
1

اظهارات آیت اهلل موحدی کرمانی در باره وفای به عهد
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آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 
امام جمعه موقت تهران در خطبه های 
نماز 17 شهریور 1396 با اشاره به 
تحلیف های مسئوالن و قسم خوردن 
آنان و وعده هایی را که دادندـ  از رئیس 
جمهور، وزیران تا اعضای شوراها، و 
بیان سه آیه از قرآن در مورد وعده و 
پیمان ]وفای به عهد[ گفت:  خداوند 
در دل آنان که وعده دهند و سوگند یاد 
کنند ولی به وعده خود عمل نکنند نفاق 
ایجاد می کند،  و در عالم برزخ )قیامت( 
به عنوان منافق شناخته خواهند شد. 
در اینجا دلسوزانه به این عزیزانی که 

مراسم تحلیف داشتند، توصیه می کنم 
که به خودشان رحم کنند و بدانند اگر به 

سوگندی که یادکرده اند عمل نکنند، 
منافق خواهند بود. رئیس جمهور ببیند 
در چه چیزهایی قسم خورده استـ  
قسم خورده است در برابر قرآن که خود 
را وقف خدمت به مردم کند. اگر بین شما 
تقوا حاکم نباشد و اسیر دنیا و شهوات 
باشید، اگر در حکومت به جای ضوابط، 
روابط حاکم باشد باید از قیامت بترسید.

وی همچنین خطاب به مسئوالن 
مربوط گفت: به مسئولین توصیه 
می کنم چشم هایتان را باز کنید، ببینید 
درباره شما چه حرف هایی می زنند و چه  

قضاوت هایی می شود. 

تردید آیت اهلل موحدی کرمانی نسبت به وفای به عهد مقامات دولتی و وعده هایی 
که ضمن سوگند به قرآن داده اند

اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  که امر به معروف و نهی از 
منکر را وظیفه مردم و دولت نسبت به یکدیگر کرده است

در جریان بررسی و تصویب یکایک 
ساسی جمهوری  نون ا صول قا ا
اسالمی ایران در مجلس خبرگان 
که در رفراندم آذرماه تأیید شد، در 24 
شهریور 1358 اصل هشتم این قانون 
در مورد امر به معروف و نهی از منکر 

که اصلی قرآنی خوانده شده است در 
آن مجلس به تصویب رسید.

 اصحاب نظر گفته بودند که این 
اصل، دست مردم بویژه اصحاب نطق 
و نوشته را به دادن اندرز به دولت و بعضا 
انتقاد سازنده از تصمیمات و اقدامات 

نادرست مقامات و مدیران و انتصابات 
باز کرده است.

متن اصل هشتم:
درجمهوری اسالمی ایران دعوت 
به خیر، امر به معروف و نهی از منکر 

  :شامره ثبت پروانه انتشار

 و مدیر مسئول: نوشیروان کیهانی زاده
نشانی: تهران- خیابان دماوند- خیابان شهید علی 

صدیقیان- کوچه سوم- شماره 6 
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وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده 
مردم نسبت به یکدیگرـ  دولت نسبت به 
مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود 

و کیفیت آن را قانون معّین می کند.

»والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء 
بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و 

ینهون عن المنکر«.

تیتر گزارش تصویب این اصل در صفحه 
اول شماره 24 شهریور 1358 روزنامه 

اطالعات )7 ماه پس از پیروزی انقالب(:
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احترام به روحانیون و رعایت احوال آنان درنظام سلطنتی
3

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ:
درج ُکپی صفحه اول شماره 13 شهریور 
1353 روزنامه اطالعات پاسخی است به این 

مخاطب عزیز.
 آیت اهلل شاهرودی در نجف فوت شده 
بود و شاه) پهلوی دوم( عالوه بر صدور 

اعالمیه و گفتن تسلیت، شاهپور غالمرضا 
پهلوی را از جانب خود به مجلس ترحیم وی 

فرستاده بود. 

یک مخاطب مجله پرسیده است که آیا در نظام سلطنتی هم روحانیون مورد احترام دولت بودند؟.
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به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی 
تَسنیم بر پایه آمارهای اقتصادی بانک 
مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانکها 
و مؤسسات مالی غیر بانکی در 4 ماهه 
نخست سال 1396 و تا پایان تیرماه 
این سال، به 169 هزار میلیارد تومان 
رسیده بود که نسبت به 4 ماه اول سال 
پیش، 26 درصد ُرشد نشان می دهد.

تَسنیم نوشته است: گزارش بانک 
مرکزی حاکی از آن است که بدهی 
بخش غیر دولتی نیز در این مدت، 
یک ُرشد 22درصدی را داشته و به رقم 
958 هزار میلیارد تومان رسیده بود. 
]روزنامه حکومتی کیهان در گزارشی 
در این زمینه نوشته بود: طبق آخرین 
آمارهای منتشره بانک مرکزی، حجم 
نقدینگیـ  میزان پول و شبه پول در 
جریانـ  در پایان تیرماه 1396 با 6/4 
درصد ُرشد نسبت به اسفندماه 1395 
به 1333 هزار و 740 میلیارد تومان 
رسیده بود ـ رشد حجم شبه پول ـ چک 
بانکـ  و پولـ  اسکناسـ  در 12ماه 
منتهی به تیرماه 1396 به ترتیب 
24/6 و 14/4 درصد بوده است. افزایش 
میزان نقدینگیـ  حجم پوِل در جریان 
ـ موجب افزایش درصد توّرم و گران 
شدن کاال و خدمات به همین نسبت 
است و نیز فاصله دارا و نادار در جامعه.[.  
خبرگزاری تَسنیم 23 شهریور 
1396 در گزارش دیگری از قول 
هرودی عضو  حسن حسینی شا
هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی نوشته است 
که علّت عمده افزایش نرخ برابری 
ارزها )نزدیک شدن ارزش برابری 
یک دالر آمریکا به مرز 4 هزار تومان(، 
کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد 
)کمی بیش از درصد توّرم پول ایران 
ـ اصطالحا؛ افزایش حجم نقدینگی( 
بوده است. به عبارت دیگر؛ پس از 
کاهش درصد سود بانکی ]و عطف 
بماَسَبق کردن سپرده های یکساله 
به این اقدام[، برخی از سپرده گذاران 
پول  خود را از بانک ها خارج کرده  و به 

سمت بازار ارز و طال روانه کرده اند.
وی گفته است که افزایش نرخ ارزها، 
برای آن گروه از بازرگانان و تولید 
کنندگان که در حوزه صادرات فعالیت 
دارند و نیاز به واردات مواد اولیه ندارند، 
مناسب است، اما فشار مضاعفی است 
بر آن دسته از تولیدکنندگان که مواد 
اولیه از خارج وارد می کنند. البته، 
افزایش بهای برابری ارزها ازجمله دالر 
آمریکا بر وضعیت مالی دولت تأثیر می 
گذارد و می تواند کسری بودجه اش را 
]با فروش ارز حاصله از صدور نفت و 
... با نرخ باالتر[ تأمین کند. به اظهار 
حسینی شاهرودی، برخی از مقام های 
اقتصادِی درون دولت بر این باورند 
که نرخ ارزها واقعی نیست، پایین 
نگهداشته شده و باید به نرخ واقعی 

خود که بیشتر از اینهاست، برسد.
در این روز )23 شهریورماه 96( 
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون 

قضایی و حقوقی مجلس با اشاره 
به  اینکه در مجلس نهم گزارش 
های متعدد از تخلّفات در پاره ای از 
سفارتخانه های جمهوری اسالمی 
به کمیسیون اصل 90 واصل شده 
بود، به خبرگزاری تسنیم گفت: 
طبق این گزارش ها که با پایان یافتن 
مجلس نهم ]دوره نهم مقّننه[ این 
موضوع مسکوت مانده است! در 
برخی از سفارتخانه های ایران، کادر 
دیپلماتیک این سفارتخانه ها به جای 
فعال بودن در امور مربوط به مأموریت 
خود، به کسب و کار مشغول و شماری 
از بازرگانان نسبت به این مسئله و نیز 
عدم همراهی سفارتخانه ها گله کرده  
بودند که این، نشان از عدم کارآیی 

سفیر است.
پورمختار با بیان اینکه در طول 
دوره نهم مجلس و به عنوان رئیس 
90 به صورت  صل  کمیسیون ا
ناشناس، شخصا وضعیت برخی 
از سفارتخانه های کشور در خارج 
را بررسی کرده بود، گفت: در این 
بررسی احساس کردم که برخی از 
سفارتخانه ها وضعیت مورد انتظار را 
ندارند که این موضوع را در گزارش  
خود که در کمیسیون مسکوت مانده 

است، ذکر کردم.
پورمختار گفت که از رئیس کنونی 
کمیسیون اصل 90 )دوره دهم 
مجلس( خواهد خواست که پرونده 

سفارتخانه ها به جریان افتد.

افزایش 28 درصدی بدهی دولت جمهوری اسالمی به بانک ها در 4 ماه 
نخست امسالـ  علت افزایش نرخ ارزهاـ  کاسب شدن سفارتخانه ها! 
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درباره بخشنامه تازه دانالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا که در سپتامبر 
2017 )شهریور 1396( ابالغ شد که 
گزارش َسهل الَدرک آن در زیر می آید. 
این بخشنامه با جمالتی تازه و قاضی 
پسند درباره محدودیت سفر به آمریکا 
برای شهروندان هفت کشور از جمله 
ایران تنظیم شده است. در این بخشنامه، 
علت محدود شدن مسافرت اتباع ایران به 
آمریکا همکاری امنیتی نداشتن دو کشور 
ذکر شده است تا تبعیض ملّیتی و مذهبی 
در آن نباشد که قوانین آمریکا هرگونه 
تبعیض را رد کرده اند. گزارش رسانه اِی 

تنظیم شده از بخشنامه:
1ـ  دانشجویان

این دستورالعمل کسانی را در بر 
نمی گیرد که ویزای تحصیلی دارند یا 
شامل برنامه های مبادله )مثال مبادله 
دانشگاهی( هستند. البته در مورد آنان 
هم بررسی های سختگیرانه تری اِعمال 

خواهد شد.
2ـ  دوتابعیتی ها و گرین کارتی ها

کسانی که عالوه بر تابعیت ایران، تابعیت 
کشور دیگری را هم دارند )به جز کشورهای 
شامل این فرمان(، از ورود به آمریکا منع 

نشده اند. بنابراین، ایرانیانی که تابعیت 
آمریکایی هم دارند شامل ممنوعیت 
ورود نیستند. دارندگان گرین کارت 
)اجازه اقامت و کار در آمریکا( هم مشمول 

بخشنامه تازه نخواهند بود.
3ـ پناهندگان و کسانی که ویزا 

گرفته اند
این بخشنامه که ظاهر اداری دارد شامل 
پناهندگان و یا پناهجویانی که در کشور 
خود در معرض خطر تعقیب یا شکنجه 

هستند نمی شود.
همچنین کسانی که ویزایشان پیش از 
زمان اجرای این فرمان صادر شده باشد و 
کسانی که ویزای معتبری داشتند که در اثر 
فرمان قبلی پرزیدنت ترامپ لغو شده بود، 
مشمول دستورالعمل تازه نمی شوند و 
می توانند با ویزای خود به آمریکا سفر کنند.

4ـ  دیدار با خانواده و یا نهاد
نند ثابت کنند  نیانی که ب توا یرا ا
رابطه ای واقعی با شخص یا نهادی در 
آمریکا دارند تا پایان روز 17 اکتبر )25 
مهرماه 1396( مشمول این دستورالعمل 
قرار نخواهند گرفت، پس از آن محدودیت 

سفر آنها را هم در بر خواهد گرفت.
در این بخشنامه تصریح شده است 

که از روز هجدهم اکتبر، صدور اجازه 
ورود )ویزاـ  روادید( حتی به ایرانیانی که 
بتوانند ثابت کنند با شخصی در آمریکا 
رابطه واقعی دارند متوقف می شود. با این 
حال، در این دستور العمل آمده است که 
سفر برای دیدار با اعضای خانواده با صدور 
مجوز ]دریافت ویزا پس از طی مراحل، 
اگر داده شود[ به صورت »موردی« امکان 

پذیر است.
5ـ  بخشنامه از چه وقت اجرا می شود

این دستورالعمل از ساعت 3 و سی 
دقیقه بعد از ظهر 24 سپتامبر به وقت 
واشنگتن )11 شب در دوم ِمهرماه 1396 
به وقت تهران( به اجرا گذارده شده است.

بخشنامه قبلی شهروندان ایران، سوریه، 
یمن، لیبی، سومالی و سودان را در بر می 
گرفت که در بخشنامه تازه، سودان حذف 
شده و در عوض شهروندان ونزوئال، چاد و 
کره شمالی بر آن اضافه شده اند و در مورد 
ونزوئال، تنها مقامات معّین دولتی و اعضای 
خانواده آنان، نه همه شهروندان این کشور. 
اعتبار این بخشنامه ظاهرا نامحدود است 
زیراکه برای آن تاریخ انقضاء تعیین نشده 
و دست دولت برای تغییری در آن در این 

زمینه است.

بخشنامه تازه  دانالد ترامپ که زمینه اداری دارد، نه ظاهر تبعیض، درباره محدودیت 
ورود شهروندان چند کشور ازجمله ایران به آمریکا

خبرگزاری فارس بیستم شهریور 1396 
از اراک گزارش داد که حجت االسالم 
علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محاّلت 
در مجلس شورای اسالمی گفته است: 
انتصاب آقازاده ها در پُست های مدیریتی 
نوعی رانت محسوب می شود که باید جلوی 
اینگونه اقدامات گرفته شود. ممانعت نکردن 
از این انتصابات، خالف سوگندی است که 
نمایندگان مجلس و شوراهای اسالمی 

پیش از آغاز بکار یاد کرده اند. 
سلیمی گفته است: مسؤلینی که فرزندان 
و اقوام خود را در پست های مدیریتی قرار 
می دهند چطور می توانند در برابر ملت ایران 
سخن از اشتغال و رفع بیکاری بگویند؟، و 
در حالی که برای بسیاری از فارغ التحصیالن 
نخبه، راه یافتن شغل بسته است چطور 
آقازاده ها به این راحتی صاحب پست های 
مدیریتی می شوند؟. انتصاب آقازاده ها در 

پست های مدیریتی به اعتماد عمومی ضربه 
می زند. باید با ساز و کاری مناسب جلوی 
این گونه انتصابات گرفته شود. متاسفانه 
قبح انتصابات فامیلی در کشور شکسته 
شده است. شاهد هستیم برخی از افراد در 
پُست های مدیریتی که می گیرند اول به 
دنبال ایجاد پُست و مقام برای فرزندان و 
فامیل خود هستند. بیش از این نباید شاهد 

این گونه انتصابات باشیم.

اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسالمی که تاریخ خواهد شد: انتصاب آقازاده ها 
در ُپست های مدیریتی نوعی رانت است
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حجت االسالم محسنی اژه ای سخنگوی 
قوه قضایی جمهوری اسالمی ایران در 
یکصد و هجدهمین  مصاحبه عمومی خود 
با رسانه ها که 26 شهریور 1396 انتشار 
یافت در پاسخ به این پرسش که هفته 
گذشته یکی از نمایندگان مجلس مدعی 
شده بود که دیوان محاسبات شماری 
از نجومی بگیران )دریافت کنندگان 
دستمزد کالن و دهها میلیونی از خزانه 
ملت، اصطالحا؛ دستمزدهای سر به فلک 
کشیده( را تبرئه کرده و دریافتی های 
دو نجومی بگیر هم به آنها پس داده شده 
است، باالخره وضعیت این نجومی بگیران 
چه شده است؟، گفت: از آنچه که در دیوان 
محاسبات می گذرد بی خبریم، اما از ناحیه 
دولت، کسی به عنوان نجومی بگیر به 
قوه قضاییه معرفی نشد و از طرف دیوان 
محاسبات نیز همین طور. دستگاه قضایی 
کشور با توجه به اطالعات به دست آمده، 

یک سری پرونده تشکیل داد که قرار است 
در دادگاه رسیدگی شوند، شاید تشخیص 
داده شود که برخی از این افراد مرتکب جرم 

نشده باشند، اما باید پول را بازگردانند.
حجت االسالم اژه ای در پاسخ به سؤالی 
در باره  محاکمه غیابی خاوری )محمدرضا 
خاوری فارغ التحصیل رشته قضایی 
دانشگاه، 65 ساله، رئیس پیشین بانک 
ملّی ایران و قبل از آن، رئیس بانک سپه 
که در مهرماه 1390 به نام شرکت در یک 
نشست بانکی از ایران خارج و از آن پس در 
کانادا زندگی می کند( گفت: همه تالش 
برای بازگرداندن وی به کشور و رسیدگی 
به اتهام او انجام گرفته و چون نیامده، وقت 
رسیدگی غیابی تعیین شده است )برای 
اواخر مهرماه یا اوایل آبان ماه 1396( و چه 
بهتر که بازگردد و حضورا به اتهام رسیدگی 
شود. ]طبق گزارش رسانه ها، خاوری متهم 
به دست داشتن در یک اختالس 3 هزار 

میلیاردی است!. از این گزارش ها چنین بر 
می آید که وی تابعیت کانادا دارد.[.

اژه ای در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص 
کشف مواد مخدر گفت: باید بگویم که یکی 
از ُمعضالت بسیاری از کشورها مواد مخدر 
اعم از انواع صنعتی و ُسنتی این مواد است که 
آثار زیان بار مواد مخدر صنعتی از ُسنتی ها 
بیشتر است. درصدی از شرارت ها و قتل ها 
توسط مصرف کنندگان همین مواد رخ 
داده است، در همین شش ماه گذشته 160 
هزار کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف 
شده است که بیش از 3 هزار کیلوگرم از آن 
هروئین بوده است. مقداری از این مواد در 
مسیر به کشورهای دیگر، در ایران به دست 
مأموران افتاده اند اما اگر قرار بود که مقدار 
کمی از این مواد هم در کشور توزیع می شد 
آثار سویی به همراه داشت، یک خانواده 
گرفتار می فهمد که این موضوع چه دردی 

دارد.

اظهارات سخنگوی قوه قضایی درباره پرونده محمدرضا خاوری، نجومی بگیران و 
نیز کشف 160 هزارکیلوگرم مواد مخدر در 6ماه

تصمیم بانک مرکزی ایران به رغم تداوم توّرم به کاهش نرخ سود پس اندازها
 و عطف بماسبق کردن این تصمیم!ـ  سیل اظهارنظرها

 بعضا بسیار جالب،  خواندنی و آموزنده
بانک مرکزی جمهوری اسالمی تصمیم 
گرفت که سود پس اندازها را از 11 شهریور ماه 
1396، تا 15 درصد پایین بیاورد و این تصمیم 
شامل برخی از سپرده هایی هم می شود که 

هنوز سررسید آنها نرسیده است.
یک اقتصاددان برون مرز درباره این 
تصمیم ابراز نظر کرده بود و نظر خودرا به 
نیان ا یر ی ا نالین برا ریخ آ نه تا  دبیرخا
www.iranianshistoryonthisday.com

فرستاده بود که درج شده بود. در پی درج این 
مطلب، در کمتر از دو سه روز دهها نامه، ایمیل 
و تلفن به این دبیرخانه شد که شگفت انگیز و 
بی سابقه بود و این، نشانه ای از توجه و بیداری 

ایرانیان استـ  ایرانیان درون مرز و برون مرز.
نخست خالصه نامه آن اقتصاددان و سپس 

دستچینی از اظهارنظرها که بسیار جالب و 
خواندنی هستند و آموزنده:

27 آگوست 2017 = ششم  دیشب ]
شهریور1396[ از یک دیدار 17 روزه از ایران 
به آمریکا بازگشتم. در اصفهان به دنیا آمده 
ام، در دانشگاه  تهران درس اقتصاد خواندم، 
در مرداد 1358 )دو ماه پیش از گروگانگیری 
سفارت( به آمریکا آمدم و در رشته مدیریت 
اقتصاِد سرمایه گذاری دکترا گرفتم، ازدوج 

کردم و همینجا ماندم.
 چون پرواز بازگشت از فرودگاه امام بود، دو 
روز و سه شب پیش از بازگشت، از اصفهان به 
تهران آمدم و سئوال پیچ دوستان و بستگان 
شدم که آیا کاهش سود بانکی به این صورت 
ناگهانی و اجباری )فورس ماژور( به نام کمک 

به تولید درست است یا نه؟ و آیا حساب های باز 
شده قبلی را که هنوز چندماه به سررسید آنها 
باقی مانده مشمول این کاهش کرده اند، یک 
فشار و نقض »اصل به ماسبق نشدن تصمیم 
و قانون و اقدام« نمی شود و پرسش هایی از 

این قبیل.
گفتم که در طول 40 سال کار اقتصادی خود 
)پس از اتمام تحصیالت(  ندیده ام که تصمیمی 
عطف به ماسبق شود یعنی که قراردادهای 
قبلی را هم شامل شود. همچنین در کشوری 
مثل ایران که قیمت مستغالت )خانه و زمین(، 
طال و برخی اقالِم ثابِت دیگر در سی و چند سال 
اخیر بیش از دو هزار برابر شده و با تداوم توّرم، 
بیایند و نرخ بهره را کاهش دهندـ  کاهش بهره 
پول در جامعه ایران که روانشناسی و جامعه 
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شناسی مردم متفاوت از غرب و شرق است. 
درصد توّرم پول که عامل باالرفتن قیمت ها 
و پایین آمدن ارزش پول )قدرت خرید( آن 
است طبق محاسبات ما بیش از آن است که 
اعالم می شود. باید هر تصمیم و اقدام، مستند 
به یک منطق باشد و نتایج یک تصمیم از این 
دست که در زندگانی مردم تأثیرگذار خواهد 
بود قبال پیش بینی شود، زمینه برای اتخاذ و 

اجرای آن آماده شود و ....
سالهاست که در ایران خانه را رهن و یا رهن 
و اجاره می کنند و مالک ]موجر[ پول رهن را 
در بانک سپرده گذاری می کند و از بهره آن 
استفاده. با کاهش نرخ بهره به همین نسبت 
اجاره بها افزایش می یابد و تحمیل بر طبقه 

مستضعف می شود. 
اینکه گفتم روانشناسی خاص ایرانی در 

قبال پول، خاطره جالبی دارم.
در سال 1352 که دانشجوی رشته اقتصاد 
بودم، درست در روز امتحان یکی از دروس 
در خردادماه، در کوچه با یک دوچرخه سوار 
تصادف کردم و به بیمارستان منتقل شدم و 
استاد کار مرا »ناتمام« اعالم کرد که باید سه 
شنبه ششم شهریور می رفتم و امتحان می 
دادم. در این روز وقتی به دانشکده رسیدم، 
همه رفته بودند اطاق کنفرانس و به خواست 
بانک مرکزی بحث درباره نرخ بهره بود که در 
نظر داشت آن را باال ببرد. چون ورود تماشاگر 
به جلسه آزاد بود من هم به آنجا رفتم مخصوصا 
که خواستم استادم که آنجا بود مرا ببیند و 

تصور نکند که غایب بودم.
در این بحث چندین استاد، تاجر، بانکدار 
و سپرده گذار و وام گیرنده شرکت داشتند 
و همگی با باال رفتن نرخ بهره بانکی تا حدود 
9 درصدـ  در سال 1352 )5 سال پیش از 
انقالب( موافقت کردند، هفتم شهریور افزایش 
نرخ بهره بانکی اعالم شد و روزنامه ها همان روز 

تیتر صفحه اول خود کردند. 
خالصه چند اظهارنظر دریافتی از میان 

دهها ایمیل:
 1ـ مخاطب: پس از خواندن نامه اقتصاددان 
هموطن در تاریخ آنالین، به کتابخانه مجلس 
رفتم و دورِه روزنامه اطالعات سال 1352 را 
خواستم و شماره های دهه نخست شهریورماه 
آن را خواندم. در صفحه بیستم )صفحه آخر( 
شماره هشتم شهریور 1352 تعقیب مطلب به 
قلم خبرنگار ]احمد مرادی[را دیدم که توجه به 
اصل »عطف به ماسبق نشدن« و »اتخاذ تصمیم 
اجرایی با کانون بانک ها بودن« را منعکس می کند 
الزم است که شما ُکپی مطلب را درج کنید شاید 

که بانک مرکزی جمهوری اسالمی توجه کند.
2ـ  مخاطب: حساب پس انداز بانکی یک 
پیمانـ  قرارداد، میان فرد و متصدی مربوط 
در بانک است که باید تا پایان ]سرسید[ به آن 
عمل کند. ایران دارای نظام اسالمی است و 
عمل و رفتار مردم و بویژه مقامات نباید خارج از 
آن باشد. در قرآن مجید در 16 آیه در 12 سوره 
تأکید برآن ]وفای به عهد[ شده است و واضح 
ترین این آیات، آیه 91 )َواَفوبِعهِداهللِ اِذاعاَهدتم 

...( سوره نحلـ  سوره شانزدهم است. بنابراین، 
بخشنامه بانک مرکزی می تواند شامل حساب 
هایی شود که از 11 شهریور 1396 باز می شود 
و حساب های قبلی قاعدتا باید تا سررسید آنها 
]تاریخ انقضاء[ به همان صورت باشند و اگر پس 
انداز کننده بخواهد حساب خودرا تجدید کند، 
با مقررات تازه. ربا در اسالم نهی شده ولی در 
بانکداری ایران عنوان مشارکت و ... بر آن نهاده 
اند تا غیراسالمی عمل نشود.  باید توجه داشت 
که رئیس دستگاه اجرایی ایران، در حال حاضر 
یک حجت االسالم است و القاب حجت االسالم 
و آیت اهلل را به کسانی می دهند که اطالع کامل 
از آیات قرآن و جزئیات احکام اسالمی داشته 
باشند )معادل دکتراِی با عمل در علوم دیگر( 
و به آیه های قرآنی و احکام دقیقا عمل کنند و 

