانی که روزنامه نگاران ايران دارای سنديكا شدندـ  آغاز کار سنديكا و تأمین 
امنیت شغلی روزنامه نگاران وقت

عکس یادگاری 40 مؤسس سندیکای روزنامه نگاران ایرانـ  نوشیروان کیهانی زاده مؤلف 
تاریخ آنالین و یکی از مؤسسان سندیکا با حروف N.K  مشّخص شده است

تصویری از امضای قرارداِد کار در روزنامه اطالعات میان مدیر وقت )فرهاد مسعودی( و 
ژورنالیست های این مؤسسهـ  اگر سندیکا تأسیس نشده بود، قرارداد کار هم در میان نبودـ  
به رغم این قرارداد، در سال های 1358 و 1359 بسیاری از اعضای تحریریه روزنامه اطالعات 

بدون پرداخت غرامِت اخراج، برکنار شدند



مروری روزانه بر کرونیکل ها )روزشمار وقایع در طول تاریخ(

درگذشت عطا بهمنش ورزشی نگار بی جانشین ایران در 94 سالگی

مطالعه روزنگارها )كرونیكل ها( كه وقایع 
هر روز در طول تاریخ را در صفحاتی مربوط به 
همان روز درج می كنند و یا وقایع را بر حسب 
مورد و مشابهت در یكجا و برحسب تاریخ وقوع 
عرضه می دارند نه تنها درس می دهد و گذشته 
را یادآور می شود بلكه گاهی نشان می دهد 
كه رویدادهای مشابه در یک روز ولی در سال 
های مختلف اتفاق افتاده است كه رسانه ها از 
آغاز قرن 21 توجه بیشتری به آن دارند زیراكه 

مخاطبان به خواندن و یا شنیدن خبر اقناع 
نمی شوند بویژه كه اخبار از چارچوب اصول 
ژورنالیسم خارج شده اند و در تنظیم و ارائه 
خبر به عناصر چرا )انگیزه و علت( و چگونه توجه 
ندارند و شبیه اطالعیه های دولتی هستند كه 
دهها سال پیش به مطبوعات داده می شدند. 

یک نمونه از آن نوع رویدادها:
برای نخستین بار در طول تاریخ، شهر 
لندن در 13 ژوئن 1917 ـ  چهارمین سال 

جنگ جهانی اول توسط هواپیماهای نیروی 
هوایی آلمان بمباران شد كه 162 تَن كشته و 
432 نفر مجروح شدند. هواپیما به عنوان ابزار 
جنگ از همان دوره بكار گرفته شده بود. 27 
سال بعد، درست در همان روزـ  13 ژوئن )ژوئن 
1944( و درجریان جنگ جهانی دوم، آلمان 
شهر لندن را موشک باران كردـ  موشک تازه 
ساز، كروزهای اولیه به نام V-1 و در آن زمان 

معروف به بمب پرنده.

عطا بهمنش گزارشگر و ورزشی نویس بنام 
ایران با هفت دهه تجربه ژورنالیستی یازدهم 
تیرماه 1396 و در روز جهانی ورزشی نگاران 
رسانه ها، در 94 سالگی درگذشت. عطا در 

كرمانشاه به دنیا آمده بود.
ز وفات، در  ز یک ماه پیش ا بهمنش ا
بیمارستان بانک ملّی در تهران بستری 
بود. وی ورزشی نویسی و پوشش مسابقات 
را از سال 1330 آغاز كرده بود. عطا كه چند 
سال بعد گزارشگری برای رادیو ایران را بر 
ورزشی نویسی برای نشریات افزوده بود پس 
از یكی شدن سازمانهای رادیو و تلویزیون 
دولتی، گزارشگر هر دوی آنها شد و به این 
كار تا چندی پس از پیروزی انقالب ادامه 
داد كه بمانند بیشتر روزنامه نگاران حرفه ای 

بركنار شد. 
گزارش شده است كه بهمنش آرژانتین 
سرگرم پوشش مسابقه بود كه از تهران به او 

خبردادند كه دیگر در صدا و سیما سمتی ندارد 
و بركنار شده است. بهمنش كه چندین مسابقه 
جهانی در كشورهای دیگر را پوشش داده بود 
پس از كنار گذارده شدن از رادیوتلویزیون 
بكار ورزشی نویسی برای نشریات ادامه داد تا 
اینكه دوباره به كار در سازمان رادیو تلویزیون 

بازگشت.

 در عشق و عالقه عطا به ژورنالیسم تردید 
نبوده است و همین عشق و عالقه از عوامل 
طول ُعمر او بود. او یک ژورنالیست حرفه ای 
تمام عیار بود. در دهه 1350 در یک نشست 
مطبوعاتی دهها نفره در مؤسسه اطالعات، 
از عطا بهمنش به عنوان مرد بی جانشین یاد 

شده بود.