دیگران را هم هدایت به رعایت سازند. 
3ـ  مخاطب: 19 سال است که در اروپا 
زندگی می کنم و هر سال برای تازه کردن دیدار 
عزیزان و گذراندن مرخصی ساالنه، به وطن 
اباـ  اجدادی می روم. دو سال پیش تصمیم 
گرفتم که یک آپارتمان کوچک در ساحل 
دریای مازندران برای گذراندن مرخصی 
خریداری کنم. گفتند حدود 200 میلیون 
تومان می شود. چندماه پیش با 50 هزار یورو 
به ایران رفتم، بهای آپارتمان مورد نظر شده 
بود 285 میلیون و پول من به آن حد نبود. 
تصمیم گرفتم که باقیمانده پول را که 200 
و چند میلیون بود نزد یک شعبه بانک ملی 
سپرده ثابت یکساله بگذارم تا مرخصی بعدی 

با دریافت نامه مخاطب
 سی دی شهریور سال 1352 

روزنامه اطالعات که در دسترس 
بود مشاهده شد که باالرفتن نرخ 

بهره را تیتر صفحه اول  شماره 
هفتم شهریورماه 1352 خود 

کرده بود
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و آوردن »یورو« بیشتر. نرخ سود پول 18 درصد 
مقرر شد. بانک ملی را که سود کمتری می داد 
به این جهت انتخاب کردم که اطمینان خاطر 
داشته باشم که چون متعلق به کشور است و 
آبروی ملت، دچار مشکل نخواهد شد که آن 
روزها شایعاتی درباره یکیـ  دو بانک به گوش 

می خورد.
با خواندن خبرهای مربوط به تصمیم اخیر 
بانک مرکزی در اواخر مردادماه 96 که دالیل 
آن هم اعالم نشده بود در وبسایت های خبری 
فارسی ازجمله  وبالگ دویچه وله فارسی، 
این نگرانی به من دست داده است که آیا 
حساب من که در آنجا نیستم که قرارداد تازه 
برپایه 15 درصد امضاء کنم بسته می شود؟ 
و چه سرنوشتی پیدا می کند. از هرکس که 
پرسیدم گفتند: مگر می شود یک بانک زیر 
امضای خودش بزند!. حساب شما تا سررسید 
همان باید باشد که بوده و اگر تغییر دهند می 
توانم به دادگاه ایران و یا کشور محل اقامت 
خود دادخواست بدهم و ادعای غرامت هم 
بکنم زیراکه هیچ قانون و ضابطه و از این قبیل 
نمی تواند عطف به ما سبق شود.  تصمیم 
گرفتم که قبل از هر اقدام به شعبه مربوط در 
ایران تلفن کنم و بپرسم. به زحمت تلفن آن 
را یافتم. چندبار تلفن کردم ولی کسی گوشی 
را برنداشت شاید که شماره ظاهر شده روی 
تلفن برایشان آشنا نبود که جواب دهند. نمی 
دانم چه بکنم. نگران شده ام. اگر این خبرهای 
مربوط قطعی و درست باشد که این تصمیِم یک 
و یا چند مقام بانک مرکزی بوده عقالنی نیست. 
می روم پولم را می گیرم و از خیر رفتن به ایران 
و خرید آپارتمان هم می گذارم. در سطح کره 
زمین هزاران جا برای گذراندن مرخصی وجود 
دارد. سوشل میدیا هم که ارتباط بستگان را 
برقرار کرده با هم از این طریق تماس می گیریم 

تا ببینیم که خدا چه می خواهد.
4 ـ مخاطب: من یک بانوی 34 ساله هستم. 9 
سال و شش ماه شوهر داشتم و دارای یک پسر 
شدم که حاال 11 ساله است. َمهریه ام صد سکه 
طال بود. شوهرم دو سال و 9 ماه پیش با فروش 
خانه اضافی که در گیالن  داشت بهای وقت  
سکه ها را به من داد، طالقم گفت و پسرمان را 

برداشت و رفت.
 40 میلیون تومان از این پول را دادم و یک 

آپارتمان 36 متری یک اطاقه در یک محله 
نسبتا پایین تهران رهن کردم و 60 میلیون را 
هم در یک  بانک تازه تأسیس نه چندان بزرگ  
و معروف که بهره بیشتری می داد سپرده کردم 
و مابقی را که زیاد هم نبود در خانه گذاشتم و با 

آن خرید مایحتاج می کردم.
تحصیالت من در حد متوسطه است و 
جز خانه داری کاری نمی دانستم که به آن 
مشغول شوم. در این مدت رفتم و چند کار یاد 
ولی داوطلب کار زیاد است و از کارفرما خبری 
نیست، صیغه شدن را هم دوست ندارم که در 

این زمینه چند پیشنهاد به من شد.
از زندگی فقیرانه ام راضی بودم که دو روز 
پیش صاحبخانه پیغام فرستاد که اگر سود 
بانکی 15 درصد شود باید 25 میلیون دیگر هم 
بر مبلغ رهن اضافه کنم. او 40 میلیون مرا در 
حساب سپرده 21 درصدی مدت دار گذاشته 
که می گویند تصمیم تازه شامل سپرده او هم 
می شود. به بانک خودم رفتم گفتند که اگر 
تاریخ اجرای بخشنامه بانک مرکزی تغییر 
نکند باید تا 11 شهریور بروم و حساب تازه 15 
درصدی بازکنم. با شنیدن این حرفـ  بدون 
اینکه بخواهم اشک در چشمانم حلقه زد و از آن 
لحظه آرامش از من سلب شده است. راهی ندارم 
جز پس گرفتن همه پول از بانک و دادن قسمتی 
از آن به صاحبخانه و خوردن بقیه تا تمام شود و 

پس از آن، چی؟.
5ـ  مخاطب: پنج  سال پیش خانه ام را به 
عنوان کلنگی )بهای زمین آن( به 720 میلیون 
تومان فروختمـ  خانه ای که دست نخورده 
مانده، مسکونی است و ماه گذشته ]اَُمرداد 
1396[ تقریبا دو میلیارد تومان قیمت گذاری 
شده است زیرا که حقوق دریافتی ام کفاف 
هزینه هایم را نمی داد. 400 میلیون از این 
پول را دادم و یک آپارتمان در یک مجموعه 
خریدم، 20 میلیون آن را اتومبیل و بقیه را در 
یک حساب بانکی مدت دار. در این 5 سال 254 
میلیون بهره دریافت کردم. بهای اتومبیل شده 
است 13 میلیون )کهنه شده و پایین رفته(. 
بهای آپارتمان هم شده است 550 میلیون. 
با یک محاسبه سرانگشتی، دارایی حاصل از 
فروش خانه تا به امروز شده است یک میلیارد 
و 117 هزار تومان. اگر این مبلغ را از دومیلیارد 
تومان ]بهای امروز خانِه فروخته شده طبق 

نوشته مخاطب[ کسر کنیم، زیان من )که خانه 
ام را فروختم( در طول پنج سال می شود 883 
هزار تومان. این است زیان تورم و حاال بانک 
مرکزی می خواهد نرخ بهره را تا 15 درصد 
پایین بیاورد و عطف بماسبق کند و بر غم و 

اندوه من بیافزاید.
6ـ مخاطب: همین چند دقیقه پیش طبق 
معمول سراغ وبگاه خبرگزاری های داخلی 
رفتم، دیدم که بانک مرکزی وضعیت معامالت 
مستغالت را منتشر کرده )که اگر درست باشد( 
متوسط بهای مستغالت شش و 2 دهم درصد 
باال رفته و بر حجم این معامالت تا 24 درصد! 
افزوده شده است. خوب، اگر نرخ بهره بانکی را 
تا 15 درصد پایین بیاورند، آنها که پس اندازشان 
به حد خرید مستغالت است پولشان را می 
گیرند و سراغ مستغالت می روند و آنهایی که 
پول کمتری دارند سراغ خوشگذرانی و خرید 
پوشاک و اتومبیل و ... که طبق گزارش های 
تازه، در یک سال اخیرـ تنها، معادل 5 میلیارد 
دالر پوشاک قاچاق!! وارد کشور شده است و 
به این ترتیب بانک ها بدون پول می شوند و با 
سرمایه اولیه خودشان باید کار کنند و دست به 
اخراج کارمندان خواهند زد، قیمت مستغالت 
باال خواهد رفت،  پولدارها داراتر و مستضعفان 

فقیرتر و خشمگین. 
7ـ  مخاطب: دانشجوی دوره دکترا در خارج 
و قبال کارمند بانک در تهران، گفته است که بر 
پایه تجربه او، با اجرای تصمیم بانک مرکزی، 
بسیاری از مردم پول خودرا از بانک ها بیرون 
می کشند و دوباره وارد دنیای خرید و فروش 
می شوندـ  خرید و فروش همان خانه ها و یا 
اشیاء موجود و قیمت ها باال خواهد رفت و 
از دسترس طبقه مستضعف خارجـ  طبقه 
مستضعِف 40 سال پیش انقالب کرد، ارتقاء 
یافت و همه کاره شد. البته در کار معامله خطر 
زیاندهی هم وجود دارد. اگر هم ساختمان 
سازی های بیشتری صورت گیرد، کار برای 
افغان های مهاجر تأمین می شود، ایرانی عادت 
کرده است که عملگی نکند. توجه به آپارتمان 
سازی، شهرها را بزرگتر و میزان مصرف را باال 
خواهد بُرد و می دانیم که جامعه شهرنشین 
در صورت بیش از حد بزرگ شدن در معرض  
خطراتی می تواند باشد از سیل و زلزله تا بیماری 

همه گیر، بیکاری، فساد و ....
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اظهار نظر درباره تصمیم بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی در پایین آورده شدن 
نرخ پس اندازهای مدت دار بانکی تا 
15 درصد که به رغم تداوم توّرم و رکود 
اقتصادی اتخاذ و از 11 شهریور ماه 1396 
)دوم سپتامبر 2017( به اجرا درآمده 
است ادامه دارد. بیشتر این اظهار نظرها 
که هرکدام داستانی را بیان می کند از این 
جهت است که این تصمیم شامل سپرده 
هایی هم می شود که هنوز سررسید آنها 
نرسیده است. در حقیقت، این تصمیم 
ُعرف و ضابطه حقوقی ِ جهانی شده »عطف 
بماَسَبق نشدن« را نقض می کند. بسیاری 
از این صاحب حساب های پس انداز به 
اعتبار اصل »عطف بماسبق نشدن« حساب 
بازکرده، پول خودرا طبق قرارداد با متصدی 
بانک در آنجا گذاشته و به سفر طوالنی و 
یا بیمارستان و ... رفته اند و با اجرای این 
تصمیم، حساب آنها عمال بسته شده است 
و یا پس از مراجعه ممکن است ده درصد 
محاسبه کنند. بسیاری هم هستند که به 
علت سالخوردگی حوصله دیدن خبرها را 
نداشته و با پیامک گیری از سلفون آشنا 

نیستند و یاد هم نمی گیرند.
حساب پس انداز بانکی یک پیمانـ  
قرارداد، میان فرد و متصدی مربوط در بانک 
است که باید تا پایان ]سرسید[ به آن عمل 
کند. ایران دارای نظام اسالمی است و عمل 
و رفتار مردم و بویژه مقامات نباید خارج از 

آن )وفای به عهد( باشد.
 

ـ  یک مخاطب: دو پسر و یک دختر دارم 
که در دهه 1380 هرکدام به یک کشور 
در سه قاره رفتندـ  دخترم با شوهرش و 
من ماندم و بانوی خانه که او نیز دو سال و 7 
ماه پیش برای دیدن کوچکترین پسرمان 
به اروپا رفت، بازنگشت و به من نوشت که 

اگر اورا می خواهم به اروپا بروم، درآمد پسر 
هزینه مارا کفایت می کند. یک سال بعد 
با هدف راضی کردن عیال به بازگشت به 
آنجا رفتم، وضعیت را دیدم و تسلیم نظر 
خانم شدم. در تهران یک آپارتمان دو اطاق 
خوابه 84 متری داشتم که یک روز مدیر 
انتخابی آن مجتمع مسکونی تلفن کرد 
که لوله های آب و گاز یک بدنه مجتمع که 
آپارتمان من در آن واقع است و در ورودی 
آن با دو قفل بسته است نیاز به تعویض و ... 
دارد سریعا بازگردم و یا به سفارت بروم و 
وکالت برداشتن قفل و ورود به آپارتمان را 

بدهم که ترجیح دادم بازگردم.
 در تهران تصمیم به فروش آپارتمان 
و سپردن پول آن به بانک گرفتم تا اگر 
روزگاری بتوانم خانم را راضی به بازگشت 
کنم، با آن پول + سود حاصل، یک آپارتمان 
دیگر و شاید هم بهتر بخرم. شهریورماه سال 
پیش ]سال 1395[ فروش خانه به متری 
4 میلیون تومان انجام شد و پس از کسر 
کمیسیون بنگاه معامالت امالک و هزینه 
های دیگرـ  محضر و ...ـ  320 میلیون در 
یک بانک با سود 20 درصد پس انداز کردم. 
چند روز پیش که قضیه تصمیم بانک 
مرکزی و نادیده گرفتن  ُعرف »عطف 
بماسبق نشدن« آن را شنیدم به یک دوست 
در تهران تلفن کردم که برود از بانک بپرسد 
که آیا حساب من هم مشمول تصمیم 
تازه می شود؟، که روز بعد دوستم تلفن 
کرد و گفت: "اینها خودشان هم نمی دانند 
که چه خواهد شد!". تصمیم به بازگشت 
گرفتم و برحسب شانس برای پرواز روز 
بعد در هواپیما جا بود، بلیت خریدم و 
بازگشتم و به بانک رفتم، سر در ُگم بودند 
و گفتند که تا یکشنبه 12 شهریور صبر 
کنم ببینیم چه می شود، اجرای تصمیم از 
11 شهریور است که ممکن است جمالت 

ُمبهم بخشنامه تفسیر و روشن تر شود. 
در بانک یک فرد دیگر هم که گفت وکیل 
دعاوی است همین مشکل مرا داشت. او 
گفت که اصوال بانک غیردولتی و یا مختلط 
یک بنگاه کسب و کار است، نمی شود به آن 
دیکته کرد. در اروپا، آمریکا و هرجای دیگر، 
بانک مرکزی و یا شورای پول تنها سیاست 
گذاری می کند نه تعیین رقم دقیق و تأکید 
بر رعایت آن و تعیین ضمانت اجرایی. بانک 
ها هستند که به شرکت های تولیدی و 
خدماتی وام می دهند نه افراد. وقتی افرادـ  
مثال من و شماـ  پولشان را از بانک بگیرند، 
دیگر پول چندانی در بانک نخواهد بود که 
به شرکت ها وام بدهد. بانک مرکزی چرا 
ضابطه بر وثیقه ها برای گرفتن وام وضع 
نمی کند که در یک سال اخیر صحبت از 
گرفتن صدها میلیارد تومان وام با وثیقه کم 
ارزش و یا »چِک سفید امضاء« بوده است و 
چند پرونده قضایی در این زمینه و ازجمله 
در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان 

تشکیل شده است.
فراموش کردم که بگویم پس از فروش 
آپارتمان، انباری 2 متر در 3 متر آن را که 
زیر پارکینک است برای گذاردن اثاثه ام به 
ماهی 24 هزار تومان از خریدار آپارتمان 
اجاره کردم و اجاره یک سال آن را هم نقدا 

دادم.
مالک آپارتمان پس از اطالع از بازگشت 
من که به انباری سر زده بودم، خواست 
که ظرف دوـ  سه هفته آنجا را تخلیه کنم 
زیراکه اوال اجاره اش شده است ماهی 40 

هزار تومان و ثانیا خودش به آن نیاز دارد.
 ضمن مشورت با دوستان به اندیشه 
گرفتن پول خود از بانک )که سررسید آن، 
سوم مهرماه است( و خرید یک آپارتمان 
بهتر، انتقال اشیاء به انباری آن و اجاره 
دادنش بدون انباری افتادم. سراغ چند 

ادامه اظهار نظر درباره تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسالمی در پایین آورده شدن 
نرخ پس اندازهای مدت دار بانکی به رغم تورم و رکود اقتصادی و عطف بماَسَبق 

کردن تصمیم خود که هر یک از نظرات داستانی شنیدنی و تأمل برانگیز است
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بنگاه مستغالت رفتم گفتند که در آن محل 
آپارتمان تا متری 5 میلیون و حتی باالتر 
افزایش یافته و فروشندگان هم در انتظار 
افزایش بیشتر دست نگهداشته اند و در 
محل، خانه کلنگی هم برای ساختمانسازی 
وجود ندارد. افزایش تا متری 5 میلیون 
و بیشتر یعنی 20 درصد و آن هم ظرف 
چندماه اخیر و مخصوصا از زمان انتشار 
تصمیم تازه بانک مرکزی. این افزایش، 
در عین حال میزان توّرم را نشان می دهد. 

ـ   مخاطب دیگر: نمی دانم که بدانید و یا 
نَه. تا آنجا که من دیده ام مقام های دولتی ما 
حوصله خواندن این نظرات و یا توجه به آنها 
را ندارند و راه خودرا می روندـ  درست باشد 
و یا بی نتیجه. من نسبت به پایین بودن نرخ 
توّرم از ده درصد تردید دارم زیراکه خودم 

خرید خانه را انجام می دهم و باالرفتن 
قیمت ها را لمس می کنم. تفاوت قیمت 
ها، اینک نسبت به سابق زیاد است و بعضا 
دوـ  سه هزار برابر سال 1360. باید بنشینند 
و ببینند که چرا قیمت ها هر روز بیشتر می 
شود و راه حل پیدا کنند. به نظر من که از دو 
ـ سه ماه پیش قیمت خانه و اجاره بها حدود 
20 درصد باال رفته و .... راه حل؛ کاهش 
هزینه های دولتی، حذف سوبسیدها و 
تشویق به پس انداز کردن پول های اضافی 
در بانک ها و یا فروش اوراق قرضه دولتی 
است، مطابق کاری کرد دولت وقت در 
شهریور 1352 کرد. ]آگهی بانک مرکزی 
را در زیر این نظر مخاطب ببینید[. من پولی 
در بانک ندارم، ولی نرخ سود پس انداز باید 
برپایه نرخ توّرم + یک درآمد عادالنه باشد. 
افراد برای بدست آوردن این پول اضافی 
خود تالش و امساک کرده اند و این پول 

بهای ُعمر ایشان است.
حسن درج این نظرات در این است که در 
»تاریخ ایران« خواهند ماند و دهها سال بعد 

مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.

   ـ  مخاطب سوم: حاال که سیستم 
بانکی ما اقتباس از کشورهای اروپاییـ  
آمریکایی است باید سازمان آن هم مطابق 
آن کشورها باشد. مثال از آمریکا: سیاست 
پولی و بانکداری 104 ساله آمریکا در دست 
سازمانی به نام »فدرال رزرو سیستم« است 
که در پی یک  Panic)ترس و اضطراب( 
پولی به وجود آمده و زیر نظر یک شورای 
مستقل از دولت به نام »بورد آو گاورنُرز« 
مرکب از 7 کارشناس امور مالی )فایناسیر( 
اداره می شود و اعضای شورا خودشان 
رئیس آن را انتخاب و به رئیس کشور )در 
مورد ایران؛ مقام رهبری زیراکه رئیس 
جمهور رئیس کشور نیست( معرفی می 
کنند تا ُحکم اورا صادر و یا انتخاب وی 
را تأیید کند. این اعضای هفتگانه با رای 
سنای آمریکا انتخاب می شوند و کارشان 
تنظیم سیاست مالی، نظارت بر امور بانک 
ها، وضعیت پول و انتشار اسکناس است. 
اعضای شورا در هر تصمیمی، مصالح 

کشوررا در نظر می گیرند و نه اشاره ارکان 
تشکیل دهنده دولت و یا ترژری ِدپارتِمنت 
)وزارت دارایی( را. ایران هم باید در جوار 
بانک مرکزی خود و یا در چارچوب آن 
چنین شورای مستقلـ  مستقل از قوه 

اجرایی را داشته باشد. 
    

   ـ  مخاطب چهارم: پدرم که یک 
بازنشسته است در سال 1391 مسکن 
خودرا فروخت، پولش را در بانک سپرده 
گذاری کرد و اجاره نشین شد تا کسری 
هزینه زندگی را که هر روز باال می رود از 
محل بهره دریافتی تأمین کند. در چند 
روز گذشته کار او رفتن به بانک و پرسش 
و پاسخ بوده و یا خواندن پیامک ها. متون 
باورنکردنی این پیامک های دریافتی اورا 
دچار استرس و نگرانی کرده بود که اورا نزد 
پزشک اعصاب بردم، دارو داد و گفت که 
مسائل پول و تصمیمات خالف پیش بینی 
مربوط به آن، اِسترس زا است و اِسترس 
باعث بیماری های متعدد از قند گرفته 
تا قلب و ... می شود. بانک مرکزی باید 
تدریجی تصمیم می گرفت نه آنی و بیش 
از ده روز و مثال 3 ماه، شش ماه و ... مهلت 

تعیین می کرد.
    

    ـ مخاطب پنجم: من یک معلم 
بازنشسته هستم با ماهی یک میلیون و 
540 هزارتومان دریافتی. چون این َمبلَغ 
کفاف هزینه های من و سه فرزند بیکارمـ  
دو دختر و یک پسرـ  را نمی داد آپارتمان 
کوچک خودمان در نازی آباد را که ارِث 
مانده از شوهر متوفایم بود فروختیم، 25 
میلیون آن را برای پسر اتومبیل خریدیم 
تا در یک آژانس مسافرکشی کار کند، 80 
میلیون آن را دادیم و یک آپارتمان دو اطاق 
خوابه رهن کردیم و بقیه اش را در طول 
سه سال گذشته خرج کردیم. از روزی 
که بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ 
سود بانکی گرفته، صاحب آپارتمان اَمان 
مرا بُریده است که یا باید مبلغ رهن را 120 
میلیون تومان کنم و یا هرماه 2 میلیون و 
200 هزار تومان اجاره بدهم که من این  بخشی از صفحه اول شماره 13 شهریور 1352 روزنامه اطالعات
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پول را ندارم و مجبور هستم که پول رهن را 
بگیرم و به تدریج بابت اجاره بدهم و وقتی 
این پول تمام شود می مانم دست خالی. 
من به صاحب آپارتمان حق می دهم. او که 
پول رهن را در بانک گذاشته، نزول آن را می 
گیرد و زندگی می کند. به نظر من، تصمیم 
بانک مرکزی در زمان رکود و باالرفتن 

قیمت ها درست نبود.
    

   ـ      مخاطب ششم: در این یک هفته 
شاید ده تا بازاری و داّلل و یک بَُنکدار )ُعمده 
فروش( به من مراجعه کردند که اگر پولی 
دارم و در بانک است و یا آشناهایی دارم که 
پول در بانک ها دارند پول ها را بگیریم و به 
جای بانک به دست آنها بدهیم، که تا 25 
درصد سود می دهند و تضمین بازگشت 
پول را هم خواهند کرد. به یکی از آنها گفتم 
چه جور تضمینی؟. گفت: ِچِک امضاء 
شدِه بدون تاریخ می دهیم. گفتم آن که 
کاغذ است، گفت برو بابا!، مگر در روزنامه 
ها نخوانده ای که پارتی دارها ِچک امضاء 
شده می دهند و یا وثیقه َکم ارزش و دهها و 

صدها میلیارد تومان وام می گیرند!.
 تردید نیست که با اجرای این تصمیم 
مردم پولشان را از بانک ها می گیرند و به 
بازاری ها و افراد و موسساِت بهره کار نزول 
می دهند و قیمت ها باال می رود. وای به 
روزی که شعبه یک بانک خالی از وجه 
شود .... بانک مرکزی باید پیش خودش 
همه حساب ها و پیش بینی هارا کرده باشد.

    
   ـ       مخاطب هفتم: سال هاست که دستی 
در حسابداری و اقتصاد دارم. پریشب یک 
بازاری که شنیده بود زمین خود در بیرجند 
را فروخته و پولش را در یک بانک سپرده 
کرده ام تلفن کرد و خواست که پولم را 
نزد او بگذارم با بهره 24 درصد. پس از 
دقایقی گفت و گو، قبول کردم و گفتم که 
تا سررسید حساب بانکی ام دو ماه وقت 
است، اگر قرارداد را به هم نزنند و سود مقرر 
را کم نکنند، دو ماه دیگر پول را می گیرم 
و می دهم و اگر از همین شنبه 11 شهریور 
بگویند که دوباره! یکساله با بهره 15 درصد 

کنم و یا اینکه آن را برای دو ماه باقی مانده 
بخواهند 10 درصد کنند، همان روز پول را 
خواهم گرفت، زیراکه زیر قرارداد و قول و 
َعهد خود زده اند که 10 ماه قبل داده بودند. 
مردم به پولشان دلخوش هستند. دولت 
نباید از اینجا شروع می کرد آن هم در زمان 
توّرم و رکود. مگر می شود به یک فرد گفت 
که همان قدر باید سود بگیری که زیان 
توّرم پول را تحمل می کنی!، اینکه طبق 
یک ضرب المثل قدیمی می شود؛ خرم را 
فروشم که بیکار نباشم!. در بعضی کشورها 
که کار فراوان است و واردات محدود، بله. 
ولی، در ایران کاهش نرخ بهره مسائل 
رکود، گرانی و بیکاری را حل نخواهد کرد، 
مردم برای پولشان راههای دیگری انتخاب 
می کنند که کمکی هم به حل آن مسائل 
نخواهد شد. صادرات عمده ما شده است 
نفت و گاز که در وضعیت جاری منطقه 
و ... به آن هم نمی شود زیاد خوشبین بود. 
مردم باید راهنمایی شوند که پول خودرا در 
کجا سرمایه گذاری کنند که به سود کشور 
باشد و این، کار امروز و فردا نیست. زمان 
و آموزش )تبلیغات( الزم دارد. نخستین 
نتیجه منفی کاهش سود بانکی، افزایش 
قیمت مستغالت است ولو اینکه مشتری 
برایشان نباشد و اجاره بها که از عوامل 

ناراضی سازی است.
    

   ـ  مخاطب هشتم : برخی از سپرده 
گذاران، ایرانیان مقیم خارج و یا در سفر 
خارج هستند. در مورد این افراد، الزم است 
که با رعایت رفتار اسالمی و عطوفت ایرانی 
حساب هایشان دست کم برای یکیـ  دو 
ماه به همان صورِت منعقده حفظ شود تا 
فرصت بازگشت و تجدید حساب به نرخ 
تازه داشته باشند. به نظر می رسد که در 
تنظیم ابالغیه بانک مرکزی، وضعیت آنها 

مورد توجه قرار نگرفته است.     
ـ چهار مخاطب از تأثیر منفی کاهش 
سود پس اندازهای بانکی بر »رهنـ  اجاره« 
مسکن ابراز نگرانی کرده و گفته اند که 
هنوز  مرّکب تصمیم بانک مرکزی خشک 
نشده بود که موجران )صاحِب خانه ها( َدم 

از افزایش میزان َرهن زدند و حق هم دارند 
زیراکه پول رهن را در بانک می سپارند و 
لذا، میزان رهن را برحسب نرخ سود بانکی 
مدت دار محاسبه و دریافت می کنند. بانک 
مرکزی برای اتخاذ هر تصمیم باید وضعیت 
جامعه و برنامه داخلی هر خانوار را در نظر 

می گرفت. 

ـ  دو مخاطب که خودرا اهل تجربه 
معرفی کرده اند گفته اند که تصمیم بانک 
مرکزی نباید با دور زدن اصل »عطف 
بماسبق نشدن« به اجرا در می آمد که 
حساب های بانکی مدت دار ِ باز شدهِ پیش 
از اجرایی شدن تصمیم را شامل شود که 
رشته ای است منفی که سر دراز خواهد 
داشت و اعتماد به بقاء و ثبات  قراردادها کم 
خواهد شد. بیشتر سپرده گذاران بانکی 
افرادی هستند که ملک اضافی و یا بزرگتر 
خودرا فروخته اند تا کسری هزینه زندگی را 
با سپرده گذاری پول حاصل در بانک تأمین 
کنند. نباید آنها را مأیوس و با شکست رو به 

رو کرد.
ـ یک مخاطب، بانک مرکزی را از ورود به 
سیاسی کاری برحذر داشته و گفته است: 
بانک مرکزی ایران 7 دهه پیش تأسیس 
شد تا تصمیمات خودرا که با جیب مردم و 
زندگی روزانه ارتباط مستقیم دارد پس از 
محاسبات دقیق و در نظر گرفتن اوضاع، نه 
فقط اقتصادی بلکه اجتماعی و روندها اتخاذ 
کند. هزار سال است که عادت ایرانی شده 
که در بکار بردن پول خود احتیاط را از دست 
ندهد و در کارهایی که احتمال ریسک بدهد 
بکار نیندازد. همچنین گمان نمی رود که 
مصادره های پس از انقالب و ملی شدن 
بانک ها فراموش شده باشد، تاریخچه بانک 
ها، بیمه ها و صنایع را نگاه کنید و ببینید که 
مؤسسان و صاحبان قبلی آنها چه کسانی 
بودند، حاال کجا هستند و چه می کنند. بهتر 
بود که بانک مرکزی درباره تصمیم خود، 
تاریخ اجرای آن و عطف بماسبق نشدنش 
به نظرسنجی از اصحاب نظر دست می زد. ما 
نیاز به یک شورای پول از همه جهت کامل و 

خارج از حوزه سیاست و نفوذ داریم.
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مخاطب: 
    »بانکـ  بَنک« در زبان انگلیسی یعنی 
»ساحل« و عمدتا ساحل دریاچه و یا 
بخشی از خشکی که لبه های رودخانه ها 
را تشکیل می دهدـ  جای اَمن، جایی که 
از خطر سیل و طغیان رودخانه مصون 
است. همچنین در ایتالیای قرون ُوسطی 
به میزی می گفتند که فردی در کنار و یا 
پشت آن می نشست و به افرادی که وثیقه 
و اعتبار داشتند، پول قرض می داد و سود 
دریافتی بر حسب اعتبار وام گیرندگان 
متفاوت بود. این وام دهنده )میزنشین( در 
عین حال پول اضافی مردم را می گرفت، 
سَند می داد و سود را معّین و پرداخت می 
کرد. به تدریج مدیران شهرها )شهردارها( 
تضمین کننده عمل این میزنشینان )بانک 
های یک نفره( شدند. در مارس سال 1472 
در شهر Siena  ایتالیا به جای »یک نفرـ  
یک میز«، چند پولدار تاالری را به این کار 
اختصاص دادند و نخستین بانک جهان به 
مفهوم امروز که هنوز سرگرم بکار است 
 Banca Monte dei Paschi di  به نام

Siena  به وجود آمد و مردمی که نگران 

دستبرد به نقدینه خود و یا ولخرجی 
خانواده بودند پول خودرا نزد این بانک به 

امانت می سپردند و سود می گرفتند و ....
    یک خانواده آلمانی در سال 1590 
دومین بانک جهان راـ  البته به صورتی 
مجهزتر و ضابطه مند در شهر هامبورگ 
 Berenberg  آلمان تأسیس کرد به نام
Bank  که هنوز پس از 427 سال بکار ادامه 

می دهد و شعب متعدد دارد. این بانک ها 
در آن زمان و تا یکیـ  دو قرن بعد با سّکه 
کار می کردند که بانک انگلستان با هدف 
سهولت کار، در سال 1695 نوعی اسکناس 
)بانک نوت( را وسیله مبادالت قرارداد که 
این نوت هاـ  حواله ها و تضمین نامه و نیز 
ضوابط این بانک، جهانی شده و همچنین 
مفهوم واژه انگلیسی »بانکـ  بَنک« یعنی 
ساحل اَمنـ  جایی که موجودی حساب ها 

تضمین است و در دسترس. 
     به تدریج بانک ها بر حسب کار خود 
به تجاری، تعاونی و ... تقسیم شدند و 
برخی هم با صاحبان حساب ها شریک 

شدند )کردیت یونیون ها(. در پی چند 
ورشکستگِی بانکی که نزدیک بود به 
طغیان و شورش سپرده گذاران بیانجامد، 
دولت ها بانک مرکزی ایجاد کردند تا 
تضمین کننده سپرده ها و حساب های 
بانکی باشد و این بانک های مرکزی که در 
عین حال ناشر اسکناس هستند مستقل 
از دولت )سیاسیون( و زیر نظر شوراهای 
منتخب فعالیت می کنند. این شوراها که 
سیاست های پولی کشور خود را طرح و 
بر اجرای آن نظارت می کنند بدون تأیید 
کانوِن بانک ها مرّکب از روسای کل همه 
بانک های کشور خود تصمیم نمی گیرند. 
آنها در عین حال در اجرای تصمیمات خود 
استثناهایی هم قائل می شوند و با توجه به 
شرایط، برخی از بانک ها را موقتا از رعایت 
بخشی از تصمیمات مستثنی می کنند 
بویژه در مورد شرایط قراردادهای قبلی 
آنها با مشتریان. بانک که یک محل کسب 
و کار است نمی تواند تابع ضوابط خشک و 

انعطاف ناپذیر باشد.
    )مخاطب( این را برای شما نوشتم تا 
درج کند و هموطنان بدانند که بانک به 
همانگونه که از مفهوم واژه انگلیسی آن 
استنباط می شود »ساحل اَمن سپرده 
ها« باید باشد و سود سپرده ها قاعدتا نباید 
از حدود دو برابر نرخ توّرم کشور مربوط 
کمتر باشد و گرنه سپرده گذاران تشویق 
به سپرده گذاری در بانک نمی شوند. 
در بیشتر کشورها، سپرده گذار حتی با 
مسئول بانک بر سر میزان دریافت سود، 
چانه زنی می کند زیراکه آن پول، سرمایه 
و می توان گفت که َهستی اوست و به این 
عمل »بازاریابی برای سپرده گذاری« 

گویند.

»بانک« در لغت یعنی ساحل اَمن 
و سپرده گذار بر سر میزان سود دریافتی می تواند چانه بزندـ  تاریخچه بانکداری

اظهار نظرهای واصله مخاطبان درباره تصمیم بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی در پایین آورده شدن نرخ پس اندازهای مدت دار بانکی تا 15 درصد 
که به رغم تداوم توّرم و رکود اقتصادی اتخاذ و از 11 شهریور ماه 1396 )دوم 

سپتامبر 2017( به اجرا درآمده است ادامه دارد. از میان این اظهارنظرها، آنها که 
در عین حال سرگذشتی را بیان می کند، بی شباهت به دادستان کوتاه نیست 

و شنیدنی است و نیز سوژه هرگونه پژوهش دستچین کرده ایم از این قرار:

تصویری از ساختمان و لگو بانک مرکزی
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مخاطبـ  نهم سپتامبر 2017: تصمیم 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی در مورد 
کاهش نرخ بهره بانکی بحث جالبی را به 
میان آورده است که اگر انتشار نظرات 
درباره آن ادامه یابد ممکن است رعایت 
ضوابط، قواعد و اصول مورد توجه بیشتری 

قرار گیرد.
    من پس از اتمام تحصیالت در دانشگاه 
کالیفرنیا، به کار و زندگی در منطقه لس 
آنجلس ادامه می دهم. در شماره 1577 
مجله بین المللی جوانان چاپ لس آنجلس 
که تاریخ انتشار آن یکم سپتامبر 2017 بود 
در صفحه 37 مطلبی به امضای دکتر رابرت 
بامبان خواندم که اشاره به عقاید پروفسور 
برادلِی استاد جامعه شناسی داشت که الزم 
است مقام های دولتی کشورها در مورد 
رعایت ضوابط و اصول و استانداردها به آن 
توجه کنند که از عوامل بقاء آنها است. در 
صفحه 47 همین شماره از مجله، خالصه ای 
از عقاید »جان الک« فیلسوف انگلیسی 
چاپ شده بود که این فیلسوف، فلسفه 

وجودی دولت ها را محافظت از حقوق 
شهروندان به دست داده است.

    »بانک« همانند سایر مؤسسات اقتصادی 
نمی تواند به دور از رقابت باشد. بانک ها نرخ 
شورای پول را نرخ پایه تلّقی می کنند و برای 
پس اندازها، بر پایه َمبلَغ و مدت نرخ گذاری 
می کنند و استدالِل شان این است که اگر 
رقابت نباشد، سپرده گذار، بانک برتر را 
انتخاب می کند و بانک های دیگر سرانجام 
مجبور به بستن درهای خود می شوند و 
برای کشور تنها یک بانک باقی خواهد ماند 
و در این صورت، این بانِک منحصر به فرد به 
تصمیم های شورای پول توجه نخواهد کرد 
و اگر شورا اصرار کند، مثال دست به اعتصاب 
خواهد زد و کشور فلج خواهد شد. شورای 
پول و حتی دولت نمی تواند بدون توجه به 
ُحکم دادگاه یک بانک را تعطیل کند زیراکه 
قطعا شرکت و یا فرد مؤسس بانک با یک 

گروه وکیل قضایی به دادگاه خواهد رفت.
    به نظر من ]مخاطب[ در مورد ایران، 
اگر بانک مرکزی اصرار به رعایت و انعطاف 

ناپذیر بودن سقف تعیین شده اخیر خود 
کند، سپرده گذاران پول خودرا به بانک 
بزرگتر و قدیمی تر و دارای پشتوانه استوارتر 
خواهند داد و در این صورت به بانک ملّی 
روی خواهند آورد و بقیه بانک ها بدون 
درآمد کافی خواهند شد و به بستن شعب 
و اخراج کارمند روی خواهند آورد که در 
این شرایط برای کشوری چون ایران زیان 
آور خواهد بود. همچنین، وقتی که همه و یا 
بیشتر حساب ها در دست یک بانک باشد، 
این بانک به سوی بوروکراسی پیش خواهد 
رفت و در نتیجه مایه ناراضی تراشی خواهد 
شد. بی اعتنایی به اصل عطف بماسبق 
نشدن در مورد حساب های بازشدهِ قبلی از 
آن حرف ها است!. مقام بانک مرکزی قبل 
از اتخاذ تصمیم درباره عطِف بماسبق کردن 
سقف تازه بهره بانکی، باید از خود سئوال می 
کرد که اگر با »حساِب به سررسید« نرسیده 
او که برنامه های زندگی اش را برپایه آن 
درآمد تنظیم کرده بود چنین رفتاری می 

شد، چه می کرد؟.

اگر در میزان بهره رقابت نباشد، سپرده گذاران متوجه بانک بزرگتر خواهند شد و 
بانک های دیگر تعطیل، بیکاری کارمندان و ...

مخاطب:
    یک انسان برای اینکه زنده بماند و 
به ُعمر طبیعی برسد که به ندرت از صد 
سالگی باالتر می رود، ُعسرت نداشته باشد 
تا پشیمان و بیزار از به دنیا آمدن باشد و 
آرزوی مرگ داشته باشد نیاز به تغذیه و 
وسائل زندگانی دارد که در حال کمیاب 
و گران شدن هستند زیراکه نفوس کره 
زمین نزدیک به دو برابر ظرفیت آن برای 
تأمین نیازهای این جمعیِت روزافزون 

است. »پول« وسیله تأمین غذا و وسائل 
زندگانی است و پول بر اثر تالش و کارآیی 
به دست می آید و چون نمی شود همه 
درآمد را یک روزه هزینه کرد، بخش اضافی 
را باید برای روز مبادا پس انداز کنند. با این 
استدالل، انسان ها نسبت به پول و پس انداز 
خود بسیار حساس هستند. بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی اخیرا خیلی عجوالنه در 
مورد پس اندازها که در حقیقت شیره جان 
افراد است تصمیم گرفت و تصمیم خودرا 
که عاری از اشکال نیست برای اجرا ابالغ 

کرد و برای اجرای آن فقط ده روز مهلت 
داد که به فهم من )مخاطب(، برای افراد 
و بانک ها مشکل خواهد ساخت و الزم 
است که تعدیل شود تا بر مسائل و ناراضیان 
افزوده نشود که درباره رابطه جان و پول 
قصه ها گفته و نوشته اند. حتی یک گوشه 
گیر تارک دنیا هم نیاز به پول دارد، البته به 
میزانی کمتر. باید توجه کرد که پول است 
که پول می سازد و اگر نسازد، افراد بیش از 
رفع نیاز روزانه کار و فعالیت نخواهند کرد و 

رشد و پیشرفتی نخواهد بود.

بانک مرکزی جمهوری اسالمی در مورد پس اندازها 
که در حقیقت شیره جان افراد است عجوالنه تصمیم گرفت
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مخاطب:
    من یک بانوی بازنشسته 69 ساله هستم 
که پس از فوت شوهرم، آپارتمانمان را 
فروختم و با قسمتی از پولش در یک بانک 
دولتی حساب سپرده باز کردم و نزد دخترم 
به خارج آمده ام تا از من که به بیماری 
قند مبتال هستم نگهداری کند. عالقه به 
خواندن و شنیدن اخبار و تماس تلفنی با 
دیگران ندارم. برعکس، دخترم عالقه مند 
به اخبار و مطالب تاریخ است. پنج روز پیش 
به من خبر داد که تلفن کنم و داماِد خواهرم 
را به بانک بفرستم تا از وضعیت حساب من 
پس از اجرای بخشنامه تازه بانک مرکزی 
سئوال کند. دخترم خالصه ای از تصمیم 
بانک مرکزی را برایم گفت لکن خودش هم 
دقیقا ندانسته بود که حساب های سپرده 
قبلی با تصمیم تازه چه وضعیتی پیدا می 

کنند. همان ساعت )نیمه شب ایران( به 
داماِد خواهرم که در خواب بود تلفن کردم و 
با عذرخواهی تمام، قضیه را گفتم و خواستم 

که برود و بپرسد.
    دو روز بعد داماِد خواهرم تلفن کرد و گفت 
که باید به ایران بروم و قرارداد تازه با بانک 
بنویسم و گرنه حساب من معلّق خواهد ماند. 
با شنیدن این اظهار به قدری ناراحت شدم 
که نزدیک بود سکته کنم. حساب یکساله که 
نباید تا »سررسید« مشمول تصمیم گیری 
های بعدی شود و معلّق گردد. دخترم به 
هر ایرالینی که تلفن کرد تا بلیت تهیه کند 
گفتند که تا سه هفته دیگر جای خالی ندارند 
و با هر جواب، بر شدت ناراحتی من افزوده 
می شد. یک بار به قدری ناراحت شدم که 
بشقاب غذا را به دیوار اطاق کوبیدم. پول، 
برای من مسئله نیست، مسئله در این است 

که در موضوعات مالی نباید قراردادهای قبلی 
را ابطال کنند. این کار، جای ناراحت شدن 

دارد نه مبلغی پول و سود آن.
    به یکی از بستگان که درس حقوق خوانده 
ولی کاری دیگر می کند تلفن کردم تا بپرسم 
که آیا می شود قراردادهای قبلی و در حال 
اجرا را معلّق کرد؟، گفت که قانونا نه. گفتم 
پس به دادگاه دادخواست می دهم و هزینه 
پرواز بازگشت و غرامت ُخردشدن اعصاب و 
تعلیق حساب را مطالبه و قضیه را تا آخر ُعمر 

دنبال خواهم کرد.
     روز بعد دخترم گفت که در »تاریخ 
آنالین ایرانیان« چند نامه در این زمینه درج 
شده بود. گفتم که از آن نامه ها برایم پرینت 
بگیرد، خواندم و درِد دل خودرا برایتان 
نوشتم شاید که مقامات بخوانند و از تکرار 

جلوگیری کنند.

بهتر بود که بانک مرکزی ایران برای سپرده گذاران برون مرز مهلتی بیش از ده روز 
در نظر می گرفت

این پیام بامداد دهم سپتامبر 2017 )19 
شهریور 1396( واصل شد:

    بسیاری از سپرده گذاران بانک های 
تهران، ایرانیان برون مرز هستند. نباید که 
بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن از 11 
شهریور ماه حساب های پس انداز بازشدِه 
قبلی را شامل می شد. حساب پس انداز، یک 
قرارداد میان یک فرد و یک مقام است باید تا 
سررسید محترم و معتبر باشد. این قرارداد 
با قرارداد برجام، قراداد نفت، قرارداد نکاح و 
... تفاوت ندارد. برای مثال: اگر در یک تصمیم 
عمومی برای َمهریه، سقف تعیین شود، این 
به معنای آن نیست که عقدهای نکاح باالتر 
از این سقف که قبال منعقد شده اند باطل 
هستند و زن و مرد باید بروند و دوباره عقد 
نکاح )ازدواج( ببندند. تاکنون سابقه نداشته 
که یک تصمیم جدید، عطف بماسبق شود. 
به نظر من ]مخاطب[، دادستان کل کشور 
باید به موضوع ورود کند تا حقی از شهروندان 

نقض نگردد. برای مدتی کوتاه پس از یک 
انقالب در یک کشور می شود تغییراتی 
اصطالحا انقالبی صورت گیرد، ولی از انقالب 
ایران 38 سال گذشته است. پس از انقالب، 
بانک های مصادره و دولتی شدند، محاکمات 
یک مرحله ای و سریع بود، برای مدتی کوتاه 
و طبق تصمیم آیت اهلل خسروشاهی، افراد 
از داشتن بیش از یک خانه یا آپارتمان و یک 
زمین ممنوع شدند و ... اّما اینک دادگاههای 
جمهوری اسالمی باردیگر سه مرحله ای 
هستند، بانک غیردولتی دوباره تأسیس 

شده و داشتن خانه و زمین محدود نیست.
    من ]مخاطب[ این پیام را از خارج 
برایتان می فرستم، ولی ایرانی برون مرز 
نیستم برای تکمیل زبان انگلیسی که 
الزمه کارم در شرکت بود به خارج آمده 
ام. ]مخاطب ننوشته است کدام کشور[. 
دوره زبان 8 ماه طول می کشد. من یکم 
جون ]ژوئنـ  خردادماه[ به خارج آمده ام و 

پیش از آمدن 120 میلیون تومان پولی را که 
داشتم در بانک ملی سپرده یک ساله کردم. 
با بخشنامه تازه، حساب من هم بسته شده 
است. من نمی توانم به خاطر تجدید حساب 
که اطمینان صد در صد داشتم تا خردادماه 
1397 معتبر خواهد بود به کشور باز گردم. 
زیراکه بلیت رفت و برگشت می شود حدود 
چهار میلیون تومان و نیاز به گرفتن ویزای 
تازه برای ورود به این کشور است که ویزای 
قبلی را با دو بار رفتن به ترکیه و معطلی 

بسیار گرفتم.
    راه حل مسئله این است که دستور 
دهند حساب کسانی که در خارج هستند 
تا سررسید حساب و یا بازگشت آنها پیش 
از سررسید، مسدود نشود و پس از بازگشت 
ُمهر گذرنامه )تاریخ رفتن و برگشتن( سند 
قرارگیرد. همه آنها که در خارج هستند، 
خبر از این بخشنامه ندارند و رفت و آمدن 

پُرهزینه و گرفتن ویزا دشوار است.

قرارداد پس انداز بانکی با قرارداد نفت، برجام و عقدنکاح تفاوت نداردـ  درِد دل یک 
دانشجوی زبان که به خارج آمده است
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این پیام به زبان انگلیسی، سه شنبه شب )پنجم 
سپتامبر 2017 = 14 شهریور 1396( واصل شد:    
    پدرم سالها کارمند بانک پارس بود که توسط 
پسران نیکپورـ  قبال صاحب کارخانه بلورسازیـ  
تأسیس شده بود. این بانک پس از انقالب، ملّی اعالم، 
و بخشی از بانک ملّت شده است. در آن زمان 8 ساله 
بودم و خانواده ما با کمک دائی ام که از سالها پیش از 
آن در آمریکا در امور پزشکی فعالیت داشت به این 
کشور مهاجرت کرد و من در اینجا دوره تحصیالت 
عمومی را تمام و پس از تحصیل در رشته مدیریِت 
»کسب و کار« در دانشگاه، به استخدام یک بانک 
بزرگ درآمدم و 23 سال است که بانکداری می کنم 
که چند سال از آن را در دو شعبه این بانک در اروپا و 

کره جنوبی کار کردم.
    کالس سوم ابتدایی را در ایران تمام کرده بودم 
که به آمریکا آمدیم. در اینجا پدرم سعی فراوان کرد 
که خواندن و نوشتن فارسِی من تقویت شود. او که 
اینک بازنشسته و خانه نشین است کاری جز خواندن 
اخبار ایران به زبان فارسی، نشریات فارسی منتشره 
در آمریکا و گوش کردن به رادیو تلویزیون و مبادله 
پیام در سوشل میدیا و تماس اسکایپی با دوستان 
و بستگان در ایران و سایر کشورها ندارد که رایگان 
است. او هر شب خالصه خبرهای ایران را برایم می 
گوید و بعضی وقت ها هم نظر مرا درباره آنها می 
پرسد. ما در یک خانه زندگی می کنیم. در دو هفته 
گذشته پرسش های او از من، همه اش درباره اقدام 
بانک مرکزی ایران نسبت به درصد سود سپرده ها 
بود. دوشنبه چهارم سپتامبرـ  روز تعطیل دولتی بود 
و من از خانه خارج نشدم. پدرم که همچنان درباره 
اقدام بانک مرکزی جمهوری اسالمی با من سخن 
می گفت، خواست که پاسخ هایی را که طی این دو 
هفته، در این باره به او داده بودم برای درج در »تاریخ 
آنالین ایرانیان« بفرستم. او هر روز این آنالین را می 
خواند. گفتم که می دانی فارسی من ضعیف است، 
دیکته می کنم، خود شما بنویسید، من می فرستم. 