امروز( اجازه داد كه از آن پس جلسات 
مجمع عمومی سندیكا در تاالر مدرسه 
فیروزكوهی )واقع در خیابان آشیخ هادی( 

برگزار شود.
     با تاسیس سندیكا، روزنامه نگاران 
ایران امنیت شغلی یافتند و دارای قرارداد 
كار و مصون از تعّرض شدند. با وجود این، 
اخراج بدون دلیل آنان از كار و عمدتا بدون 
پرداخت غرامت از سال 1358 )یک سال 
پس از انقالب( آغاز و بتدریج نود درصد 
آنان خانه نشین شدند. سندیكا شغل دیگر 

داشتن روزنامه نگارـ  جز تدریس و تألیف 
را مغایر ژورنالیسم حرفه ای می دانست.

     از آغاز انقالب و بویژه ازآغاز سال 
1357، سندیكا برضد سانسور بپاخاست 
و بعدا اعتصاب عمومی مطبوعات را اعالم 
كرد كه 61 روز طول كشید. سندیكا از 
اواخر سال 1360 )1981( عمال فعالیتی 
نداشته، ولی انحالل آن تا به امروز اعالم 
نشده است ]گویا وزارت كار از تجدید 

پروانه طفره رفته است[.
ز كارهای سندیكا ساختن یک       ا

تقاطع  ا ) ر مجتمع مسكونی در شهرآ
بزرگراه جالل آل احمد و بزرگراه شیخ 
فضل اهلل نوری( برای 122 روزنامه نگار 
بوده است. سندیكا در مركز تهران زمینی 
خریده بود تا برای خود ساختمان و باشگاه 
]باشگاه مطبوعات[ بسازد و .... این زمین 
و ساختمان نیمه تمام آن ظاهرا به جای 
خود باقی است. محمد بلوری آخرین 
رئیس سندیكا تاكنون كوشیده است كه 
مانع خاموش شدن چراغ این سندیكای 

غیر فعال شود.
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سي و یكم خرداد 1305 درمحافل تهران 
صحبت از این بود كه عباس مسعودي مدیر 
مركز اطالعات )نخستین خبرگزاري غیر 
دولتي ایران( سرگرم استقراض است تا بزودي 
روزنامه اي به همین نام )اطالعات( را منتشر 
كند.   نخستین شماره روزنامه اطالعات 19 
تیرماه 1305 )91 سال پیش در جوالی( انتشار 
یافت. این روزنامه و موسسات ضمیمه اش در 
اواخر تابستان 1358 مصادره شده اند، نخست 
به بنیاد مستضعفان داده شدند و از بهار 1359 
ضمیمه دفتر رهبری جمهوری اسالمی ایران. 
عباس مسعودي در خرداد 1353 درگذشت 
و پیش از فوت، مدیریت روزنامه اطالعات را به 
پسرش فرهاد كه واگذار كرده و پسر دومش 
بهرام را به معاونت وي برگماشته بود. فرهاد كه 
سال انقالب ایران را ترک كرد در ژانویه 2016 

و در خودتبعیدی در فرانسه درگذشت.
پس از خارج فرهاد از وطن، بهرام مدیریت 

مؤسسه را به دست گرفت.
 پس از انقالب، با تالش بهرام بود كه موسسه 
اطالعات موفق شد بكار ادامه دهد. تا زمان 

مصادره، بهرام مدیر انتخابي كاركنان موسسه 
مطبوعاتی اطالعات بود. در زمان مدیریت 
بهرام بر مؤسسه كه در ایران زندگي مي كند 
تیراژ روزنامه اطالعات از مرز 850 هزار نسخه 
در روز گذشت. هشت ماه پس از مصادره روزنامه 
اطالعات، نویسندگان قدیمي آن بركنار شدند. 
این بركناري چند هفته پیش از سردبیرشدن 
شمس آل احمد و سپس وابسته شدن موسسه 
به دفتری رهبری صورت گرفت و براي لغو 
احكام از دست او هم كاري برنیامد. هنوز 
محمود دعایي مدیر موسسه اطالعات نشده 
بود كه اخراج ژورنالیست ها صورت گرفته 
بود. به بسیاري از اخراج شدگان ازجمله مؤلف 
تاریخ آنالین برای ایرانیان و ناشرمجله روزنامک 
غرامت اخراج هم داده نشده است. تني چند از 
همین اخراجي ها بعدا به دعوت مهندس محمد 
عطریانفر و دكتر فریدون وردي نژاد روزنامه 
هاي همشهري و ایران را راه اندازي كردند 
كه نشریات موفقي هستند. مؤلف این مطالب 
تاریخی 24 سال در روزنامه اطالعات قلم زده 
بود كه بدون دلیل منطقي و قانوني اخراج شد.