گفت به انگلیسی بنویس خودشان ترجمه می کنند. 
گفتم چه بنویسم گفت همان مطالبی را که به من 

گفته بودی.
    به او گفته بودم که بانک مرکزی یک کشور 
می تواند نرخ بهره بانکی را بر حسب وضعیت پول 
و اقتصاد کشور خودـ  پس از بررسی های الزم و 
طرح مطلب برای روزها و ماهها در رسانه ها تعیین 
و به صورت »توصیه« به بانک ها ابالغ کند، ولی 
هرگونه اقدام از این دست مربوط به آینده و حساب 
هایی است که بعدا باز و یا تمدید و تجدید می شود. 
حساب های ِسیوینگ )پس انداز معمولی، متفاوت 
از ِچکینگ( تا حساب »مانی مارکت« و سی. دی  
)Certificate of Deposit(  اسنادی هستند 
حاوی سررسید )تاریخ انقضاء( و میزان درصد سود 
و چگونگی پرداخت سودـ  روزانه به حساب جاری 
مشتری ریخته شود، یا ماهانه و یا سه ماهه )فصلی(. 
طبق یک قاعده عمومی )اصِل عطف بماسبق 
نشدن( نمی شود به تصمیم دولت، بانک مرکزی و 
حتی پارلمان، تا سررسید در شرایط آن تغییری داد 
مگر اینکه قبال در سند و یا دفترچه نوشته شود که 
شرایط این حساب با تصمیم مقامات می تواند تغییر 
کند و یا تراضی طرفین. تا آنجا که من ]فرستنده 
پیام[ در کتاب های درسی مربوط خوانده ام و نیز در 
جریان کار، ندیده ام که دولت و یا پارلمان تغییری 
در قرارداد بانک و مشتریـ  قبال منعقد شده و در 
جریانـ  داده باشد. تغییرات در سررسید حساب 
های جاری و یا در مورد حساب های تازه می تواند 
صورت گیرد و اِعمال شود. در طول 23 سال کار در 
بانک فقط چند بار دیدم که دادگاه ُحکم به بسته 
شدن حساب مشتری داد. بنابراین، فقط دادگاه است 
که می تواند ُحکم دهد. دیده شده است که انقالب 
ها و کودتاها یک و یا چند بانک را مصادره، تعطیل و 
... کرده بودند ولی حساب مشتریانـ  جز مشتریان 
مشخصی را، نه. پول در موارد متعدد جان افراد است و 
بانک ها جای اَمن برای نگهداری آن. من که در خبرها 

دقت نکرده ام، پدرم گفت که بانک های جمهوری 
اسالمی از دوم سپتامبر ]11 شهریوماه 1396[ 
هرکس را که سپرده بانکی مثال یک ساله داشته اگر 
در آن روز و پیش از آنـ  زمان ُمهلَتـ  مراجعه برای 
موافقت با کاهش بهره به 15 درصد تا سررسید، و یا 
تجدید حساب )پیش از سررسید تعیین شده قبلی 
که یک توافق دو طرفه بانکی است( نکرده، حساب او 
تا مراجعه اش بسته شده و یا به حالت تعلیق درآمده 
است. شاید پس از مراجعه بعد از انقضای مهلت، آن 
را سپرده عادی )بهره ده درصدیـ  در حد توّرم( 
محاسبه کنند. گفتم که تا به امروز چنین چیزی 
را در کشور دیگر نشنیده بود. حساب بانکی شوخی 
نیست. هرکس برای کسب پول تالش می کند و .... 
هیچکس نمی خواهد که پولش و درآمدی را که از آن 
پیش بینی کرده است از دست بدهد. حساب بانکی 
یک قراداد دو طرفه است که تا انقضاء )سررسید( 
نمی شود در آن یکطرفه تغییر داد. نقض قرارداد در 
صورت تظلّم و دادخواهی قابل طرح در دادگاه است 
و چون در جنبه حقوقی است تا ربع قرن هم مشمول 

مرور زمان نخواهد شد.
    پدرم گفت که بسیاری از ایرانیان مقیم خارج 
در ایران سپرده بانکی دارند. در این چند روز چند 
آشنای من تلفن کردند و با ناراحتی تمام پرسیدند که 
چه باید بکنند. اینها قبال گفته بودند که خانه داشتند 
و چون مستاجرین در پرداخت اجاره تعلل می کردند 
خانه را فروختند و پولش را در بانک سپرده کردند و 
هر سال می روند سودش را می گیرند و چند ماهی 
در آنجا خرجش می کنند. پدرم گفت که اینها به او 
گفته اند که راهی ندارند جز اینکه به دادگاه بروند و 
نسبت به بسته شدن یکطرفه حساب خود پیش 
از سررسید که مغایر عرف بانکداری است شکایت 
کنند. گفتم که خوشا به حال وکالی قضایی ایران 
که این همه موّکل به دست می آورند. پدرم گفت 
که این ابالغیه باید تفسیر و حاّلجی شود و در تاریخ 

بانکداری جهان بماند.

مخاطب: دانشجوی دوره دکترا در خارج 
و قبال کارمند بانک در تهران، گفته است 
که بر پایه تجربه او، با اجرای تصمیم بانک 
مرکزی، بسیاری از مردم پول خودرا از 
بانک ها بیرون می کشند و دوباره وارد 
دنیای خرید و فروش می شوندـ  خرید 
و فروش همان خانه ها و یا اشیاء موجود 

و قیمت ها باال خواهد رفت و از دسترس 
طبقه مستضعف خارجـ  طبقه مستضعِف 
40 سال پیش انقالب کرد، ارتقاء یافت 
و همه کاره شد. البته در کار معامله خطر 
زیاندهی هم وجود دارد. اگر هم ساختمان 
سازی های بیشتری صورت گیرد، کار 
برای افغان های مهاجر تأمین می شود، 

ایرانی عادت کرده است که عملگی نکند. 
توجه به آپارتمان سازی، شهرها را بزرگتر و 
میزان مصرف را باال خواهد بُرد و می دانیم 
که جامعه شهرنشین در صورت بیش از حد 
بزرگ شدن در معرض خطراتی می تواند 
باشد از سیل و زلزله تا بیماری همه گیر، 

بیکاری، فساد و ....

حساب بانکی سندی دو طرفه است که با ابالغیه بانک مرکزی نمی شود شرایط آن 
را تغییر دادـ  افراد نسبت به پول خود حّساس هستند

طبقه مستضعِف 40 سال پیش انقالب کرد، ارتقاء یافت، همه کاره شد و استضعاف را 
فراموش کرد
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

قیام کشاورزان تهیدست، بدهکاران، 
ورشکست شدگان از بهره سنگین، 
ناراضیان از ضوابط دولتِی خالف منطق 
و جستجوگران عدالت اقتصادی در 
 2 9 یکا  مر ست آ چو سا لت ما یا ا
 آگوست 1786 به رهبري دانیل شي

  Daniel Shaysـ  از مبارزان سابق 
انقالب استقالل آمریکا آغاز شد، در 26 
دسامبر همان سال به اوج رسید و در 25 
ژانویه 1787 سرکوب شد. این قیام به 
تدریج مسلحانه شده بود و شمار قیام 
کنندگان مسلّح تا دسامبر 1786 به 4 

هزار تَن رسیده بود.
 دانیل ِشیز می گفت: "ما انقالب 
برای کسب استقالل نکردیم تا گروهی 
ـ َکم، از آن بهره برداری کنند، دست به 
استثمار بزنند و تاکنون ]سال 1786[ 
در سر راه خود هرجا که به مشکل 
برخورد کردند و یا با مخالفت رو به رو 
شدند برای عبور از آنها، به سود خود و 
در جهت منافع خویش ضابطه برقرار 

کردند و ....
    کشاورزان منطقه که از خشونت 
طلبکاران و بهره سنگین وام دهندگان 
]سرمایه دارانـ  در آن زمان بانک به 
مفهوم امروز وجود نداشت[ به ستوه 
آمده بودند خواهان اصالح »قانون 
تصّرف مایملک کشاورز از سوي طلبکار 
در صورت عدم پرداخت بدهي در 
سررسید آن« شده بودند که ضابطه 
ای بود به سود اصحاب منافع و سرمایه 
داران. همین اصحاب منافعـ  خود، 
قدرت را به دست داشتند و واضع قانون 
بودند!. ]در حال حاضرـ  قرن 21ـ  هم 
در برخی کشور همان وضعیت احساس 

می شود، با ظاهری دیگر.[. 
    این اعتراض ها از مدت ها پیش 
از سال 1786 آغاز شده بود ولي به 
خواست معترضان توجه نشده بود 
که همچنین مي گفتند نباید به دلیل 
بدهکاري، زمین و ابزار کار آنان به سود 
طلبکار ]سرمایه دار[ توقیف و حّراج 
شود بلکه باید به آنان امکان داده شود که 
به فعالیت ادامه دهند و در فرصت دیگر 
قروض خودرا بپردازند و از سنگین بودن 
مالیات نیز شکوه داشتند و آن را ظالمانه 
می خواندند. این ناله ها به تدریج فریاد 
شد تا اینکه دانیل شیزـ  یک فرمانده 
پیشین در جنگ های »انقالِب برای 
استقالل« به آنان پیوست. اعتراض 
آنان به هدایت »شيـ  شیز« وارد مرحله 
تازه ای شد و 26 دسامبر 1786 یک 
تظاهرات 1200 نفري به راه انداختند و 
سپس دست به اسلحه بُردند. در آن زمان 
جمعیت غیربومی ایالت ماساچوست و 
تمامی آمریکا چشمگیر نبود. این قیام 
مسلحانه که از آن به عنوان نخستین 
اقدام آنارکیستی نام می بَرند از آغاز 

سال 1787 با واحدهای نظامی دولت 
رو به رو شد و پس از چند برخورد، 
25 ژانویه سال 1787 در »اسپرینگ 
فیلد« واقع در ایالت مشترک المنافع 
ماساچوست توسط نیروهاي دولتي 
سرکوب شد و »دانیل شي« فرار کرد. 

     در پی شکست قیام کنندگان در 
جنگ با نیروهای دولتی، بسیاری از 
سران آنان دستگیر و محاکمه شدند 
که به رغم محکوم شدن، مجازات جز دو 
تَن از آنان تعلیق شد و دانیل شیز هم که 
غیابا محاکمه شده بود بخشوده شد و تا 
پایان ُعمر )سپتامبر 1825( مستمری 
بازنشستگی دریافت می کرد. وی 78 
سال عمر کرد. درباره این قیام که سرآغاز 
قیام ها و انقالب هایی از این دست در 
231 سال گذشته بوده است کتاب 
های متعدد انتشار یافته است. برخی از 
اصحاب نظر، وضعیت امروز جهان را بی 
شباهت به وضعیت ایالت ماساچوست 
در زمان قیام »شِی ز« نمی بینند. این 
وضعیت به تدریج و پس از ازمیان رفتن 
موازنه قدرت در جهان و عقب نشینی 

سوسیالیسم پدید آمده است.
در جریان تظاهرات و راهپیمایی 
های معلمان تهران در بهار سال 1340 
)بهار 1961( که منجر به کناره گیری 
دولت و نخست وزیر شدن دکتر علی 
امینی شد، تظاهرکنندگان شعارهای 
»دانیل شی ز« را نیز به دست داشتند. 
امینی به این شعارها پاسخ داد و برنامه 
اصالحات ازجمله فروش مزارع ارباب 
های بزرگ به کشاورزان و سهیم شدن 
کارگران در سود کارخانه ها و کارگاهها 

پیاده شد.

اقتباس شعارهای قیام استثمارشدگان بر ضد بی عدالتی در آمریکای شمالی، معروف 
به بپاخیزی Shays در تظاهرات معلمان تهران در بهار 1340 

Daniel Shays

روزنامک- شماره41 )شهریور1396(



 Elia Kazanمسعود فقیه

از یکم شهریور 1355 )23 آگوست 
1956( و پس از گذرانیدن نخستین 
دوره آموزش روزنامه نگاری ایران، در میز 
اقتصادی روزنامه اطالعات به دبیری دکتر 
مهدی بهره مند )اقتصاددان( خبرنگار شدم 
که قبال بیش از ده سال خبرنگاری کرده بود 
و نیز چندماه دبیری میز اخبار بین الملل. 
بحران لبنان که تازه شروع شده بود داشت 
اوج می گرفت که دو سال بعد به جنگ 
داخلی تبدیل شد و برای ختم غائله، دولت 

آمریکا نظامی به آنجا فرستاد.
 َکمال ُجنبالط، یک ُکرد و رهبر 
دروز Druze  ها و مؤسس یک حزب 
سوسیالیست در صدر مخالفان َکمیل 
َشمعون رئیس جمهوری وقت لبنان قرار 
داشت که دوست غرب و شاه ایران بود ]و 

در پاییز همان سال از ایران دیدن کرد[.
 مدیریت روزنامه اطالعات که یقین 
حاصل کرده بود رشتِه بحران لبنان سر 
دراز خواهد داشت، اواخر شهریور 1355 
تصمیم به فرستادن یک روزنامه نگار به 
لبنان، برای مشاهده وضعیت و مصاحبه 
با طرفین اختالف گرفت و دکتر بهره مند 
انتخاب شد به رغم اینکه در اطاق خبر، تَنی 
چند می گفتند که بهتر است یک فرانسه 
دان فرستاده شود زیرا که ُجنبالط فرانسه 
می داند و دکتر بهره مند انگلیسی و نیاز به 
مترجم است که معلوم هم نیست درست 
ترجمه کند و فردی سیاسی و جهت دار 
نباشد. ]کمال ُجنبالط پدر َولید جنبالط 
درمارس 1977 هنگام عبور با اتومبیل از 
یک راه کوهستانی، هدف گلوله قرار گرفت 
و کشته شد و پسرش ولید دنباله کار او را 

گرفت.[.
با رفتن دکتر بهره مند به لبنان، به نوبت 
یکی از چهار خبرنگار میز به جای او در 

جلسه بامدادی شورای دبیران که با حضور 
سناتور مسعودی برگزار می شد شرکت 

می کردند. 
روزی که نوبِت من بود، در جلسه، جّر 
و بحث بر سر این بود که نام  »اِلیا کازان« 
کارگردان، بازیگر فیلم و داستان نویس که 
آن روزها کار مهمی در هالیوود انجام داده 
و رسانه ای شده بود )و گویا درباره فیلم 
تازه اش؛ شرق ایِدن که ماجرای یک دختر 
و پسر با دو طرز زندگی خانوادگی بود(. 
در خبر مربوط که برای چاپ در روزنامه 
اطالعات تنظیم شده بود، نام آن کارگردان، 
اِلیا کازان نوشته شده بود و بحث و اختالف 
نظر در این بود که »الیا کازان« درست است 
و یا »الیاس کازانتس اوقلو« که نام اصلی او 
است. او زاده استانبول است و سال ها به نام 

الیاس خوانده شده است.
 تورج فرازمند دبیر وقت میز اخبار بین 
الملل )متوفی در لس آنجلس( که خبر 
در میز او ترجمه شده بود عقیده بر »الیا 
کازان« نوشتن داشت و مسعود فقیه دبیر 
صفحه فرهنگ و ادبیات می گفت که باید 
»الیاس کازان اوقلو« نوشته شود. سرانجام 
جواد میرکریمی دبیر دیگر گفت: طبق 

قانون تابعیت آمریکا، افرادی که برای تبعه 
آمریکا شدن در برابر قاضی دادگاه قرار 
می گیرند و سوگند یاد می کنند، قاضی از 
یکایک آنان می پرسد که آیا مایل اند که نام 
و یا نام خانوادگی خود و یا هر دو را تغییر 
دهند؟ و اگر کسی مایل به تغییر باشد، 
پس از جلسه نزد او برود و او ترتیب کار 
را خواهد داد و نام تازه در آمریکا رسمیت 
خواهد داشت و به احتمال زیاد، الیا کازان 
هم چنین کرده است. مجید دوامی سردبیر 
وقت اظهارات میرکریمی را تأیید کرد و 
اختالف نظرـ  گرچه مسعود فقیه قانع نشد 
پایان یافت. مسعود سپس به موضوعی 
دیگر در رابطه با یکی از فیلم های الیا کازان 
پرداخت و گفت که او می خواهد یک مقاله 

بنویسد و بگوید که عنوان فیلم
A Streetcar Named Desire

در ایران به غلط »اتوبوسی به نام هوس« 
ترجمه شده و به همین نام در حال نمایش 
دادن است و برایش تبلیغ می شود که 
شرکت کنندگان در جلسه گفتند که انتقاد 
از ترجمه این عنوان، اینک »خیلی دیر« 
است و فیلم که در 1951 تولید شده است 
مدت ها است که با این عنوان در تهران 

روزی که بر سر نام »الیا کازان« کارگردان بنام هالیوود در جلسه دبیران اخبار روزنامه 
اطالعات اختالف نظر بودـ  نگاهی کوتاه به الیا کازان
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نمایش داده می شود. ]مسعود فقیه چهار 
سال پیش پس از 60 سال کار در روزنامه و 
عمدتا در روزنامه اطالعات درگذشت. وی 
تا آخرین ماه حیات در این روزنامه و اواخر 
کار در نشریه »اطالعات بین الملل« قلم 

می زد.
و اّما درباره »الیا کازان« که در 94 سالگی 
در سال 2003 در خانه اش در نیویورک 

فوت شد:

وي در شهر استانبول )ُعثمانی وقت و 
ترکیه امروز( به دنیا آمده بود و در 4 سالگي 
با خانواده یوناني تبارش به آمریکا مهاجرت 
کرده بود. او که هفتم سپتامبر 1909 به 
دنیا آمده بود بمانند سایر مشاهیر، در 
همان ماه تولد )سپتامبر(، در سال 2003 
درگذشت. وی نه تنها داستان اجتماعی می 
نوشت بلکه گاهي هم، در فیلمهایش نقش 
ایفاء مي کرد و بازیگر فیلم می شد. هر فیلم 

او یک مورد اجتماعی را منعکس می کرد. 
وی سه بار ازدواج کرد ولی تنها یک فرزند 
داشت. نقطه تاریکي که از کارنامه او زدوده 
نشد، لو دادن 17 تَن از دست اندرکاران 
فیلم هاي سینمایي هالیوود به عنوان 
کمونیست بود. الیا کازان در سال 1934 
فعالیتي کوتاه درحزب کمونیست آمریکا 
داشت و هنرمندان و نمایشنامه نگاران 

کمونیست را مي شناخت.

نمایندگی کامیون های آلمانی »مان« 
و همه آنها از نوع دیزل هفتم مهرماه 1355 
مراسم سالروز درگذشت »رودلف دیزل  
Rudolph Diesel « مهندس آلماني 

و مخترع موتورهاي احتراقي دیزل را در 
دفتر کار خود برگزار کرده بود و خبرنگاران 
میزهای اقتصادی روزنامه ها را به آن 
دعوت. این نخستین بار بود که در چنین 

مراسمی شرکت می کردم.
نان در باره کار بزرگی که  سخنرا
مهندس دیزل کرده بود سخن گفتند. 
یکی از سخنرانان یک آلمانی بود که 
چند کلمه ای هم فارسی یاد گرفته بود. 
او ضمن سخنان خود که برای مدعوین 
ترجمه می شد گفت که 29 سپتامبر 
1913 مهندس دیزل و در آن زمان 55 
ساله با کشتي عازم انگلستان بود که 
درگذشت. کشتی در دریای مانش )کانال 

میان انگلیس و فرانسه( حرکت می کرد 
که  ناگهان گفتند مهندس دیزل جان 
سپرده است. مرگ او از نظر ما آلمانی ها 
مشکوک است و احتماال اورا کشته باشند. 
انگلیسی ها می گویند که شاید خودکشی 
کرده باشد و همین حرف آنان، مارا بیش از 
پیش نسبت به ایشان دچار شک و تردید 

کرده است.
در پایان مراسم، خبرنگاران گرد این 
آلمانی جمع شدند و او گفت که در جریان 
جنگ جهانی دوم افسر ارتش بود و در 
جبهه های غرب می جنگید. وی گفت 
که اگر هیتلر پس از فتح فرانسه، هلند، 
بلژیک و اسکاندیناوی به جای لشکرکشی 
به روسیه همه توان خود را  صرف انهدام 
انگلیس کرده بود پیروز بود و انگلیس هم 
وجود نداشت و آمریکا نیز وارد جنگ نمی 
شد. او گفت که برای ما هم که در جبهه 

بودیم، منطق حمله به شوروی که با آلمان 
قرارداد عدم تجاوز داشت روشن نبود. من 
در آن زمان در هلند بودم که در اشغال 

نظامی ما بود.

نمایندگی کامیونهای دیزل »مان« در تهران و مراسم سالگرد  
درگذشت مخترع موتور دیزلـ  سخنران، یک افسر ارتش هیتلر بود

مهندس دیزل
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19

دوربین

در شهریور 1353 و در جریان مسابقه های ورزشی ملل آسیایی در 
تهران، دکتر سیروس جاوید مدّرس دانشسرای عالی و قبال استاد 
ورزش و تاریخ ورزش در آلمان با ارائه مدارک و اسناد متعدد اعالم کرد 
که ریشه بازی های جهانی از ایران و از دوران هخامنشیان بوده نه از 
یونان که یونانیان از ایرانیان اقتباس کرده و منطقه المپ را برای انجام 
آن اختصاص دادند که به بازی های المپیک معروف شده است. یونان 
در عهد باستان، سالها تحت اشغال نظامی ایرانـ  تنها اَبَرقدرت وقت 

بر سطح کره زمین بود. ایرانیان با روشن کردن مشعل، مسابقه ها را آغاز 
می کردند که جهانی شده است.

 پس از انتشار اسناد استاد سیروس جاوید، چند استاد دیگر ازجمله 
دکتر عیسی صدیق استاد تاریخ آموزش و پرورش )و چندبار وزیر و 
سناتور(، دکتر هشترودی و ... اظهارات دکتر جاوید را تأیید کردند که 

نظرات آنان هم انتشار یافت.
عکس دکتر جاوید و مطلب کوتاهی درباره اظهارات او که درج شده بود:

ریشه مسابقه های جهانی ورزشی معروف به المپیک از ایران است نه یونان

جنگ دولت بعثی عراق با ُکردهای این کشور به رهبری ماّل مصطفی بارزانی 
در سپتامبر 1973 به گزارش روزنامه اطالعات

ُکپی تیتر صفحه اول روزنامه اطالعات 
درباره این جنگ که هر چند وقت یکبار 

تکرار شده است

روزنامک- شماره41 )شهریور1396(



در شهریور 1353 )4 سال پیش از انقالب( خبر رسید که نشست بین 
المللی روانشناسان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده بود که »برهنه 
گرایی« یک بیماری روانی است. به عبارت دیگر، سالمت روان آنانکه 
از حضور در انظار با وضعیتی که بسیاری از قسمت های بدنشان نمایان 
باشد لذت می برند جای تردید دارد و برهنه گرایی نوعی اعتیاد شبیه 

دود کردن سیگار است. 
در این زمینه، چند خبرنگار مامور کسب نظر روانشناسان داخلی شدند 
که بیشتر این روانشناسان نظر نشست بین المللی را تایید کرده بودند 
که در این زمینه گزارش مفصل با تیتری بسیار درشت در صفحه 13 

شماره 23 شهریور  1353روزنامه اطالعات چاپ شد.

درباره برهنه گرایی
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

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

21

این ماه در گذر تاریخ

21

این ماه در گذر تاریخ

سوم سپتامبر سالروز قتل خائنانه 
رئیسعلی ِدلواری قهرمان ایرانی مبارزه 
با استعمارِ دولت لندن است که در سال 
1915 و در جریان نبرد در تَنگ َصَفر 
)گذرگاه میان دو کوه( به دست یک 
عامل انگلستان از پشت سر گلوله خورد 
و در آستانه 34 سالگی درگذشت. ایران 
سالروز کشته شدن اورا روزملّی مبارزه 
با استعمار اعالم کرده است که هرسال 
برگزار می شود، با شرکت فرماندهان 
نظامی ارشد، مقامات و مردم. در دوران 
نظام سلطنتی ایران، تلویزیون ملی یک 
رشته برنامه درباره دلیری، میهندوستی 
و از جان گذشتگی رئیسعلی پخش کرد 
و ایرانیان با تالش های او در راه وطن و 

اندیشه هایش آشنا شدند.
رئیسعلی از جانب مادرـ  بانو شهین 
ـ یک تنگستانی و از ناحیه پدر یک لُرـ  
بختیاری بود. پدر او رئیس آبادی ِدلوار 
)شهرک بندری در نزدیکی بوشهر( 
بود. رئیسعلی که در 1261 هجری 
خورشیدی = 1294 میالدی به دنیا 
آمده بود، به رسم آن زمان در مکتب خانه 
تحصیل کرد. کتاب های درسی مکتب 
خانه های آن زمان )مدارس وقت( عبارت 
بود از قرآن، شاهنامه فردوسی، گلستان 
و بوستان سعدی، دیوان حافظ و تألیفات 
نویسندگان ایرانی قرون وسطی ازجمله 
نظامی و .... اشعار شاهنامه فردوسی 
)تاریخ ِ به شعر در آورده شدهِ ایرانیان( از 

رئیسعلی یک ناسیونالیست و ایراندوست 
سرسخت ساخته بود.

رئیسعلی 13 ساله بود که ایران، طبق 
سازشنامِه منعقد در سن پترزبورگ 
به دو منطقه نفوذ میان دولت لندن و 

دولت مسکو تقسیم شد و منطقه جنوب 
)منطقه نفت وهمسایه هندوستان وقت 
و راهی دریایی خلیج فارس به قاره های 
مجاور( به انگلیسی ها داده شد! که شروع 
به استقرار نظامی، تشکیل واحد نظامی و 

رئیسعلی دِلواری، قهرمان ایرانی مبارزه با استعمار دولت لندنـ  قتل خائنانه او

رئیسعلی »خیری«    زن رئیسعلی

رئیسعلی و شماری از یارانش )عکسی را که واسموس گرفته بود( 

روزنامک- شماره41 )شهریور1396(



عمال ایجاد دولت در دولت کردند. ولی، آنان 
در چند منطقه ازجمله بوشهر و نواحی اطراف 
آن با مقاومت مردم خودجوش رو به رو شدند و 
جز اشغال نظامی موّقت بوشهر با اعزام کشتی 
توپدار و گلوله باران کردن آن و بنادر مجاور 
پیروزی نداشتند و مقاومت مردم بویژه در 
تنگه های میان راه و کوهها، عرصه را بر آنان 
تنگ کرده بود و پی در پی تلفات می دادند و 
رهبری مقاومت مردمی ِدلوار، تنگستان و ... 

را رئیسعلی برعهده داشت.
 دولت لندن پس از آغاز جنگ جهانی 
اول )جوالی 1914ـ  نوامبر 1918( و ورود 
عثمانی به صف متحدین آلمانـ  اتریش 
تصمیم به یکسره کردن کار مقاومت رئیسعلی 
گرفت، به هر قیمت. دولت لندن در اجرای 
این تصمیم خود، 5 هزار نظامی تازه نفس 
هندی از هندوستاِن وقِت خود و چند ناو دیگر 
به بوشهر فرستاد و این بندرشهر را باردیگر 
متصرف شد. این نیرو سپس مأمور عزیمت 
به شیراز شد. همزمان به دولت لندن )نایب 
السلطنه انگلیسی هندوستان( خبر رسیده 

بود که »ویلهلم واسموس« آلمانی که مأمور 
تشویق ایرانیان به مقاومت در برابر انگلیسی ها 
شده بود با رئیسعلی در محلی در شرق بوشهر 
مالقات و حتی با دوربین خود از او و یارانش 

عکس گرفته است و .... 
با دریافت این خبر، مقامات دولت لندن 
در هندوستاِن انگلیس تالش خود برای 
نابودی مقاومت رئیسعلی را دو چندان کردند 
ولی هر تعّرض نیروهای انگلیسیـ  هندی 
به سنگرهای رئیسعلی که از 17 اَُمرداد 
1294 )آگوست 1915 میالدی( آغاز شده 
بود به جایی نرسید و هربار تلفات سنگین 
متحمل شدند و به بوشهر عقب نشینی کردند. 
فرماندهان انگلیسی که چنین دیدند به شیوه 
دیگری متوسل شدند و با دادن پول بیشتری 
به یکی از عوامل خود که به اشاره انگلیسی ها 
به نیروهای رئیسعلی پیوسته بود نقشه ترور 
او از درون را کشیدند.  نام این عامل انگلیس در 
نوشته های تاریخی »غالمحسین تَنَگکی« 

ذکر شده است.
 سوم سپتامبر 1915 )11 ـ 12 شهریورماه( 

که قرار بود این نقشه عملی شود، واحدهای 
نظامی هندیـ  انگلیسی تعّرض به تنگ َصَفر 
را از سر گرفتند و توپ های کوهستانی آنان 
بنای کوبیدن سنگرهای میهندوستان را 
گذاشتند و فرصت برای غالمحسین آماده 
شد تا رئیسعلی را از پشت سر گلوله زند و اورا 
بکشد. رئیسعلی کشته شد ولی کارهای او 

بر میزان میهندوستی ایرانیان افزوده است.
جسد رئیسعلی همچنانکه وصیت کرده 
بود بعدا به نجف حمل و در آنجا دفن شده 
است و قرار است که به  آرامگاهی بزرگ  

تبدیل شود.
پس از تضعیف نفوذ انگلیسی ها در ایران، 
مصاحبه با »بانو خیری« زن رئیسعلی آغاز 
شد و خاطرات او از رشادت، مردانگی، ُمرّوت، 
انصاف، ایراندوستی و هّمت بلند او قلمی 
گردید و به گوش ایرانیان رسید. در عین حال 
عکس هایی که واسموس از رئیسعلی و برخی 
از یارانش گرفته بود از یک آرشیو آلمان اخذ و 
انتشار یافته و مجسمه او سوار بر اسب ساخته 

و نصب شده است تا سرمشق قرارگیرد.

محاسبات تقویمي تازه بر پایه نوشته 
هاي یونانیان و رومیاِن عهد باستان نشان 
مي دهد که آگوست سال 500 پیش از 
میالد )دهه اول اَُمرداد تا دهه اول شهریور( 
و دوران پادشاهي داریوش بزرگ  و به 
احتمال زیاد 29 آن ماه، میترا ]در زبانهاي 
اروپایي میثرا[ از سوي دربار هخامنشي 
پس از مشورت با روحانیون آیین زرتشت، 
به عنوان َمظهر )سمبل( نور )آفتاب(، ِمهر 

و دانایي رسمیت یافت.
     میترا که اینک نام صدها هزار زن در 
سراسر جهان است، هزاران سال پیش، از 
خدایان آرین هاي جنوبي بود که پس از 
پیدایش آیین زرتشت و رسمیت یافتن 
آن، از قرن ششم پیش از میالد مقام خدایي 
را از دست داد که با تأییدیه آگوست سال 
500 پیش از میالد دولت هخامنشیان 
ایران؛ نماد مهرورزي، محبت، صمیمّیت و 

دوستي شد و قرار شد این صفات که تا آن 
زمان اختصاص به ایرانیان داشت، جهاني 
شوند و دولت ایرانـ  تنها ابرقدرت جهان 

وقت مبلّغ آن باشد.
 به عالوه، هر سال در روز ِمهر از ماه ِمهر 
)جشن ِمهرگان( تدابیري بکار گرفته شود 
)مثال سخنراني و اندرز گفتن( تا ِمهرورزی، 
دوستي و نور و دانایي در دلها تقویت شود و 
نهال مهرورزي، صمیمی و پاکدست بودن 
پرورش یابد و پندار بَد، دشمني ورزیدن 
و ظلمت نَهي گردد، و از این زمان بود که 
انتخاب نام »میترا« براي افراد، عمومي و 
عادي شده است که پس از گذشت قرون 
و اعصار، میترا در مواردی هم به »مهريـ  
مهربانو« و میتراداد به ِمهرداد تبدیل شده 
است. هخامنشیان از میترائیسم که آیین 
زرتشت جاي آن را گرفته بود برداشت 
دیگري هم کردند و آن، جهاني کردن 

این برداشت به عنوان یک عامل مبارزه 
دروني با شیطان، ناداني، بدي ها، تاریکي 
و ستم بود. تا به این وسیله مردم از جنگ و 
خونریزي بیزار شوند و »مسائل عمومی و 
اختالف دولت ها« راه حل انساني به دست 
آورد و به تدریج این نوع میترائیسم را در 
اروپا ترویج و گسترش دادند به گونه اي 
که َمکَتب رومیان و به ویژه ایلریها )مردم 
ساکن یوگوسالوي سابق( قرار گرفت و تا 
زماني که مسیحیت خود را با آن هماهنگ 
نکرد موفق نشد در قلمرو روم پذیرفته شود 

و گسترش یابد.
     واژه هاي ِمهر به مفهوم محبت، مهربان، 
نامهربان، مهرباني کردن و نظایر آن از همان 
زمان و اختصاصا میان ایرانیان باقي مانده 
است و به همین دلیل هنوز ایرانیان در 
سراسر جهان خود را مهربانتر از سایر ملل 
مي دانند و به مهربان بودن شهرت یافته اند

... و میترائیسم در ایرانزمین نماد مِهرورزي و دوستي و دانایي شدـ 
 پیدایش جشن مهرگان
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آموزش و پرورش رایگان در سراسر ایران که از تصویب قانون آن 
32 سال می گذشت و به صورتی نسبتا محدود رعایت می شد از آغاز 
سال تحصیلی 1353ـ  1354 )از یکم ِمهرماه 1353( گسترش یافت، 
بالاستثناء شد و تغذیه رایگان دانش آموزان نیز بر آن اضافه گردید. 
در آن زمان، منـ  نوشیروان کیهانی زادهـ  به خواست  شهروندان 
عضو انتخابی و بدون هیچگونه دریافتِی شورای آموزش و پرورش 
منطقه تهران نیز بودم و همچنین سخنگوی آن که در آخرین جلسِه 
شهریورماه 1353 این شورا بودجه اجرای آن به تصویب رسید و 
آموزش بزرگساالن )دبیرستانهای شبانه برای تحصیل افراد باالی 
19 سال و نیز دوره های کارآموزی کوتاه مدت  مدارس فنی و حرفه 
ای( تصویب شد و طبق قیمت های وقت که هزار تا چهار هزار بار کمتر 
از امروز ]شهریور 1396[ بود برآورد شد که تغذیه رایگان هر دانش 
آموز از کودکستان به باال می شود هر روز 12 قران ]12 ریال[ و قرار 
شد که مواد تغذیه فعال از خواربارفروشی های محل استقرار مدرسه 
تأمین شود تا از سال تحصیلی بعد، تهیه و توزیع آن به یک سازمان 

مشخص واگذار گردد.
    تیتر خبر اجرای گسترش تعلیمات عمومی رایگان در صفحه اول 

شماره 31 شهریور 1353 روزنامه اطالعات:

در این شماره، سرمقاله روزنامه اطالعات )مندرج در صفحه 6 این 
روزنامه( نیز به همان موضوع اختصاص یافته بود. ُکپی تیتر آن:

و نیز گزارِش روز )فیچر( آن روز این روزنامه قدیمی کشور )مندرج 
در صفحه 5 این روزنامه(. ُکپی تیتر آن:

روزنامه حکومتی کیهان وابسته به دفتر رهبری جمهوری اسالمی 
و انقالب در شماره سی ام فروردین 1395 خود گزارشی درباره 
پیدایش دوباره مدارس غیردولتی و روزافزون بودن آنها به رغم اصل 

30 قانون اساسی منتشر کرده و تیتر آن را به صفحه اول برده بود.
کیهان نوشته بود:

"یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی )اصل 30( صریحا 
تاکید بر رایگان بودن آموزش و پرورش دارد. شاهدیم که هر روز بر 
شمار مدارس پولی افزوده می شود و تا چشم کار کند تابلو مدرسه 
غیردولتی در مقطع ابتدایی دیده می شود و به همین صورت در مقطع 
متوسطه. این اصل قانون اساسی از اصولی است که تقریبا همه مردم 

عدم رعایت آن را باتمامی وجود لمس می کنند ...".*
           

   *  اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی: دولت موظف 
است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره 
متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی 

کشور بطور رایگان گسترش دهد.

گسترش آموزش و پرورش رایگان
 در ایران همراه با تغذیه دانش آموزان از یکم مِهرماه 1353
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لیت حزب  29 آگوست 1991 فعا
کمونیست جماهیریه شوروی پس از 79 
سال ُعمر و 74 سال حکومت کردن ممنوع، 

دفاتر آن و اثاثه این دفاتر حّراج شد.
این حزب در 1912 در پی انشعاب 
حزب سوسیال دمکرات روسیه به دو جناح 
بُلشویک )اکثریت( و ِمنشویک )اقلیت( 
تاسیس شده بود. بُلشویک ها )اکثریون( 
حزب کمونیست را که عقاید سوسیالیستی 
اش برپایه نظرات مارکس و لنین بود تاسیس 
کرده بودند. این حزب پس از درگذشت 

لنین در 1924 و بویژه پس از درگذشت 
مّعماآمیز استالین ُگرجی در پنجم مارس 
1953 از مسیر خود منحرف و شعارهای 
اولیه آن به تدریج به فراموشی سپرده شده 
بود. 29 آگوست 1949ـ  سه سال و 5 ماه 
و 24 روز پیش از فوت استالین جماهیریه 
شوروی دارای بمب اتمی شده بود. تا این 
روز، انحصار سالح اتمی در دست آمریکا بود. 
اینک 9 کشور دارای چنین سالحی هستند 
و چند کشور دیگر می توانند ظرف چند روز 

اتمی شوند.

فساد و بوروکراسی که ضعف میهندوستی 
نیز نوعی فساد است و انتصاب افراد زرنگ و 
چاپلوس که اعتقاد و وفاداری به سوسیالیسم 
نداشتند به مقامات دولتی و حزبی و انتقال 
این وضعیت به اروپای شرقی باعث فروپاشی 

شد.
ایران که همسایه دیوار به دیوار جماهیریه 
شوروی بود بیش از هر کشور دیگر از این 
همسایگی آسیب دید. از اشغال نظامی در 
جریان جنگ جهانی دوم تا براندازی 28 

اَُمرداد و ....

29 آگوست 1979 ابراهیم یزدی وزیر 
امورخارجه وقت ایران ]که 27 آگوست 
2017 = ششم شهریور 1396 و در 86 
سالگی در ازمیر ترکیه از بیماری سرطان 
درگذشت[ درخواست عضویت این کشور در 
جنبش کشورهای نامتعهد را تسلیم نشست 
این جامعه در شهر هاوانا کرد که به تصویب 
رسید. ابراهیم یزدی متولد قزوین، دکتر در 
داروسازی و دو دهه ساکن آمریکا بود. وی 

در سال انقالب از مشاوران آیت اهلل خمینی 
بود و در دولت موقت، نخست معاون نخست 

وزیر و سپس وزیر امورخارجه.
    ایران در دوران نظام سلطنتی از متحدین 
غرب، دوست نزدیک آمریکا و عضو »ِسنتو« 
و طبق سیاست غرب درگیر معارضه با 
مسکو و کمونیسم بود. جنبش غیر متعهدها 
)معروف به جهان سومی ها( در 1961 و در 
جریان جنگ سرد دو بلوک وقت تاسیس 

شده است. شعار این جامعه وارد نشدن به 
معارضات دو قدرت وقت بود.

     به اظهار برخی از صاحبنظران، این 
جامعه پس از فروپاشی بلوک شرق عمال 
علت وجودی خودرا از دست داده است 
زیراکه جهانی دوم وجود ندارد که جهان سوم 
باقی باشد و پیشنهاد شده است که با توجه به 
اوضاع جهان در قرن 21 و طلوع چند قدرت 
تازه ، هدف و برنامه های تازه برای فعالیت 
خود تنظیم کند. برخی از دولت های وابسته 
به شوروی سابق اینک خودرا نامتعهد و در 
چارچوب این جامعه قرارداده اند و افغانستان 
و عراق که با واشنگتن پیمان مشترک 
استراتژیک امضاء کرده اند همچنان خودرا 
نامتعهد می دانند و نیز چند دولت دیگِر عمال 
متحد غرب. این جامعه 120 عضو رسمی و 
16 عضو ناظر دارد. در حال حاضر در جهان 
ـ رسما یک اتحادیه نظامی وجود داردـ  ناتو.

پایان حکومت حزب کمونیست شوروی بعد از 74 سال

روزي که ابراهیم یزدی درخواست عضویت ایران در جنبش نامتعهدها را تسلیم نشست 
هاوانا کرد

مالقات ابراهیم یزدی با فیدل کاسترو

روزنامه های تهران ششم شهریورماه 
1390 )28 آگوست 2010( از قول یک مقام 
وزارت نفت گزارش داده بودند که در دو سال 
اول دوره دوم دولت دهم )دولت احمدی نژاد 
ـ سالهای 1388 و 1389( متوسط درآمد 
ساالنه ایران از صدور نفت 69 میلیارد دالر 

بود. این درآمد در دوران دولت نهمـ  دوره 
اول دولت احمدی نژاد )سالهای 1384 تا 
1388( ساالنه 58 میلیارد و در دوران دولت 
هشتم)سالهای 1380 تا 1384ـ  دوره دوم 
دولت محمد خاتمی( ساالنه 22 میلیارد دالر 
بود. گفته شده است که فروش نفت و گاز و 

مشتقات آنا در سال 1395 )سال گذشته 
هجری خورشیدی( معادل 41 میلیارد دالر 
بود. هنوز گزارشی از وصول همه این پول 
انتشار نیافته است. هشتاد تا 90 درصد درآمد 
صادراتی ایران از نفت است و 50 تا 60 درصد 

درآمد دولت.

زمانی که درآمد ساالنه ایران از صدور نفت، 96 میلیارد دالر بود
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 John 29 آگوست زادروز جان الک
 Empiricist ( فیلسوف تجربه گراي Locke

( انگلیسي است که درسال 1632 به دنیا آمد و 
برپایه افکار او اعالمیه استقالل ایاالت متحده 
نوشته شده و علوم سیاسي و فلسفه سیاسي 

شکل گرفته است.
     به باور الک؛ هر فکر، عقیده و دانش، 
ناشي از تجربه است.    الک گفته است که بشر 
طبیعتا داراي حقوق و تکالیفي است و این 
حقوق عبارتند از: حق حیات، حق آزادي، حق 
مالکّیت و .... »حق آزادي« از نظر الک همانا 
برابري سیاسي افراد و برخورداري از حقوق 

مدني است. الک گفته است که وظیفه هر 
دولت محافظت از حقوق مردم است و توجیه 
وجود دولت در همین محافظت از حقوق 
مردم قرارداده شده است که بهتر از خود 
فرد مي تواند این وظیفه را انجام دهد و توان 
محافظت از حقوق اتباع؛ درجه شایستگي 
یک دولت را نشان مي دهد و اگر یک دولت 
نخواهد و یا نتواند حقوق اتباع را محفوظ 
بدارد، منطق وجودي خود را از دست مي دهد 
و بر مردم است که حاکم دیگري را برگزینند. 
این فقط مردم هستند که باید تصمیم بگیرند 

که چه کسي بر آنان حکومت کند.

حقوق انسان و تکالیف دولت از دیدگاه »جان الک«

جان الک

سناي روم پس از شش ماه مخالفت 
ژنرالهاي ارتش با هر پیشنهاد براي انتخاب 
امپراتور تازه، باالخره 25 سپتامبر سال 275 
میالدي »مارکوس کلودیوس تاسیتوس 
 Marcus Claudius Tacitus « 76
ساله را که قبال به دلیل کهولت از سمت 

هاي دولتي کنار گذارده شده بود به این 
سمت برگزید و ژنرالها هم بر این انتخاب 

صحه گذاردند.
    تاسیتوس تنها هفت ماه حکومت 
کرد و در جریان لشکر کشي به شرق، 
با هدف گوشمالي دادن آالني ها 
که از شمال قفقازـ  منطقه »اوستیا 
Ossetia-Alania «ـ  به قلمرو روم در 

شمال دریاي سیاه تعّرض مي کردند، در 
کاپادوکیه ]در کتیبه هاي ایران باستان: 

کاپاتوکا[ ترور شد. 
آالنها )االني ها( ایرانیاني بودند که در 
قفقاز شمالي، آزوف و شمال گرجستان 
زندگي مي کرده اند، به پارسي سخن 
مي گفتند و فرهنگ و تمدن ایراني 
داشتند که این فرهنگ و برخي از واژه 
هاي پارسي در میان آنان تا به امروز باقي 

مانده است.]
 Wikipedia: The name Alan

 is an Iranian dialectical form

 of Aryan. They are an Iranian

 ethnic group of the Caucasus

 Mountains   and speak Ossetic,

 an Eastern Iranian (Alanic)

.language

[. بخشی از آالن ها بعدا به آلمان مهاجرت 
کردند و منطقه راین ساکن شدند. طبق 
تحقیق برخی از مورخان، شماری از آالن 
های ایران تا جنوب فرانسه و منطقه پیرنه 

پیش رفتند.
 قفقاز جنوبي که تا سال 1828 )شکست 
نظامی ایران از روسیه وامضای قرارداد 
تُرکمن چای که برخی از بندهای آن را 
انگلیسی هاـ  به عنوان میانجی گرـ  بر 
پایه سیاست های خود و نیز ساخت و 
پاخت قبلی با مسکو به ایران تحمیل 
کردند( گوشه اي از ایران بود »اَران« 
خوانده مي شد که بعدا دولت کمونیست 
مسکو با هدف بلعیدن آذربایجان ایران، 
آن را »جمهوري آذربایجان« نام نهاد 
که پس فروپاشی شوروی )جانشین 
روسیه تزاری( در سال 1991 اعالم 
استقالل کرد و نخست در چارچوب 

جامعه مشترک المنافع روسیه.
    »تاریخ« از تاسیتوس به عنوان 
فردی یاد کرده است که در دوران کوتاه 
حکومت خود براي کمک به نویسندگان 
بودجه ویژه مقرر داشت و راه را برای 
افزایش کتابخانه هاي عمومي روم باز 

کرد.

آالن هاي ایراني تبارقفقاز شمالی، تعّرض آنان به قلمرو روم از شمال دریای سیاهـ  ترور 
امپراتور روم

Tacitus عکسی از مجسمه
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جنگ سال 1974 )43 سال پیش( 
ُکردهای عراق با نیروهای مسلح این کشور، 
شانزدهم سپتامبر این سال )25شهریورماه 
1353( به شهر َکرکوک یکی از مناطق 
نفتدار عراق رسید و خبر اول رسانه های 
جهان ازجمله روزنامه اطالعات )چاپ 
تهران( شد. در این روز ُکردها کرکوک را 

محاصره کرده بودند.
 برخی از رسانه ها در سابقه این خبر اضافه 
کرده بودند که گسترش جنگ ُکردهاِی 
آرین نژاد تا َکرکوک حمله ارتش ایران به 
فرماندهی نادرشاه به این شهر را به یاد می 
آورد که این حمله نیز در تابستان روی داده 
بودـ  تابستان 1743. هدف نادرشاهـ  شاه 
انتخابی ایرانـ  نه تنها کوتاه کردن دست 
دولت عثمانی از این منطقه ُکردنشین بود 
بلکه پایان دادن به ادعای آن امپراتوری که 
می گفت در َکرکوک هزاران تُرکمان زندگی 
می کنند و بنابراین، باید وابسته به عثمانی 
باشد. در پی رّد این ادعا، دو روز بعد توپخانه 
ارتش ایران پادگان نظامیان آن دولت در 
کرکوک را گلوله باران و َعساکر عثماني را 
منهزم کرد و نادر سپس بغداد و بصره را 
هم متصرف شد که عثمانی در زمان شاه 
طهماسب صفوی از ایران جداکرده بود. 
این رسانه ها نوشته بودند دولت عراق 

در طول کمتر از 7 دهه )در سال 1974 و 
تنظیم خبرهای جنگ َکرکوک( که از ُعمر 
ایجاد آن کشور می گذرد و بویژه در دوران 
حکومت حزب بعث تالش کرد تا اتباع عرب 
خودرا تشویق به مهاجرت به َکرکوک کند تا 

اکثریت از دست َکردها خارج شود.
    در جوالي 2004 )یک سال و چندماه پس 
از افتادن عراق به دست آمریکا( دولت وقت 
ترکیه، ظاهرا به حمایت از تُرکماناِن ساکن 
َکرکوک پا به میان گذارد و بر ابعاد مسئله  
کرکوک  افزود. دولت ترکیه نهم جوالي 
2004 مدعي شد که ُکردها نباید منطقه 
نفتخیز کرکوک راـ  که پس از سلجوقیان 
محل سکونت گروهی از ترکمانان ]اعقاب 
ترکمانان قره قویونلو و آق قویونلو[ هم بوده 
ـ یک منطقِه ُکردنشیِن مطلق بخوانند. 
دولت ترکیه و طبق برخی گزارش ها به 
اشاره واشنگتن و برلین، از آن پس این ادعا 

را دنبال نکرده است.
         ُکردهاي عراق پس از سقوط صدام 
حسین در بهار سال 2003، اعالم کردند که 
اکثریت ساکنان َکرکوک تا نیمه دهه 1960 
»ُکرد« بودند که ُحّکام عراق به تدریج آنان 
را از آنجا تاراندند، عرب و دیگران را آوردند تا 
»درصد« ُکردها کاهش یابد و تأکید کردند 
که به شهادت تاریخ، کرکوک از عهد قدیم 

یک منطقه ُکردنشین بوده و ُکردهای بیرون 
رانده شده باید به این شهر بازگردند، صدام 
حسین حق عربی کردن َکرکوک و اخراج 

ُکردها را نداشت.
نیروهای مسلح اقلیم کردستان معروف به 
»پیشمرگ ها« داعش را از کرکوک اخراج 
کردند و در نظرسنجی آگوست 2017، 
ُکردهای کرکوک از برنامه انجام رفراندم  
در 25 سپتامبر 2017 برای اعالم استقالل 

کامل کردستان عراق حمایت کردند.
 به باور پاره ای از اصحاب نظر، با توجه 
به ثروت نفتی منطقه کرکوک، چنانچه 
استقالل کردستان 6 میلیونی عراق عملی 
شود وقوع درگیری هایی در منطقه کرکوک 

قابل پیش بینی است.

محاصره َکرکوک در سپتامبر 1974ـ  رویدادی که بارها تکرار شده و خواهد شد

 در ســپتامبر 1974 و در جریان جنگ ُکردها و 
دولت بعثی عراق که ایــن دولت مورد حمایت 
کامل نظامی دولت مسکو بود، رهبران ُکرد عراق 
در صدد جلب حمایت اروپــای غربی برآمدند 
که 15 سپتامبر )24 شــهریور1353( مسعود و 
ادریس بارزانی پســران ژنرال مصطفی بارزانی 
در یک مصاحبه مطبوعاتی به این موضوع اشاره 

کرده بودند.
ُکپی ترجمه خالصه این مصاحبه به این صورت 

درج شده بود. ُکپی تیتر صفحه اول شماره 25 شهریور 1353 روزنامه اطالعات درباره محاصره َکرکوک
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ايجاد كشور سعودي مركب از حجاز، نَجد و 
مناطق ديگر كه 22 سپتامبر 1932 اعالم شده 
بود از 23 سپتامبر 1932 رسميت يافت. اين 
روز كه در تقويم ها مندرج است به عنوان روِز 
ملّی كشور سعودی »اليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية« رعايت مي شود. كشور 
سعودی )المملكة العربية السعودية( دارای 
دو ميليون و 150 هزار كيلومتر مربع وسعت 
و 33 ميليون جمعيت است. نفت در مارس 
)اسفند( 1938 در اين كشور كشف شده است، 
چهار دهه پس از ايران. شهر قديمی رياض در 
مركز كشور سعودی )منطقه نَجد( پايتخت 
اين كشور است كه حدود 6 ميليون جمعيت 
دارد. اين شهر قرن ها پيش الَحجر نام داشت و 

حاكم نشين نجد و الَيمامه بود.
عبدالعزيز ابن سعود باني كشور سعودي 
است كه از سال 1902 كار يكپارچه كردن 
اين سرزمين وسيع را با تصرف رياض و خارج 
ساختن آن از دست طايفه الرشيد آغاز كرده 
بود. وي در هشتم ژانويه 1926 تصرف ِحجاز 

شامل شهرهاي َمّكه و مدينه را تكميل كرد 
و پس از يكي ساختن نَجد و حجاز و مناطق 
مجاور، در 23 سپتامبر سال 1932 ايجاد 
كشور سعودي را كه به نام َجِد خود اوست اعالم 

داشت كه روزملّي اين كشور است. 
 دولت انگلستان 29 ماه مي 1927، طبق 
قرارداد جّده استقالل حكومت عبدالعزيز را 
به رسميت شناخته بود. قبل از جنگ جهاني 
اول، سرزمين هاي عربي، تابع دولت عثماني 
)به پايتختی استانبول( بودند، ولي محمد بِن 
سعود حكمران يك منطقه در مركز كشور 
سعودِي امروز، از سال 1750 در صدد كسب 

استقالل و يكپارچه ساختن قطعات اين 
سرزمين برآمده بود كه پس از متحد شدن با 
محمد عبدالوّهاب )باني يك تفّكر اسالمي(، 

اين تالش شدت يافته بود. 
پس از درگذشت عبدالعزيز در نهم نوامبر 
1953 در 78 سالگی كه داراي فرزندان متعدد 
از زنان وابسته به طوايف سراسر كشور بود 
پسرانش يكي پس از ديگري به سلطنت 
رسيده اند. اين كشور پس از كشف نفت و 
استخراج اوليه آن توسط يك شركت آمريكايی 
ثروتمند شده است. عبدالعزيز 14 فوريه 1945 
در عرشِه ناو كوينسی USS Quincy  در آبراه 
سوئز با فرانكلين دی. روزولت رئيس جمهوری 
وقت آمريكا مالقات كرد و دوستی و همكاری 
های دو كشور از آن پس آغاز شده است و به 
باور اصحاب نظر، ديدار دانالد ترامپ از كشور 
سعودی در سال 2017 و مالقات با سران 
كشورهای ُسّنی مذهب كه در آنجا گرد آمده 
بودند و نيز رقص شمشير، مناسبات دو دولت 

را وارد مرحله نوينی كرده است.