راه اندازي روزنامه اطالعات در 91 سال پیش با گرفتن وام

عباس مسعودی در 1950

لوگوی روزنامه اطالعات

 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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دانستنی ها

چهارم جوالی 1911
گرمای بی سابقه 11 روزهِ شمال شرقی 
ایاالت متحده )آمریكا( 380 تَن از مردم 
این منطقه ازجمله 146 نفر را در شهر 
نیویورک بی جان كرد. این منطقه عموما 

پاییز، زمستان و بهار سردی دارد.

چهارم جوالی 1982
سه دیپلمات و یک ژورنالیست ایرانی 
در لبنان ربوده شدند و از آن پس خبری از 
آنان در دست نیست. گزارش شده بود كه 

فاالنژهای لبنان آنان را ربوده بودند.

چهارم جوالی 1886
كارل بِنزـ  مهندس آلمانی متولد 1844 
و متوفی در 1929ـ  نخستین اتومبیل 
ساخت خودرا به نمایش گذارد. این اتومبیل 
در سال 1885 در دست ساخت بود. كارل 
بنز تا 1893 و ظرف 8 سال 25 دستگاه از 

این نوع اتومبیل را تولید كرد.

چهارم جوالی 1886
روزنامه نیویورک تریبیون سوم جوالی 
ز دستی  ا ا 1886 حروفچینی خودر
)دستچینیـ  گارسه ای( به الینوتایپی 
تبدیل كرد. این نخستین روزنامه ای بود 
كه به صورت كامل از ماشین الینوتایپ 
)تایپ كلمات به صورت سطر و سپس 
در قالب سرب ذوب شده قراردادن آنها و 
دادن ستون های حاوی این سطور سربی 
به صفحه بندی( استفاده كرد.  در ایران، 
روزنامه اطالعات 74 سال پس از نیویورک 
تریبیون مجهز به الینوتایپ شد و مدیر آن  
برای گشایش سالن ماشین های الینوتایپ 
این مؤسسه از پهلوی دوم )شاه وقت( 
دعوت كرد و وی به مؤسسه مطبوعاتی 

اطالعات آمد.

نیروي جاذبه و 3 قاعده حرکت

ایزاک نیوتن دانشمند انگلیسي )1643ـ  1727( پنجم ژوئیه 
1687 تالیف مهم خود »اصول ریاضي فلسفه طبیعي« را منتشر 
ساخت. وي با توسل به قواعد كپلر و حركت ستارگان، نیروي 
جاذبه و 3 قاعده حركت را كه پایه علم »مكانیک« هستند )در 
مورد اجسام متحرک بر روي كره زمین( به دست داد. او با تجزیه 

نور خورشید از طریق عبور دادن آن از منشور، همچنین ثابت كرد كه آن نور )اصطالحا 
سفید( از طیفي از انوار به وجود مي آید كه داراي طول موج مختلفند. نیوتن همچنین 

كلكولس )حساب فاضله( تكمیل شده را ارائه داد.

اختراع بی سیم )رادیو(

گوگلیلمو ماركونی )1874ـ  1937( ایتالیایی در سال 1895 
و یک سال پس از درگذشت فردریک هرتز آلمانی و با استفاده از 
تجربه او روی امواج الكترومانیتیک موفق به استفاده از این امواج 
در انتقال پیام و ساخت بی سیم شد. وی كه اطاق زیر شیروانی خانه 
اش )اتک=اتیک و با تلفظ آمریكایی: ادک(را تبدیل به آزمایشگاه 
فیزیک كرده بود بعدا به انگلستان رفت و به تكمیل اختراع خود 
پرداخت و دوم ژوئیه 1897 اختراع »بیسیم« را در لندن به نام 

خود به ثبت داد. از این اختراع نخست در ارسال تلگرام و سپس سخن پراكنی استفاده 
شد و رادیو بوجود آمد.

    رسانه های جهان دوم ژوئیه 2007 به مناسبت یكصد ساله شدن استفاده از امواج 
الكترومانیتیک )بی سیم( كه به ساخت رادیو انجامید فیچرهای متعدد حاوی شرح 

حال ماركونی مخترع آن منتشر كرده بودند.

سالمرگ بانو »ماري کوري« کاشف رادیوم

چهارم ژوئیه 1934 )پنجم ژوئیه به وقت تهران( ماري كوري 
دانشمند فرانسوي فیزیک كه به اتفاق شوهرش »پیر« در سال 
1898 موفق به كشف عنصر رادیواكتیو »رادیوم« شده و در 
طول چهار سال بعد از آن به تكمیل كشف خود پراخته بودند 

درگذشت.
    "پیر كوري" شوهر ماري قبال در یک حادثه رانندگي كشته 
شده بود. این زن و شوهر دانشمند در سال 1903 برنده جایزه 

نوبل فیزیک شده بودند.

نیوتن
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