روز ملّي کشور سعوديـ  دوستی آن با آمريکاـ  ايجاد کشور سعودي در يک نگاه

24 سپتامبر 1615 شاه عباس كه از 
تفليس عازم اشرف در مازندران بود تا با 
»پدرو دو الواله« فرستاده پادشاه اسپانيا 
مالقات كند و پيام او را دريافت دارد، در 
گوكجه شنيد كه سلطان عثماني صدر 
اعظم اين كشور را كه پس از شكست ارتش 
عثماني از ايران، براي جلب موافقت به ترك 
مخاصمه، به ايران امتيازهاي متعدد داده 

بود بركنار ساخته و گفته است كه براي رفع 
اين تحقير به جنگ ايران خواهد شتافت.

     شاه عباس براي پيشگيري از اين حمله، 
دو سپاه از ارتش ايران را روانه »وانـ  و در آن 
زمان بخشی از ارمنستان« و »ارزروم« كرد 
و تصميم گرفت كه پس از مالقات با نماينده 
اسپانيا، لشكر خراسان و لشكر همدان 
و قزوين را هم به كمك دو سپاه اعزامي 

بفرستد كه چند روز بعد به او خبر دادند 
كه سلطان عثماني فوت شده و جانشين او 
براي اجتناب از درگيري تازه اي با ايران اعالم 
كرده است كه تعهدات صدر اعظم پيشين 
را مي پذيرد و خود را به رعايت آنها مّكلف 
مي داند. با وجود اين، شاه عباس دو سپاه 
اعزامي را من باب احتياط به پادگانهاي خود 

بازنگردانيد

صدر اعظم عثماني که به ايران امتياز داده بود برکنار شد، ولي ...

ملک عبدالعزیز

تیبریوس

دوم اكتبر سال 15 ميالدي سناي روم به 
تيبريوس  Tiberius كنسول ارشد )رييس 
شوراي مجريهـ  رئيس دولت( اين امپراتوري 
تاكيد كرد كه قانون  Matestas را كه اجراي 
آن مورد بي اعتنايي قرار گرفته است بار ديگر 
با قدرت هرچه بيشتر و دقيقا به اجرا خواهد 
گذارد و افراد و نيز دولتهايي را كه به قلمرو 
و شوونات روم احترام نگذارند به مجازات 

خواهد رساند. 
    مورخان بعدا نوشتند كه اين قطعنامه 
سناي روم به وضوح، ُقلدري آن امپراتوري 
عهد باستان را نشان مي دهد. امپراتوري 
پارسيان )ايران( بيش از هفت قرن با چنان 
دولتي دست به گريبان بود و جز در دو سه 
مورد، همواره بر روميان پيروز بود و از شرق 

در برابر سلطه گري آنان دفاع كرد.

نهايت ُقلدري امپراتوري روم
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دکتر فریدون کشاورز نماینده پارلماني 
حزب کمونیستی توده ایران در جلسه 
مورخ سوم مهرماه 1324 مجلس شورای 
ملّی در نطقي گفت که ماموران فرمانداري 
نظامي تهران در جریان حمله به باشگاه این 
حزب و مقّر آن واقع در خیابان فردوسي 
جنوبي او را با این که خود را معرفي کرده 
بود که یک نماینده در مجلس است کتک 

زدند .
     وي در این نطق، وجود فرمانداري 
نظامي را در هر کشور نشانه حکومت 
دیکتاتوري در آن کشور خواند و خواست 

که در ایران دیکتاتور زدایي شود. وي گفت 
که هیچ دلیلي براي ادامه حکومت نظامي 
وجود ندارد. اعالم حالت فوق العاده در یک 
کشور با حکومت نظامی تفاوت دارد. حالت 
فوق العاده در شرایط خاص و پدید آمدن 
مشکالتی که با راهکارهای معتارف حل 
شدنی نباشند برقرار می شود و برای یک 

مدت )دوره( معّین.
    در جریان حمله مأموران حکومت 
نظامي تهران به دفاتر و باشگاه حزب توده 
و نیز »خانه صلح«، تني چند از مقامات این 

حزب نیز مضروب شده بودند.

فریدون کشاورز: وجود حکومت نظامي در هر کشور نشانه دیکتاتوري است

25 سپتامبر سال 552 میالدي میان 
هیات اعزامي ایران از تیسفون به قسطنطنیه 
و دولت روم بر سر تَرک مخاصمه نیروهاي 
دو کشور در ساحل دریاي سپاه )منطقه 
ساحلي گرجستان امروز، منطقه آبخیز = 
آبخازیه( که ایران در آن نبرد پیروز شده بود 

توافق حاصل شد. دولت روم شرقي پیشنهاد 
متارکه جنگ را داده بود.

     طبق قراردادي که در همین روز امضاء 
شد و متن آن موجود است، قرار شد که دولت 
روم که آغازگر این جنگ بود بابت غرامت، سه 
هزار و چهارصد کیلوگرم طال به ایران بدهد. 

    به نوشته موّرخان، دولت ایران )دوران 
سلطنت انوشیروان دادگر( تنها نخستین 
قسط آن را که 850 کیلوگرم بود دریافت کرد 
و رومیان سپس چند بار تعلّل و درخواست 
ُمهلَت کردند که خسروانوشیروان در سال 
579 فوت شد و موضوع عمال منتفي گردید.

امپراتوري روم در جنگ شکست خورد و به ایرانـ  َاَبرقدرت وقتـ  غرامت داد

فریدون کشاورز

یازدهم سپتامبر سال 1954 )20 
شهریور 1333( فرمانداري نظامي 
تهران اعالم کرد که سازمان نظامي حزب 
توده ایران را کشف کرده، اعضاي آن در 
ارتش، ژاندارمري و شهرباني شناخته 
شده اند و دستگیري آنان ادامه دارد. 
فرمانداري نظامي به دلیل ادامه بازپرسي 
از دستگیرشدگان که اشاره کرده بود بیش 
از صد و نزدیک به دویست نفر هستند 
توضیح بیشتري در این باره نداده بود. 
کشف این سازمان یک سال و چند روز پس 
از کودتاي 28 اَُمرداد 1332 صورت گرفت و 
هنوز این معّما الینحل باقي مانده است که 

چرا حزب کمونیست توده با این سازمان 
نیرومند نظامي و تشکیالت وسیع خود 
و حمایت اتحاد جماهیر سوسیالیستی 
نتوانسته بود کودتاي 28 اُمرداد را درهم 

شکند. 
    شمار افسران دستگیر شده بعدا از 
یکصد و ده تَن و نیز دهها درجه دار تجاوز 
کرد که عده اي از آنان اعدام و بقیه به زندان 
طوالني محکوم شدند و گروهي هم که 
به صورت هوادار بودند اخراج و با افسران 
مصدقی در اختیار وزارت کار گذارده شدند. 
از همین زمان حزب توده بیش از گذشته 
زیرزمیني شد، تا سال انقالب که فعاالنه در 

انقالب شرکت کرد و ....
    طبق اطالعات منتشره، سه دهه بعد 
)اوایل دهه 1980( »مک فارلین« مشاور 
ویژه ریگن رئیس جمهوري وقت آمریکا در 
امور امنیت ملّي با دادن اطالعات نادرست 
به جمهوري اسالمي که شوروي نیروي 
عظیمي را در قفقاز براي تصرف ایران و 
سپردن حکومت آن به حزب توده مستقر 
ساخته و سازمان نظامي این حزب باردیگر 
فّعال شده و به شوروي اطالعات محرمانه 
مي دهد باعث شد که حزب توده که علنی 
شده و دبیرخانه بازکرده بود توسط مقامات 

تهران قلع و قمع شود.

کشف سازمان نظامي حزب توده و دستگیر شدن بیش از یکصد افسر

keihanizadeh@gmail.com.
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سلیمان میرزا اسکندري، ایرج اسکندري، 
رضا روستا، دکتر مرتضي یزدي، محمد 
یزدي، بزرگ علوي، عبدالحسین نوشین، 
دکتر محمد بهرامي و علي امیرخیزيـ  9 
سوسیالیست قدیمي ایران هفتم ِمهرماه 
1320 )29 سپتامبر 1941ـ  34 روز پس از 
خیانت چند نظامی و سیاسی کار ارشد و در 
نتیجه تعرض نظامی دولت های مسکو و لندن 
به ایران و اشغال نظامی( تأسیس حزب توده 
را اعالم داشتند که ظرف مدتي کوتاه، شماري 
دیگر اساسنامه حزب تازه را امضا کردند که در 

ردیف مؤسسان آن قرار داده شده اند. 
     هدف این حزب که خود را مارکسیست 
ـ لنینیست معرفي کرده بود ترویج و برقراري 
سوسیالیسم؛ حذف کامل استثمار و استعمار 
در هر شکل آن، دمکراسي توده اي )حکومت 
شورایيـ  ساویت(، برابری اقتصادیـ  
اجتماعی و تأمین رفاه همگانيـ  درمان و 
آموزش پرورش رایگان، بازنشستگی همگانی، 
تأمین مسکن و کار و ... و از این رهگذر رفع 

نگراني ایرانیان اعالم شده بود.
     ُمبلّغان حزب گفته بودند که ریشه 
سوسیالیسم از ایران است و »َمزَدکـ  

روحانی َزرتشتی« که »تاریخ عقاید«، اورا پدر 
سوسیالیسم مي داند فرضیه خودرا در دهه 
دوم قرن ششم میالدی ]دوران پادشاهی قباد 
یکم، شاه ساسانی و پدر خسروانوشیروان[ در 
ایران اعالم داشت. وی یک ایرانی بود و شاه 
وقت که از فئودالیسم و مداخالت مالکان و 
اصحاب نفوذ ]اصطالحا؛ بزرگان[ در امور کشور 
خسته شده بود، با هدف حذف استثمار و نفوذ، 
فرضیه َمزَدک را پذیرفت و از پیروان او شد، یک 
روز فئودال ها و متنّفذین را به کاخ سلطنتی 
فراخواند و دستور بازداشت و قتل آن گروه از 
آنان را که در برابر اقدام او به پذیرفتن فرضیه 
َمزَدک دست به مقاومت زده بودند صادر کرد 
و ... و نباید امکان داده شود که چنان شرایطی 
]استثمار سرمایه داران و مداخالت اصحاب 

نفوذ[ در کشور پیش آید.
     کمونیست هاي ایران در زمان سلطنت 
رضاشاه پهلوي هم تالش کرده بودند که 
تشکیل حزب دهند که سرکوب شده بودند. 

     تیراندازي به محمدرضا شاه )پهلوی 
دوم( در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران 
بهانه غیر قانوني کردن حزب توده قرار گرفت 
که هفت سال و 4 ماه  آزادانه فعالیت داشتـ  

نماینده در پارلمان، وزیر در کابینه، شهردار و 
فرماندار. این حزب در دوران حکومت دکتر 
محمد مصدق با استفاده از فضاي سیاسي باز 
که در ایران برقرار شده بود دست به فعالیتـ  
اسمأ نیمه علنيـ  زد و اعضاي فراوان به دست 
آورد با یک سازمان نظامی گسترده و نیرومند 
که باعث وحشت بلوک غرب شد که با شوروي 
در جنگ سرد بود و ایران در خط اول جبهه 
قرار داشت. غرب حزب توده ایران را از عوامل 

مسکو معرفی می کرد. 
     حزب توده در پي براندازي 28 اَُمرداد 
1332، و یک سال پس از آن، کشف شبکه 
نظامي اش، شدیدا سرکوب شد و این سرکوبي 
تا سال 1357 )سال انقالب( کاهش نیافت. 
سران این حزب که در خارج از کشور و عمدتا در 
آلمان شرقي به حالت تبعید زندگي مي کردند 
و پیامهایشان را با رادیویي که داشتند براي 
ایرانیان مي فرستادند در انقالب 1357 فّعاالنه 
شرکت کردند و پس از پیروزي انقالب، فعالیت 
علني خود را در ایران از سرگرفتند. فعالیت تازه 
بیش از سه سال طول نکشید، سرکوب شد و ....
     در زیر تصاویر برخي از مؤسسان و سران 

قدیمي حزب توده ایران آمده است:

سالروز اعالم ایجاد حزب توده با هدف تأمین برابری اقتصادیـ  اجتماعی، حکومت 
شورایی )ساویِت( و رفاه همگاني ایرانیانـ  سرکوبی این حزب
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دوم اکتبر سال 1187 میالدي در پي ده 
سال جنگ، باالخره صالح الدین ایوبي )ُکرد( 
سلطان وقت مصر و سوریه بیت المقدس 
)اورشلیم( را از دست صلیبیون اروپایی خارج 
ساخت و سپس به اخراج آنان از انتاکیه، بندر 
صور و ترابلس )لبنان( پرداخت. تالش 18 
ماهه ریچارد شیردل پادشاه انگلستان هم براي 
پس گرفتن بیت المقدس به جایي نرسید و 
در 1192 به اروپا بازگشت و جنگهاي صلیبي 

فروکش کرد.

     صالح ایوبي یک »ُکرد« متولد تِکریت 
)عراق امروز( در جوانی از افسران سپاه عمویش 
»شیرکوه« فرمانده ارتش مصر بود که پس 
از او این سمت را برعهده گرفت. وی بعد از 
درگذشت سلطان مصر، خود را سلطان مصر 
و سوریه خواند و به جنگ با صلیبیون اروپایي 
شتافت. بیت المقدس 88 سال در دست 
صلیبیون اروپایي بود. صالح الدین که در اروپا 
درباره جوانمردي هاي او چندین کتاب نوشته 
شده است حجاز را هم بر قلمرو خود افزوده بود.

یکم اکتبر سال 1927میالدي میان ایران 
و دولت جماهیر شوروي )دولت مسکو( یک 
پیمان عدم تجاوز امضاء شد. سران مسکو 
کوشش داشتند تا از نفوذ انگلستان در ایران 
بکاهند و امضاي این پیمان در راستاي این 

هدف و رفع نگراني از ایران بود.
مقام هاي انگلیسي که قبال دولت ایران را 
از روسیه تزاری در بیم و نگراني نگهداشته 
بودند، در دوران سلطنت رضاشاه )پهلوي 
یکم( نیز اورا از روسیه شوروي مي ترسانیدند 

و با دادن اطالعات نادرست مبني بر قصد 
تصرف ایران از سوي دولت مسکو، دست به 
سوء استفاده سیاسیـ  اقتصادی مي زدند. 
مسکو با همان هدف، قراردادهاي مشابهي 
نیز با افغانستان و ترکیه امضاء کرد تا مانع از 

فتنه گري انگلستان شود.
    به رغم وجود پیمان عدم تجاوز سال 
1927 مسکوـ  تهران، دیدیم که در آگوست 
1941 )هفته نخست شهریور 1320( لندن 
و مسکو همدست شدند و ایران را اشغال 

نظامی کردند که کمی بیش از چهار سال 
طول کشید. دولت لندن قبال از طریق 
سیاستمداران وابسته به خود چند فرمانده 
نظامی را تطمیع کرده بود و این فرماندهان 
بدون اطالع فرمانده کل قوا )شاه( سربازان 
وظیفه ارتش را مرخص کرده و کشوررا 

بدون دفاع گذارده بودند. 
تنها دو یگان نظامی در غرب )کرمانشاه( 
و شرق )کرمان( و نیز نیروی هوایی دفاع 

کرده بودند.

پیمان عدم تجاوز ایران و شوروي، ولی ...

... و باالخره صالح الدین ایوبي )ُکرد( 
بیت المقدس )اورشلیم( را از دست صلیبیون اروپایی 

بیرون آورد

صالح الدین

24 سپتامبر 1789، کنگره آمریکا با 
تصویب قانوِن نظام قضایي این کشور، 
دادستان کل و سایر دادستانها، دادیارها و 
بازپرسها و پلیس را سازمانهایي جدا از قوه 
قضایي تعریف کرد و ضمیمه قوه مجریه 
ساخت. ولي، آنها را ضابط دادگاه ها قرار داد 
و تاکید کرد که تنها دادگاه ها و قضاوت آنها 
که در سه طبقه )بدایت، استیناف، و تمیز( 
قرار خواهند داشت، قوه قضایي محسوب 
مي شوند و کامال مستقل از دو قوه دیگر و 
حافظ حقوق مردم و قانون اساسي هستند 
و فقط آنها حق دارند که دستور بازرسي 
و توقیف افراد را صادر و میزان کیفرشان 

را تعیین کنند ولي در مواردي که متهم 
اعتراف نکند فقط هیات منصفه است که 
مجرمیت و برائت را اعالم مي کند. ایرادی 
که وارد این است که رئیس جمهوری قضات 
عالی را انتخاب و برای تأیید به سنای آمریکا 
می فرستد که به باور برخی، عمال دخالت 

دو قوه در قوه قضایی است!.
    دادستان کل آمریکا که اصطالحا وزیر 
گستري هم خطاب مي شود از اعضاي کابینه 
است. دانالد ترامپ یک حقوقدان ایرانی به نام 
ماکان دل رحیم را به سمت دستیار دادستان 
کل انتخاب و به سنای آمریکا اعالم کرده 
است که این انتصاب در کمیسیون مربوط به 

تصویب رسیده است. ماکان که تا ده سالگی 
در ایران زندگی می کرد بر زبان فارسی 
مسلط است. ]ماکان یک نام ایرانی است. 
ایران، 11 قرن پیش سرداری معروف به نام 

ماکاِن کاکی داشت(.

قوه قضایي آمریکاـ  معرفی ماکان دل رحیم یک ایرانی آمریکایی برای دستیاری دادستان کل

ماکان دل رحیم

)1
39

ر6
ریو

شه
( 4

ه1
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

30



یران نهم مهرماه  دولت پادشاهی ا
1357 )در آن سال مصادف با یکم اکتبر 
1978 و سال انقالب( ضمن صدور یک 
اعالمیه غیرمنتظره هرگونه تعقیب قضایی، 
محدودیت و مزاحمت برای ایرانیان برون 

مرز را که به کشور بازگردند ممنوع کرد.
    در این اعالمیه که با اطالع شاه، شب پیش 
از آن در شورای وزیران تصویب شده و یک 
وزیر مشاور کابینه آن را برای روزنامه نگاران 
خوانده و متن تایپ شده اش را به آنان داده 

بود چنین آمده بود:
    دولت شاهنشاهی در چارچوب سیاست 
آشتی و همکاری ملی تصویب کرده است 
که به آگاهی ایرانیان ساکن کشورهای دیگر 
ازجمله دانشجویان برساند که بازگشت به 

وطن مستلزم تحمل هیچ نوع محدودیت، 
تعقیب کیفری و اصطالحا مزاحمت نخواهد 
بود. بنابراین، هرایرانی برون مرزـ  ولو اینکه 
فعالیت ضد دولتی داشته و دارای هرعقیده و 
مسلک بوده می تواند بدون کمترین دغدغه 
از تعقیب و محدودیت به وطن بازگردد و به 
حد کفایت از حمایت دولت برخوردار باشد. 
امید است که این هموطنان مدافع استقالل، 
تمامیت و آزادی وطن باشند و دانش، تجربه و 
امکانات خودرا در راه پیشرفت ایران بکار برند. 
بر دولت مسلم شده است که این ایرانیان 
مقیم کشورهای دیگر بعضا تحت تاثیر 
تلقین و تزویر خارجی و نیز کسانی که هرگز 
ایران را دوست نداشته اند قرارگرفته و در 
نوعی اَمپاس و دو دلی و ترس کاذب و جعلی 

]شایعه[ از بازگشت به میهن هستند.
    روزنامه های تهران روز بعد )دهم 
مهرماه( و پس از انتشار این اعالمیه، فهرست 
گروههای و احزاب ضد دولتی فعال در برون 
مرز را منتشر ساخته که دراین فهرست این 

نام ها نیز دیده می شدند: 
کنفدراسیون دانشجویان، جبهه ملی، 
کمونیست ها )حزب توده، مائوئیست ها، 
چریک های فدایی، توفان و ...(، مجاهدین، 
اتحادیه اسالمی دانشجویان، آرمان خلق و .... 
این روزنامه ها نوشته بودند که کنفدراسیون 
دانشجویان که قبال یک اتحادیه صنفی بود 
در سال 1967 در مونیخـ  فرانکفورت آلمان 
تشکیل شده بود که بعدا رنگ سیاسی به 

خود گرفت و ...

منع تعقیب قضاییـ  امنیتی و نبود محدودیت برای ایرانیان برون مرز که به کشور 
بازگردند )اعالمیه اکتبر 1978 = مهرماه 1357 نظام سلطنتی ایران(

نخستین چاپ سفرنامه »جمیلي چاره 
ري« به زبان التین در باره شرق به ویژه هند، 
سي ام سپتامبر سال 1697 در ناپل انتشار 
یافت. »چاره ري« که یک پزشک بود ضمن 
سفر خود به مشرق زمین، در مارس 1695 
در هند با »اورنگ زیب« امپراتور مغولي 

گورکاني این کشور مالقات کرده بود. 
»چاره ري« در باره دربار اورنگ زیب و 
سازمانهاي اداري او نوشته است: ارتش نیم 
میلیوني اورنگ زیب دیگر آن مغولهایي 
نیستند که خاورمیانه و اروپا را تصرف کردند. 
آنان عده اي خوشگذران، شیک پوش، راحت 
طلب و شکم ُگنده هستند که تنها هنرشان 
سوار شدن بر اسبهاي زیبا و رژه رفتن از برابر 
امپراتور و شاد کردن اوست. این ارتش نیم 
میلیوني برابر ده هزار سرباز واقعي استعداد 
جنگیدن ندارد. »پارسي« زبان دربار امپراتور 
هند است و مکاتبات دولتي با این زبان انجام 
مي شود. امپراتور که ِعرق هندي ندارد 

تالش نکرده است تا یکي از چندین زبان 
هندي را جانشین پارسي کند. دستگاه 
اداري امپراتوري فاسد است و انجام هر کاري 
را با دادن رشوه مي توان از کارکنان دولت 
خواست. مقامات همه دروغ مي گویند و 
چاپلوس هستند. حسابداران امپراتور دو 
نوع دفتر محاسبات دارند که یکي از انها 
خصوصي است و در آن حسابها را به خطي 
مي نویسند که خواندنش کار هرکس نیست 
و طبق تحقیق من، آن خطوط همانا عدد 

نویسي ایران در دوره ساسانیان است که 
پارسیان مهاجر آن را براي خود محفوظ 
داشته اند. معماران و مباشران امپراتور از مردم 
اصفهان هستند که در هوشمندي معروف اند 
و کارگاههاي اسلحه سازي امپراتور توسط 
صنعتگران دعوت شده از شیراز و کرمان اداره 
مي شود و اخیرا عده اي را هم از یزد آورده اند 
تا کار جمع آوري مالیات ها را به آنان بسپارند، 
زیرا مردمي دقیق و درستکارهستند. پارسیان 
هند تا کنون چند بار به امپراتور هشدار داده 
و راه حل ارائه کرده اند، ولی امپراتور نه 
جهانشناسی دارد و نه حوصله خواندن نامه ها 
و نه توان تعقل و تفکرو ... و ادامه این وضعیت 
به افتادن هند به دست دیگران خواهد شد. 

    به نوشته برخي از مورخان، مفاد همین 
سفرنامه که بعدا به زبانهاي مختلف انتشار 
یافته است، اروپاییان را تشویق به استعمار 
هند کرد. دکتر»چاره ري« براي یافتن 

داروهاي گیاهي به شرق رفته بود.

وضعیت هنِد قرن هفدهم، زمانی که فارسی زبان دولتی هند بود از دیدگاه یک پزشک 
اروپاییـ  امپراتور هند به هشدار پارسیان  این کشور  و راه حل آنان برای مسائل کشور 

توجه نکردـ  اشاره ای به فساد دولتی

اورنگ زیب
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بعد از ظهر یکم اکتبر 2012 )دهم 
مهرماه 1391( و هنگامی که ارزش 
برابری دالر آمریکا در بازار تهران به مرز 
3 هزار و چهارصد تومان رسید ]جهشی 
500 تومانی ظرف چند ساعتـ  کمتر از 
یک روز تمام[ و سکه طال از یک میلیون 
و 280 هزار تومان تجاوز کرد تحلیلگران 
ایرانی مربوط در یک نامه سرگشاده؛ 
اقتصاد کشور و بویژه در زمینه کاهش 
ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش نرخ 
برابری ارزها و تورم و گرانی ناشی از آن 
را در »وضعیت خطیر« اعالم و یک 
پیشنهاد شامل 14 بند به رئیس دولت 

تسلیم کردند.
    در این نامه، افزایش توّرم عمومی 
مهمترین عامل افزایش هزینه تولید 
در کشور خوانده شده که انگیزه فعالیت 
های تولیدی را کاهش می دهد و 
تولیدکنندگان را وادار به کاهش ظرفیت 
تولید یا تعطیل می کند. تورم، سرمایه 
های موجود را متوجه فعالیت های غیر 
مولد اقتصادی مانند معامالت ارز، طال، 
زمین و مسکن کرده است. در این میان 
برخی به غلط تصور می کنند که از طریق 
تورم و افزایش سطح قیمت ها می توان 
تولید را رونق بخشید. در شرایط فعلی، 
عامل اصلی تورم عمومی کشور و گرانی 
ها، افزایش ارزش برابری پول سایر 
کشورها در برابر ریال است. حفظ ارزش 
پول ملی از جمله وظایف حاکمیت است 
و نمی توان از این حق مردم که بر گردن 
حاکمیت است به راحتی چشم پوشی 
کرد. با ادامه ی روند کاهش ارزش پول 
ملی، شکاف طبقاتی و فاصله ی فقیر و 

غنی بیشتر خواهد شد.
   در این نامه اضافه شده بود: بانک 
مرکزی باید ارز را در قالب حساب های 
بانکی واردکنندگان اختصاص دهد 

و پس از اطمینان از تحقق واردات و 
تایید مقامات صنعت، معدن و تجارت 
و گمرک، تعهدات واردکننده را تسویه 
کند. این اقدام قطعا بهای ارز را به سمت 
ثبات خواهد بُرد. از سوی دیگر، نقدینگی 
نیز در سطح وسیع باید جمع آوری 
شود که به کاهش توّرم عمومی خواهد 

انجامید.
    این تصور در رسانه ها مطرح شده 
است که افزایش نرخ ارزها توسط دولت 
طی هفته های اخیر به جهت تأمین 
منابع الزم برای افزایش یارانه نقدی 
در جهت آغاز گام دوم هدفمندی 
یارانه ها است. در این راستا الزم است 
توجه شود که کسری بودجه ناشی از 
کاهش فروش نفت، با افزایش بهای 
ارز تا 1500 تومان قابل جبران بوده 
و نیازی به افزایش آن تا 2500 تومان 
و باالتر نیست. به عالوه، افزایش بهای 
ارز، از آنجا که به افزایش تورم عمومی 
کشور می انجامد هزینه های دولت را 
نیز به عنوان بزرگترین مصرف کننده 
در کشور افزایش داده و باعث افزایش 
هزینه های پروژه عمرانی می شود و 
افزایش درآمد ]حاصل از باالبردن بهای 
ارز[ را برای جبران کسری بودجه عماًل 

بی اثر می سازد. 
    تحلیلگران ایران در پایان نامه خود 
پیشنهاد کرده بودند که در شرایط حاضر 
با توجه به ذخایر ارزی و طالی کشور که 
میزان آن کافی و باال است هیچگونه بن 
بست و وضعیت بحرانی نباید وجود 
داشته باشد و می توان با تدبیر صحیح 
دولت و همراهی توأمان مجلس، نسبت 
به کنترل و تثبیت نرخ ارز اقدام و به تبع 
آن تورم عمومی کشور را کنترل کرد 
تا بیش از این، هزینه معیشت مردم 

افزایش پیدا نکند.

یکم اکتبر 2012 دالر آمریکا در بازار ایران ظرف چند 
ساعت500  تومان گران شد و تحلیگران کشور در یک 

نامه سرگشاده ضمن اعالم خطر، راه حل مسئله که می تواند 
همواره مورد توجه باشد به دست دادند

طبق گزارش رسانه های تهران، 23 شهریور 
1396 نرخ برابری دالر آمریکا با ریال به 39000 
ریال رسید و سکه طال با طرح جدید یک میلیون 
259 هزارتومان و طرح قدیم یک میلیون و 249 

تومان بود. 
در مقایسه: گزارش های مندرج در صفحه 4 
شماره 23 شهریورماه 1353 روزنامه اطالعات )4 
سال پیش از انقالب(، دالر آمریکا را 67 ریال و 75 
صدم ریال بود و سکه طال )سکه پهلوی( را 270 

تومان نشان می دهد.

دالر آمریکا:
در 23 شهریور 1353 
شش تومان و 8 قران،
 در 23 شهریور 1396
 سه هزار و 900 تومان!
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طغرل سلجوقي که با غلبه برغزنویان، 
ایران خاوري و سپس همه ایران و نیز 
بغداد را تصرف و تا سوریه و گوشه هایي 
از آناتولي پیش رفته بود چهارم سپتامبر 
1063 میالدي در »ري« و در73 سالگی 
درگذشت و چون فرزند نداشت آلپ ارسالن 
)به معناي شیر شرزه( برادرزاده اش )پس از 
یک درگیري خانوادگي( برجاي او نشست. 
طغرل )طعرل بیگ( که قبال دو بار ازدواج 
کرده و دارای فرزند نشده بود، امید به داشتن 
فرزند را از دست نداده بود و چند ماه پیش از 
درگذشتـ  در 72 سالگي، »سیده« دختر 
خلیفه اسمي بغداد راـ  که سّني بودـ  به عقد 
نکاح خود درآورده و به ري منتقل کرده بود 

تا در اینجا عروسي کند که درگذشت.
     طغرل که قبال اتحادیه اي از ترکمانان 
)تُرکان ُغز= اُغوز Oghuz Turks ( مهاجِر 
به منطقه فرارود را تشکیل داده بود پس از 
درگذشت محمود غزنوي و احساس ضعف 
در پسرش مسعود، تعّرض خود را آغاز کرده 

بود. 
طغرل که تعرض عمومي خودرا از سال 
1034 میالدي آغاز کرده بود تا سال 1037 
همه خراسان )خراسان بزرگتر( را متصرف 
شده بود. طغرل پس از پیروزي سال 1038 

در دندانقان  Dandanghan )میان 
سرخس و َمرو( بر سلطان مسعود غزنوي 
به نیشابور رفته و در باغ »شادیاخ« پادشاهي 
خود را اعالم داشته بود. تصرف سایر ایالت 
هاي ایران از جمله آذربایجان توسط طغرل 
18 سال طول کشید. وي با تصرف ایران به 
حکومت دودمانهاي ایراني ازجمله بوئیان 
)دیلمیان( پایان داد که استقالل و حاکمّیت 
ملی ایران را تأمین و بغداد را هم تحت کنترل 
داشتند. دیلمیان از منطقه ای در گیالن و نه 

چندان دور از لنگرود بپاخاسته بودند.
 آلپ ارسالنـ  دومین حکمران سلجوقي 
ـ آناتولي شرقي و گرجستان را بر متصرفات 
این دودمان اضافه کرد و پیروزي او بر امپراتور 
بیزانس )روم شرقي( در نبرد مالزِگرد در 
سال 1071 میالدي باعث شد که به تدریج 
طوایف تُرک بر آناتولي مستولي و یک دسته 
از آنان معروف به عثمانلي در سال 1453 به 
ُعمر رومیه شرقي پایان دهد و امپراتوري 
عثماني را که عنوان خالفت اسالمی برخود 

نهاده بود ایجاد کند، به پایتختی استانبول.
    طغرل که ایل او در زمان حکومت خلفاء 
دمشق و بغداد بر ایران، از ماوراء سیحون به 
ایرانزمین مهاجرت کرده و بعدا بر غزنویان 
پیروز شده بود پس از تصرف اصفهان در 
نهم آگوست 1052 و اطالع از ایراندوستی 
های »مرداویز زیاری« و ترویج شیعه توسط 
دیلمیان تا ایرانیان در دنیای اسالمی، ماهّیت 
مستقل داشته باشند گفته بود برای اینکه 
باقی بمانیم باید به ایراندوستی ایرانیان و 
ترویج شیعه پایان دهیم و با همین سیاست 
به بغداد لشکر کشید، حکمران دیلمی آنجا 
را بیرون راند و قدرت را به خلیفه سّنی 
بازگردانید. زبان تُرکی با سلجوقیان وارد 

شمال غربی ایران شده است.

روزي که طغرل سلجوقي در »ري« درگذشتـ  طغرل گفته بود برای اینکه باقی بمانیم باید 
به ایراندوستی ایرانیان پایان دهیمـ  زبان ُترکی میراث سلجوقیان

برج طغرل در منطقه ري )نزدیک تهران(

21 آگوست سال 441 میالدی )30 
اَُمردادماه(، یزدگرد دوم شاه وقت ایران از 
سلسله ساساني تصمیم گرفت که براي 
نزدیک بودن به شمال خاوري کشور و 
جلوگیري از ورود باقیمانده هونها به فرارود 
)بخش شمال شرقي خراسان بزرگتر( موقتا 
پایتخت را از تیسفون )نزدیک بغداد( به 
نیشابور )از شهرهاي خراسان( منتقل کند. 
شهرهاي بزرگ و معروف دیگر خراسان وقت 
عبارت بودند از سمرقند، بخارا، مرو، خجند، 

بلخ و هرات. 
    یزدگرد دوم که 18 سال حکومت کرد 

در سال 438 میالدي پس از مرگ پدرش، 
بهرام گور، شاه شده بود. همین هونهاي 
رانده شده به اروپا، کشور هونگري )هنگري 
– مجارستان( را به وجود آوردند که »آتیال« 

یکي از رهبرانشان بود.
    رنگ پوست و قیافه هون ها بر حسب 
دوري و نزدیکي شان از سرزمین مغولها با 
هم تفاوت داشت و آن دسته که به دریاي 
مازندران نزدیکتر بودند پوستي سفیدتر 
داشتند و ایرانیان ایشان را هون سفید 
خطاب مي کردند. ایرانیان همه هونها 
را »بدقیافه ها« مي خواندند و این، براي 

هون ها ُعقده شده بود. به گونه اي که پس 
از رسیدن به اروپا و فتوحات متعدد، بر هر 
نقطه اروپا، از روسیه امروز و سواحل دانوب 
تا آلمان و فرانسه که استیال مي یافتند 
زنان زیبا را به ازدواج خود در مي آوردند تا 
فرزندانشان تغییر قیافه بدهند و زیبا شوند 
و زیبایي نسبي مردم مجارستان به همین 
سبب است. شماری از هون های سفید در 
فنالند و استونی امروز و مناطق مجاور مستقر 
و با مردم این نواحی مخلوط شدند. مشابهت 
زبان مردم این مناطق با مجارستانی ها به 
همین سبب است. هون ها پس از همسایه 

انتقال پایتخت ایران به شهر نیشابورـ  هون ها در یک نگاهـ  کشورهای هون نشین اروپا
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امپراتوري عثماني 22 آگوست سال 
1635 شهر ایِروان Yerevan  را از دست 
ایران خارج ساخت که شاه صفي با اعزام 
نیروي تازه نفس از اصفهان آن را پس 
گرفت. در نبرد برسر ایروان پنج هزار تَن از 
عساکر عثماني به اسارت نیروهای نظامی 

ایران درآمدند. 
     ایرواِن  2 هزار و 800 ساله و اینک 
شهری بیش از یک میلیون نفری )پایتخت 
جمهوري ارمنستان( در پایان جنگ دوم 
روسیه با ایران و طبق قرارداد ترکمن چاي 
)منعقد در سال 1828( از ایران جدا و به 
روسیه داده شد. در آن سال یک سپاه از 
ارتش ایران از ایروان بسختی دفاع کرده 
بود. ارمنستان که قبال وسعت بیشتری 

داشت از 25 قرن پیش تا زمان قرارداد 
ترکمن چای، متحد و یا وابسته به ایران 
بود و نظامیان ارمنی در جنگ های ایران 
و روم در کنار ایرانیان قرارداشتند. بسیاری 
از سرداران ارتش ایران از ارمنیان بودند. در 
دوران هخامنشیان، ارمنستان یک ساتراپی 
بود، در دوران اشکانیان با ایران عمال یک 
کنفدراسیون تشکیل داده بودند و در دوران 
ساسانیان، صفویه تا فتحعلی شاه قاجار متحد 
و وابسته ایران. پس از فروپاشی شوروی و 
کسب استقالل، جمهوری ارمنستان به 
دولت ایران نزدیک و دوستی دو ملت ازسر 
گرفته شده است و هر سال صدها هزار ایرانی 

به آنجا سفر و دیدار می کنند.
باید دانست که دولت اشکانیان امور 

ایران خاوری )افغانستان( را نیز در دست 
سران ایالت آن قرار داده بود که پس از 
گذشت دو هزار سال، سران ایالت آن 
سرزمین همچنان حرف اول را می زنند. 
19 آگوست 1919 دولت انگلستان با 
امضای اعالمیه راولپندی به افغانستان 
استقالل داد. انگلستان مناطق شرقی و 
شمال شرقی این سرزمین را با جنگـ  
لشکرکشی به بوشهر و خوزستان از ایران 
جدا کرده بود. »افغانستان« نامی است که 
انگلیسی ها بر ایران خاوری گذارده اند. 
انگلستان افغانستان را متصرف شده بود 
تا روسیه از مسیر آن به هندوستان نیرو 
نفرستد و این مستعمره بزرگ دولت لندن 

را تصرف نکند.

جنگ ایران و عثماني بر سر ایروان و شکست عثمانی از سپاه اصفهانـ  وحدت و دوستی 
2500 ساله ایران و ارمنستان

شدن با ایرانیان شیفته رعایت حق و قانون 
و نظام قضایي ایران شدند و به همین دلیل 
در مناطق متصرفي خود، کمتر به کشتار 
مغلوبین و تسلیم شدگان و تجاوز به عنف به 

زنان دست مي زدند.
     پریسکوس Priscus مورخ نوشته است 
هون ها به هر تدبیر و نقشه جنگي که دست 
زدند تا وارد قلمرو ایران شوند موفق نشدند. 
یک بار به مدت 15 روز از کوهها عبور کردند تا 
از حاشیه دریاي کاسپیان )دریاي مازندران( 
وارد ایران شوند که به محض سرازیر شدن 
از کوه با سوار نظام ساساني که در دنیاي آن 
زمان نظیر نداشت رو به رو شدند و همین 
وضعیت باعث شد که روانه اروپا شوند و آنجا را 
مورد تاخت و تاز قرار دهند. از زماني که هونها 
در ساحل دانوب استقرار یافتند، امپراتوري 

روم، دیگر روي آرامش ندید.
     امپراتوران رومي پس از شکست هایي 
که در دوران اردشیر و پسرش شاپور یکم و 

نیز شاپور دوم از ایران خوردند به سیاست 
تعّرضي شان پایان دادند. اوگوستوس 
دکترین تازه اي ارایه داده بود و آن پایان 
یافتن سیاست جهانگیري رومیان و قناعت 
کردن به آن چه که تا آن زمان داشتند بود 
و این دکترین از زمان تیبریوس به صورت 
یک قانون نانوشته درآمد و از این تاریخ، 
این ایران بود که روحیه تعرضي به خود 
گرفته بود به گونه اي که رومي ها از ترس 
مجبور شدند، نخست یک پایتخت شرقي 
)قسطنطنیه( براي خود به وجود آورند و 
سپس به تجزیه امپراتوري تَن دردهند و آن 
گاه در غرب تسلیم مهاجران مهاجم شوند و 

از میان بروند.
    برتري ایرانیان در عهد ساسانیان عمدتا 
این بود که از دست یافتن به سالحهاي تازه و 
تاکتیک جنگي جدید باز نمي ایستادند. نظام 
اداري و قضایي پیشرفته و خوبي داشتند. 
تالش براي بهسازي تسلیحات و تقویت 

روحیه سربازان امري روزانه بود که متوقف 
نمي شد. ساسانیان به سواره نظام توجه 
کامل داشتند. دست سرباز در مصرف تیر 
باز بود و مانند رومي ها و هون ها به 30 »تیر« 
محدود نبود. هر سوار دو اسب ذخیره و یک 
یدک داشت و ارتش ایران داراي یک نیروي 
ضربتي همیشه آماده بود و رومیان پس از 
استقرار در قسطنطنیه ابتکار نظامي ایران 

را تقلید کردند.
     رومیان پس از این که خود را زیر فشار 
آتیال )َسرکرده هون ها( دیدند او را هنگامي 
که در ساحل دریاي سیاه سرگرم تاخت و تاز 
بود فریب دادند که به قلمرو ایران وارد شد، 
ولي ایرانیان در مرز شمالي ارمنستان چنان 
گوشمالي به او دادند که براي همیشه نام 
ایران را هم نبَرد. تاخت و تاز هون ها در قلمرو 
روم با مرگ آتیال در 453 میالدي به تدریج 
پایان گرفت و سلطه ایشان تا مدتي محدود 

به قسمتي از مجارستان شد

keihanizadeh@gmail.com.
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در جریان جنِگ 3 ساله ایران و عثمانی 
)جنگ 1843ـ  1846(، نوزدهم آگوست 
1745 )28 اَُمرداد( همزمان دو نبرد سخت 
در منطقه موصل )شمال عراق امروز( و در 
قارص )کارسـ  شمال شرقی ترکیه امروز( 
میان نیروهای دو دولت روی داد که در هر دو 
نبرد، پیروزی از آن ایران بودـ  پیروزی قاطع. 
در نبرد قارص، بیش از 140 هزار نظامی 
عثمانی شرکت داشتند که صدها توپ 
از آنها پشتیبانی می کرد. در این نبرد، 
نادرشاهـ  خود مستقیما فرماندهی نیروهای 
ایران را به دست داشت. وی در شهر دربند 
)داغستان( بود که شنید، عثمانی در صدد 
تصرف ارمنستان برآمده است که در طول 
تاریخ، متحد و قرن ها وابسته به ایران بود و 
چند سپاه مرکب از 40 هزار پیاده و صدهزار 
سوار و ... روانه منطقه کرده است. ]ایران 
صدها سال برای دفاع از ارمنستان با رومیان، 

عثمانیان و روس ها جنگید.[.
نادر پس از شنیدن خبر 
عزیمت نیروی عثمانی به سوی 
قارص، از داغستان به حرکت 
درآمد و پس از عبور از گرجستان 
و ارمنستان )قفقاز وقت ایران( 
خودرا به قارص رسانید و در 
نبرد نوزدهم آگوست 1745 
سپاهیان عثمانی را شکست 
داد و در طول 9 روز بعد یکانهای 
در حال فرار عثمانی را متالشی 
کرد. در این نبرد بیش از 12 هزار 
نظامی عثمانی کشته، 18 هزار 
تَن دیگر مجروح و بیش از 5 هزار 
تن نیز اسیر شدند. نادر دستور 
درمان نظامیان مجروح عثمانی 
را داد و گفت که نباید در جریان 
درمان، میان نظامی مجروح 
عثمانی و نظامی مجروح ایران 
تفاوت باشد. موّرخان، نبرد 
آگوست 1745 قارص را در 

ردیف نبردهاِی اصطالحا دیسایسیو )قاطع 
ـ خیره کننده( قرارداده اند.

در منطقه موصل نیز، سپاهیان ایران به 
فرماندهی نصراهلل میرزا پسر نادر نظامیان 
عثمانی را شکست دادند و در پی این دو 
شکست، دولت عثمانی )به پایتختی 
استانبول( ضمن اعتراف به شکست، 
درخواست آتش بس و مذاکراه برای 
تَرک مخاصمه کرد. عثمانی در دوران 
ضعف دودمان صفویه و در جریان جنگ 
داخلی ایرانیان )لشکرکشی قندهاری 
ها به اصفهان( عهدنامه های پیشین دو 
دولت را نقض و نقاط متعدد در عراق امروز، 
ارمنستان و گرجستان را متصرف شده بود.

مذاکرات صلح در منطقه ِگرِدن )ِکرِدن( 
در والیت قزوین انجام شد. در این مذاکرات، 
دو خواست اول ایران که دست برتر داشت، 
برداشتن هرگونه موانع بر سر راه رفتن اتباع 

ایران به زیارت مّکه در ایام َحج بود و نیز اعالم 
رسمی پذیرفتن شیعه اثنی عشری به عنوان 
یکی از 5 فرقه عمده اسالمی از سوی دولت 
عثمانی. حجاز در آن زمان در تصرف عثمانی 
بود و این دولت در دادن اجازه مسافرت به 
مّکه و مدینه به اتباع ایران در ایام حج اشکال 
تراشی می کرد. سلطان عثمانی خودرا 

خلیفه مسلمین )ُسّنی ها( می دانست.
در مذاکرات صلح، قراردادهای قصر 
شیرین )ُزهاب( و اماسیه میان دو دولت 

بررسی شده بود.
دولت عثمانی از زمان تصرف قسطنطنیه 
)استانبول( در 1453 و ادعای خالفت 
اسالمی کردن، چشم به بین النهرین، 
ارمنستان و گرجستان داشت و جنگ های 
ایران با آن دولت بر سر همین مناطق بود که 
ایرانیان نسبت به عتبات عالیات واقع در بین 
النهرین )عراق امروز( حّساسّیت ویژه داشته 
اند. تیسفون در جنوب بغداد 
پایتخت ایران به مدت 8 قرن 
بود که ویرانه آن همچنان باقی 
است. منطقه قارص که از عهد 
باستان بخشی از ارمنستان 
بود تا سال 1921 گوشه ای 
از این کشور بود. آخرین دفاع 
گسترده ایران از این منطقه و 
نیز شهر ایروان، در زمان عباس 
ه  ا ولیعهد فتحعلی شا میرز
صورت گرفت که سپاه ایران 
پیروز شد. در آخرین ماههای 
جنگ جهانی اول )سال 1918( 
نیروهای عثمانی قارص را 
تصرف کردند ولی چندی بعد 
از ارمنیان شکست خوردند 
که در 1920 و این بار نیروهای 
دولت جانشین دولت عثمانی 
)دولت انقالبیون تُرک( قارص 
را تصرف و ضمیمه قلمرو خود 

کردند.

نبرد قارص و موصل در آگوست 1745)َاُمردادماه(
 و پیروزی خیره کننده ارتش ایران بر عثمانی

مجسمه نادرشاه
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لز و ج  ر جو ت  بر  هر
 » Herbert George Wells 
تاریخنگار، جامعه شناس، چپگراِی 
میانه رو و داستان نویس انگلیسي که 
21 سپتامبر 1866 به دنیا آمد و سوم 
آگوست 1946 درگذشت، و بارها از 
اندیشه کوروش بزرگ به ایجاد »دنیای 
تک دولتی و کنفدراسیون ملت ها 
= جامعه مشترک المنافع جهانی« 
جانبداری و در دو تألیف از کتابهای 
غیر داستانی خود؛ سرفصل های تاریخ 
جهان )اوت الین ها( و »سرگذشت 
جهان« آن را به نوعی تبلیغ کرده است 
29 سپتامبر 1945 به مناسبت سالگرد 
پیشنهاد »مارکوس اورلیوس پروبوس  
Marcus Aurelius Probus« از 

امپراتوران سده سوم روم به بهرام دوم 
امپراتور ساسانی ایرانزمین مبنی بر 
تقسیم مشرق زمین میان دو امپراتوری 
و به این ترتیب پایان جنگها ]که پیشنهاد 
پروبوس به بهرام دوم، 28 سپتامبر 280 
میالدی با ذکر دلیل از جانب شاه ایران 
رد شد[ گفت: "جنگ جهانی دوم در 
اروپا در ماه می و در خاور دور در آگوست 
امسال ]سال 1945[ پایان یافت که 
نتیجه اشـ  عمال  تقسیم دنیا میان دو 
قدرت خواهد بود و این تقسیم بندی، 
آن نیست که پروبوس در سال 280 
میالدی در ذهن می پروراند مبنی بر 
پایان هرگونه معارضه. این تقسیم بندی، 
دو بلوک متخاصم و معارض به وجود مي 
آوردکه طبق تجربه و اصطالحا قانوِن 
تاریخ بایدـ  زود و یا دیرـ  یکی آز آنها 
برود و جهان، یک قدرتی بشود و بلوک و 
قدرتی خواهد رفت که اندیشمنِد دلسوز، 
برنامه ریز و میدیای ماهر و آزاد نداشته 
باشد و نبود این عوامل، دیکتاتوری پدید 

می آورد و ظلم و فساد، که واکنش آشگار 
و پنهان مردم را به دنبال خواهد داشت 
و مآال فعالیت های آنارشیستی ]تخریب 
و ترور[، شورش وانقالب. بنابراین، آنکه 
خواهد رفت به احتمال زیاد بلوک مسکو 
خواهد بود. طرح جامعه مشترک المنافع 
بریتانیا که بعدا تکمیل خواهد شد 
مستعمرات سابق را در برخواهد گرفت 
و لذا نمی تواند به یک کنفدراسیون و یا 
جامعه مشترک المنافع جهانی تبدیل 
شود. کنفدراسیون جهانی ملّت ها 
که پیشرفت های آتی علمی، آنهارا به 
لحاظ فرهنگی و آداب و رسوم به هم 
نزدیک خواهد ساخت باید پایه ای 
مشابِه طرح اولیه کنفدراسیون ایاالت 
متحده )آمریکای شمالی( داشته باشد 
)که بعدا و عمال تبدیل به فدراسیون شده 
است(. بقاء کنفدراسیون جهانی، بستگی 
به پایان یافتن هرگونه اختالف نژادی و 
مذهبی و نیز اختالف سطح معلومات 
عمومی دارد و این جامعه مشترک، 
نهایتا و به تدریج به جهان تک دولتی 
خواهد انجامید. بنابراین، آن بخش از 
قانون اساسی آمریکا که به آن عنوان بیل 

آو رایتز داده شده و بریتانیا از سال 1689 
دارای موازینی از همین دست شده بود 
باید بر قانون ایجاد کنفدراسیون )قانون 
اساسی مشترک آن( اضافه شود. جیمز 
مدیسون این اصالحیه )بیل آو رایتز( را 
در دهه هشتم قرن هجدهم نوشت و به 
کنگره داد تا آزادی هایی که حق طبیعی 
بشر استـ  صرف نظر از محل تولد و 
زندگانی اوـ  تضمین شود و اختالف نظر 
مذهبی وجود نداشته باشد. ایجاد یک 
جامعه جهانی واحد که در عین حال 
مصداق فرضیه رنه دکارت فیلسوف 
فرانسوی است ]انسانهای با هدف های 
یکسان به این شرط که برای رسیدن به 
آنها همکاری و معاضدت کنند جامعه 
ای واحد می سازند[، تنها راه حل مسائل 
مردم و کشورهاست و لذا تحّقق آن یک 
جبر تاریج است و روزیـ  روزگاری 
همه جهانیان در چنین کنفدراسیونی 
زندگی خواهند کرد و در قفس مرزهای 
جغرافیایی فعلی نخواهند بود و آزادی 
اندیشه و پیشرفت خواهند داشت و 
ُعمر را در خوشی و فارغ از اندوه بسر 
خواهند بُرد که فلسفه زندگانی همین 
است. مجّسم کنید وقتی که جهانیان 
در یک کنفدراسیون چند صد کشوری 
زندگی کنندـ  کشورها و استیت ها که 
در چارچوب جامعه مشترک المنافع 
جهانی استقالل قضایی و اخذ مالیات 
و ... و امور داخلی خواهند داشت، هزینه 
های نظامی و واژه جنگ، دشمنی و 
سیاستبازی از فرهنگ ها حذف، نگرانی 
ها، فقر، بدبختی، بیماری و عقب ماندگی 
ها و تَرک زادگاه و بعضا به صورت آوارگی 
از میان خواهد رفت و بشر که ُعمری 
محدود دارد شاد خواهد زیست و بدون 
دغدغه خواهد ُمرد. فدراسیون 48 

هربرت جورج ولِز و اندیشِه جهاِن تک دولتیـ  ِولز پس از کوروش بزرگـ  اگر به اخطار 
ولز توجه شده بود جنگ جهانی دوم صورت نمی گرفت

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

Fernand Braudel    
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24 آگوست زادروز فرناند )فرنان( برودل    
Fernand Braudel تاریخنگار فرانسوي 

است که بسال 1902 به دنیا آمد و 27 نوامبر 
1985 درگذشت. بسیاري از اصحاب نظر 
وي را بزرگترین مورخ قرن 20 فرانسه مي 
دانند. وي به استناد تحوالت و تغییرات بزرگ 
و دگرگون ساز در تاریخ ایرانیان، رومیان و 
اسپانیایی ها معتقد به تاثیر اقتصاد در تکوین 
تاریخ بود. به باور او، ناکارآمدی و در عین حال 
آزمندی مقامات دولتی در ایجاد مشکالت 
اقتصادی سهم بزرگی داشته و مشکالت 
اقتصادی افراد طبقه ای از مردم را که آسیب 
بیشتری می بینند روشن و آگاهتر و آماده 

اعتراض و ... می کند.
برودل  در تاریخنگاري تاکید بر انعکاس 
کامل و روشن شرح هر رویداد و گزارش علل 
و نتایج وقایع داشت تا از آن پند گرفته شود. 
برودل گفته است که دمکراسي پس از تکامل، 

جامعه را به سوسیالیسم گرایش مي دهد. ]نه، 
سوسیالیسم مارکسیستي[. به عبارت دیگر؛ 
دمکراسي واقعي به سوسیالیسم )سوسیال 
دمکراسي( ختم مي شود و سوسیال 
دمکراسی بر میهندوستی شهروندان می 

افزاید و نفاق در جامعه به حداقل می رسد.

    وي ثابت کرده است که اکثریت مردم، 
صرف نظر از این که در کدام کشور زندگي مي 
کنند، شناخت کامل و درست از دمکراسي و 
موهبت آن ندارند و طوطي وار در انتخابات 
شرکت مي کنند و رسانه ها که عمدتا در 
کنترل اصحاب قدرت و یا پول ]اصحاب 
منافع و نفوذ[ هستند تالش الزم براي روشن 
ساختن مردم و آشنا کردن آنان با دمکراسي 
به عمل نیاروده اند. رسانه ها تنها ظاهر رویداد 
را منعکس مي کنند و واقعیت ها را علني نمي 
سازند. به باور برودل، بدون داشتن مورخ و 
روزنامه نگار حرفه اي، شجاع و انساندوست 
نمي شود اطمینان به حل مسائل، پیشگیري 
از تکرار اشتباهات و در نتیجه تکامل انسان 
و جوامع داشت و همه مسائل و مشکالت، 
نسان ناقص است،  ساخت و دسپخت ا
مخصوصا که اگر یک »انسان ناکامل« رئیس 

یک دولت شود.

تاثیر اقتصاد در تکوین تاریخ و تغییراتـ  مشکالت اقتصادی افراد طبقه ای
 از مردم را که آسیب بیشتری می بینند روشن و آگاهتر و آماده اعتراض و ... می کند.

 اگر یک انسان ناکامل رئیس دولت شود ...

Fernand Braudel    

ایالتی )اینک 50 ایالت( آمریکای شمالی 
را بزرگان آن و داوطلبانه به وجود آوردند 
زیراکه خوشبختی همگان را می خواستند 
و کنفدراسیون جهانی را هم باید بزرگان و 
ُمصلحان ملل و انساندوستان طرح ریزی 
و به اتفاق پیاده کنند. نباید منتظر مقامات 
دولت ها و دولتی ها بود که در هر اقدامی 
منافع خودرا در نظر می گیرند و نمی خواهند 
که اختیارات آنان با ایجاد جامعه مشترک 

المنافع جهانی محدود شود.".
    »ولز« در جریان نشست های ِورسای 

]ترتیب دهی های پایان جنگ جهاني اول[ 
گفته بود: "ای آقایاِن لباس اتو کشیده و سبیل 
از بناگوش در رفته،  کاری نکنید که با عمل 
شما جنگ جهانی دومی پدید آید. شما که 
شخصا میدان جنگ و باران گلوله و انفجار و 
گاز سمی ندیده و گرسنگی نخورده اید، حال 
که تعیین سرنوشت ها به دسِت تان افتاده 
قراردادهارا بگونه ای بنویسید که دلیل و بهانه 
برای جنگی دیگر نشوند، تنها امروز را که از 
باده پیروزی سرمست هستید نبینید، به فردا 
و فرداهای دور بیاندیشید و از تحمیل، ظلم و 

بی عدالتی بپرهیزید، نتایج تصمیمات را در 
نظر آوردید و بعد پای آنها امضاء بگذارید.".

    همین »ولز« در سال 1919 و پس از 
اطالع از متون قراردادهای ورسای گفت که 
باید در انتظار جنگ دوم بود که تحمل ملل 

مغلوب )بشر( بی پایان نیست و ....
    دیدیم که پیش بینی ولز تحّقق یافت و 
ملت آلمان »هیتلر« را که بر ضد تحمیالت 
اِعمال شده بود رهبر خود کرد و جنگ جهانی 
دوم به خاطر رّد تحمیالت ِورسای و پس 

گرفتن اراضی از دست داده آلمان بود.

keihanizadeh@gmail.com.
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روزنامک- شماره41 )شهریور1396(

برخي از اصحاب نظر اروپا »دو کندیاک«  
فیلسوف قرن هجدهم فرانسه را به لحاظ فرضیه 
های دانش )Epistemology( همردیف 
»ابو شکور بلخي«ـ  پارسي سراي بنام قرن دهم 
میالدي قرار داده اند. وي که از شعراي دوران 
سامانیان و از مثنوي سازان نخستین بود در 
اکتبر 986 میالدی درگذشت. این بیت درباره 

اهمیت دانش و آموختن از اوست:
     جهان را به دانش توان یافتن
     به دانش توان رشتن و بافتن

    و نیز :
     تا به آنجا رسید دانش من
     که بدانم همي که نادانم
و اّما درباره دو کندیاک:

»دو کندیاک  « فیلسوف فرانسوي که سی 
ام سپتامبر 1714 به دنیا آمده بود معتقد به 
جدایي روح و جسم از یکدیگر و مادرزادي 

نبودن »تمایل به عقاید« بود. وي که در 3 
آگوست 1780 و در 65 سالگي درگذشت در 
علم منطق، روانشناسي و اقتصاد هم صاحب 
نظر و یکEpistemologist  بود و در این 
ِکسَوت به آموزش و پروش و کسب معلومات 
و اطالعات توجه ویژه داشت. او همچنین از 
فالسفه  Sensationalism بود و عقیده 
داشت که عقاید؛ اکتسابي و نتیجه عقل و 
شعور و مجموعه حواس یک فرد هستند و 

ذاتي نیستند.
    ُکندیاک در چند تألیف مهم خود ثابت کرده 
است که مجموعه معلومات و اطالعات یک فرد 
که عقل و شعور او را شکل مي دهد؛ و تجربه 
وي از زندگي روزمره و وضعیت اداره جامعه 
)حکومت( که بر حواس او تاثیر مي گذارد 
باعث ایجاد عقیده و یا تمایل به عقاید در آن 
فرد مي شود که افراد متشابه العقیده هماهنگ 

هستند و به سوي یکدیگر جذب و نزدیک مي 
شوند و از همین جاست که تشّکل )حزبـ  گروه 
ـ جنبش( به وجود مي آید. بنابراین؛ »عقیده« 
ذاتي نیست و اکتسابي است، و با چگونگي 
آموزش و پرورش و وضعیت محیط رشد فرد 

نسبت مستقیم دارد.
صولي که  ز ا کنون ا ن تا ندیشمندا  ا
»کندیاک« به دست داده است استفاده فراوان 
برده و به آنها استناد کرده اند. برپایه نظریه 
کندیاگ در باره تشکیل حزب و گروه، این 
فرضیه به وجود آمده که ورود فرد و یا افراد که 
تشابه واقعي عقیدتي ندارندـ  با هر انگیزه از 
جمله فرصت طلبيـ  به یک حزب و جمعیت 
باعث انحراف و شکست این حزب مي شوند. 
اخیرا ثابت شده است که شکست احزاب 
کمونیست اروپاي شرقي )و حتي شوروي( به 

همین دلیل بوده است.

فرضیه تشّکل ها که رهبران ملل باید به آن توجه کنندـ  کرملین نشینان توجه نکردند 
و شوروی از هم فروپاشید

مایک والس

38

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

پاییز 2003 »مایک والس«  گزارشگر 
تلویزیونی وقت، خبر از سوء استفاده 
برخي شوراهاي شهرها ی آمریکا از روند 
دمکراسي داد.  بر پایه ضابطه »امیننت 
دومین  Eminent Domain « شهرداري ها 
با تصویب شوراها مي توانند امالک مردم را به 
منظور استفاده عمومي مثال تعریض خیابان، 
ساختن راه و بیمارستان و مدرسه خریداري 
کنند و مالک که بهاي عادله ملک خود را 
دریافت خواهد داشت حق اعتراض ندارد. 
لکن، طبق گزارش مک والس، در شماري 
از شهرها دیده شده که شوراها دستور خرید 
خانه هاي مردم را داده و سپس این امالک را 
به شرکت هاي بزرگ براي آپارتمان و برج 
سازي فرخته بودند!.  والس در چند شهر با 
معترضین به این عمل مصاحبه کرده و یکي 
از آنان که »جیم سالیت« از شهر»لیک وود« 

ایالت اهایو بود گفته بود که خانه اش را که 
در کنار دریاچه قرار گرفته و 38 سال در آن 
زندگي مي کند تخلیه نخواهد کرد، مگر این 
که آن را بر سر وي و زنش خراب کنند. انسان 

به دنیا نیامده است که زور تحمل کند و .... 
    اظهارات مصاحبه شوندگان نشان مي 
داد که اشکال کار از آنجاست که اشتیاق مردم 
به مشارکت در انتخابات کم شده و آنان که 
به این ترتیب انتخاب مي شوند اصول را به 

آساني زیر پاي مي گذارند و چنین مسائلي 
به وجود مي آید. اعضاي شوراهاي شهرها 
در آمریکا عمدتا از معامله گران )کسبه( 
شهر هستند.  چند روز پس از انتشار گزارش 
مایک والس که اخیرا فوت شده است چند 
روزنامه نگار اینوستیگیتیو دست به مصاحبه 
خیابانی زدند ولی خیلی کم کسانی بودند که 
اعضای شورای شهرشان را بشناسند. نتیجه 
این شد که برخی اصحاب نظر بگویند که 
روش انتخابات باید تغییر کند و چند مرحله 
ای شود و همچنین اجباری شدن رای دادن 
و مخفی  بودن آراء هم باید از میان برداشته 
شود تا رای دهنده مسئول انتخاب فردی 
باشد که به او رای داده است و همچنین 
تبلیغات انتخاباتی باید محدود باشد و این 
تبلیغات فلسفه و منطق داشته باشد و ... ولی 

دیگر خبری از اقدام نشد. 

زمانی که انتخابات و تمرین دمکراسی زیر سئوال رفت
 ولی دیگر خبری از اصالح آن نشد
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دانستنی ها

چهارم سپتامبر سالروز استقرار 44 
مهاجر اسپانیایي در دره »دود« در جوار 

یک دهکده سرخپوستي 
در جنوب کالیفرنیا )آلتا کالیفرنیا( در 
 El Pueblo « سال 1781 است که نامش را
 de Nuestra Señora La Reina de

 » los ñngeles de Porciñncula

گذاردند. قبال و در سال 1769 یک کشیش 
اسپانیایی )کاتولیک( در سفر به کالیفرنیا 

این ناحیه را هم دیده بود.
در ناحیه ای که آن دهکده )لس 
آنجلس( در آن واقع بود از صدها و شاید 
 Chumash هزاران سال پیش بومیان
و Tongva زندگی می کردند. آن نام را 
کشیشی که با گروه اسپانیایی بود به اقتباس 
از یک کلیسا در منطقه »اَسی سی« ایتالیا 
بر ناحیه  که در سه طرف آن کوه بود و یک 
طرفش به دریا )اقیانوس آرام( می رسید 
 Los Angeles = The گذارد که به تدریج
Angeles شده است. فِلیپ )فیلیپ( 

ِد نِِوه فرماندار اسپانیایی وقت کالیفرنیا 
شهرک شدن لس آنجلس را تأیید کرد. 

در سال 1542  »خوان رودریِگز کابریلو« 
کالیفرنیا را سرزمینی متعلق به اسپانیا 
)اسپانیای نوین( اعالم کرده بود. کالیفرنیا 
ازجمله لس آنجلس تا زمان استقالل 
مکزیک و پایان حکومت اسپانیا بر آن در 
سال 1821 وابسته به اسپانیا بود و از این 
سال به بعد بخشی ازجمهوری مکزیک، 
تا جنگ های 1846ـ  1848 )و عمدتا 
در سال 1947( میان دولت واشنگتن و 
دولت مکزیک که واشنگتن برنده آن بود. 
در پی قرارداد گوادالوپـ  هیدالگو )میان 
جمهوری مکزیک و دولت فدرال آمریکا 
در دوم فوریه 1848(، از سال 1848 هشت 
ایالت قبلی جمهوری مکزیک ازجمله آلتا 
کالیفرنیا )کالیفرنیای باالتر از سن دیاگو( 
وابسته به دولت واشنگتن شد و از سپتامبر 
1850 یک عضو اتحادیه )فدراسیون( و 
لس آنجلس یک شهرک آمریکایی. در 
آن زمان کمتر از یک دوازدهم جمعیت 
کالیفرنیا از تبار اروپایی بودند و مابقی، 
بومیان که از هزاران سال پیش در آنجا 

زندگی می کردند.

جمعیت شهر لس آنجلس  در سال 
1850 یک هزار و 610 تَن بود که در 
سال 1900 به 102 هزار تن رسید و 
در سال 1950 دو میلیون تَن، در سال 
2000  سه میلیون و 700 و در سال 2016 
)محدوده شهرـ نواحی دهگانه( چهار 
میلیون شد. کاونتِی لس آنجلس حدود 
ده میلیون و با اطراف 13 میلیون جمعیت 
دارد. هیسپانیک ها = التینوها حدود نیمی 
از جمعیت لس آنجلس را تشکیل می دهند 
و پس از آنان سفیدپوستان غیرهیسپانیک 
ازجمله ایرانیان 29 درصد، آسیای جنوب 
شرقی ها )زردها و مخلوط زرد( کمی 
بیش از 11 درصد و سیاهپوستان کمی 
بیش از 9 درصد. حدود دو درصد جمعیت 
ا بومیان  لیفرنیای 40 میلیونی ر کا
)اصطالحا؛ سرخپوستان( تشکیل می 

دهند.
موّرخان، رونق و شهرت لس آنجلس 
از آغاز قرن بیستم را مدیون کمپانی های 
تولید فیلم سینمایی و فیلم های مستند، 
شو بیزنس و ... )هالیوود( که مؤسسان و 

زادروز لُس آنجلس، شهری که دارد کانون هنر ایرانیان می شودـ  این دومین شهر 
آمریکا در یک نگاه



عوامل آنها عمدتا یهودیان بودند و نیز جنگ 
جهانی دوم می دانند. جنگ جهانی دوم سبب 
انتقال صنایع تسلیحاتی و تهیه و تدارک غذا و 
پوشاک برای نظامیان و ارسال به جبهه های 
شرق می دانند و در 5 دهه اخیر مهاجرتـ  

مهاجرت ارباب فنون، دانش، هنر و سرمایه.
مین شهر  ینک دو نجلس« ا  »لس آ
پرجمعیت آمریکاست و صدها هزار ایراني را 
در خود جاي داده، به گونه اي که به »تهران 
جلس« شهرت یافته است. ایرانیان این شهر 
براي خود داراي رسانه هاي چاپي متعدد به زبان 
فارسي و یا دوزبانه هستند، رادیوتلویزیونهاي 
متعدد دارند و تابلوهاي فروشگاه هاي آنان 
بیشتر دو زبانه است و در اداره امور شهر مشارکت 
دمکراتیک دارند. چند شرکت انتشار کتاب به 
زبان فارسي نیز در لس آنجلس فعالیت دارند. 
این شهر داراي یک »یلو پیج« ویژه ایرانیان 
است. طبق یک اصالحیه قانون اساسي آمریکا، 
در این کشور براي انتشار نشریه و کتاب نیاز به 

دریافت پروانه و حتي داشتن کارت اقامت 
نیست.

طبق نوشته ها و آمارها، لس آنجلس 
اینک یک مرکز هنر ایرانی و محل تمرکز 
پزشکان و دانشمندان ایرانی شده و شماری 
از خوانندگان، موسیقی دانان و هنرمندان بنام 
ایرانی، نویسندگان و ژورنالیست های ایرانی و 
پارسی زبانان در این شهر و مناطق اطراف آن 
زندگی می کنند و آیین های ایرانی ازجمله 
نوروز، روز جهانی کوروش، مهرگان، سده، 
چهارشنبه سوری، شب یلدا، سیزده بدر و ... 
را برگزار می کنند. در سال 1972 )1351 
هجری خورشیدی( مقامات مربوط، دو شهر 
بزرگ تهران و لس آنجلس را خواهرخوانده 
یکدیگر اعالم کرده اند. در آن سال تنها 32 
هزار و 439 ایرانی و عمدتا دانشجو در کالیفرنیا 

زندگی می کردند.
لس آنجلس همچنین یک اقلیت بزرک 
ارمنی را در خود جای داده است که عمدتا در 

گلِنِدل زندگی می کنند. طبق برخی آمارها، 
پس از جمهوری ارمنستان، شمار ارمنیان 
ساکن لس آنجلس بیش از سایر شهرهای 

دیگر جهان است.
زمین لرزه های سال های 1933، 1971، 
1987 و 1994 و نیز چند درگیری شهری 
در تاریخ لس آنجلس ثبت شده است. اعتراض 
سال 1992 که به یک شورش 6 روزه منتهی 
شد در پی تبرئه شدن چهار پلیس متهم به 
شدت عمل در مورد رادنی کینگ )تاکسی 
ران آفریقاییـ  آمریکایی( آغاز شده بود. شّدت 
عمل این چهار پلیس در پی مشاهده یک تخلف 
رانندگی و دستور ایست به راننده در سوم 
مارس 1991 صورت گرفته بود. یک رهگذر 
از این شدت عمل تصویر گرفته بود و تصویرها 
را به تلویزیون محلی داده بود که پخش کرده 
بود و موضوع جهانی و یک مسئله شده بود. در 
شورش 6 روزه سال 1992 شش تَن کشته و 

صدها تن دیگر مجروح شده بودند.

23 سپتامبر 1338 نبرد دریایی آرنِمیوِدن 
The Battle of Arnemuiden  میان 

ناوگان فرانسه و انگلیس در آبهای  زیلنِد هلند 
) Zeeland ( آغاز شد. این نبرد بخشی از 
جنگهای معروف به »صدساله« انگلیس و 

فرانسه بود.
تاریخ ساز شدن این نبرد عمدتا به این سبب 
بوده است که برای نخستین بار در آن،  یک ناو 
انگلیسی توپ بکار بُرده بود. انگلیسی ها یک ناو 
خود به نام کریستوفِر را به سه توپ مجهز کرده 
بودند. تا این زمان، اسلحه آتشین در جنگ 
دریایی بکار نمی رفت. به رغم بکار بردن توپ، 
انگلیسی ها در این نبرد شکست خوردند زیراکه 

شمار کشتی های فرانسه بیشتر بود.
اروپاییان با استفاده از سفرنامه »مارکو پولو 
ونیزی« پسر نیکولو پولو که به شرق سفر کرده و 
سال ها در چین بسر برده و از طریق ایران به ونیز 
)ایتالیا( زادگاه خود بازگشته بود باروت ساختند، 
تفنگ و توپ درست کردند و برتری یافتند و 
کشورهای دوردست و بی تفنگ را متصرف و 

آقا شدند.

مارکو پولو )1254ـ  1324( پس از بازگشت 
از مشرق زمین به »ونیز« چون شهر زادگاه 
خودرا در حالت جنگ با جنوا دید )جنوا یک 
شهر بندری دیگر ایتالیا که در آن زمان، هر دوـ  
ونیز و جنواـ  جمهوری مستقل بودند( وارد این 
جنگ شد و به اسارت درآمد و خاطرات خودرا 
در طول زندان به یک َهمَبند دیکته کرد و کتاب 
به صورت دستنوشته )رونویسی از نسخه اصل( 

در سال 1300 میالدی انتشار یافت. 
مارکو چگونگی ساخت باروت و بکار بردن 
آن در آتشبازی در چین را تشریح کرده بود و نیز 
ساخت قطب نما و استفاده از آن در کشتیرانی، 
همچنین ساخت کاغذ )در ایران معروف به 
کاغذ سمرقندی(، پول کاغذی به جای طال و 
نقره، بکاربردن چاپستیک به جای قاشق در به 
دهان گذاردن غذا، وادارکردن دختران چینی 
در کودکی به استفاده از کفش آهنی تا ترکیب 

پایشان کوچک و زیبا باشد و ...
اروپاییان 6 سال پس از انتشار کتاب، تفنگ 
ساختند و سپس قطب نما و کاغذ و رنسانس 

آغاز شد.
از مارکو پولو و همراهان او که عروِس چینِی 
»خان بزرگ« برای ایلخان ایران را بدرقه کرده 
بودند نقل شده است که کرمانی ها مردمانی 
کریم، باگذشت، یاری دهنده و مهمان نواز 
هستند و زرتشتیان کرمانی بسیار درستکار، 
امانت دار و راستگو. از همین زمان بوده است 
که کرمان نزد برخی به شهر کریمان معروف 

شده است.

آغاز بکار بردن توپ در نبرد دریایی از 23 سپتامبر 1338 )یکم مهرماه( که در عین حال 
سرآغاز برتری اروپاییان و استعمار و استثمار بود

تصویری از مارکو پولو
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بیست و پنجم سپتامبر )به وقت شرق روسیه 26 
سپتامبر( در سال 1983 دستگاه هشدار دهنده 
ارتش شوروي )ارلي وارنینگ( زنگ خطر حمله 
اتمي به شوروي را به صدا در آورد و عالمت داد که 
رادار بزرگ مستقر در سیبري حرکت موشکهاي 
آمریکا به سوي خاک شوروي را ثبت کرده است. 
طبق دستور العملي که در اختیار ارتش بود، قرار بود 
که به محض به صدا در آمدن چنین زنگ خطري، 
موشکهاي اتمي شوروي که بر روي سکوها قرار 
داشتند و به سوي آمریکا و پایگاههاي نظامي آن 
در گوشه و کنار جهان از انگلستان تا آلمان و ایتالیا 
و کره جنوبي و ژاپن نشانه گیري شده بودند پرتاب 
شوند و متعاقب آن بمب افکنهاي دور پرواز حامل 
بمب اتمي به سوي هدفهایشان به حرکت درآیند 
و زیردریایي هاي شوروي کشتي هاي آمریکا و 
پایگاههاي آنها را موشک باران کنند. همه چیز 
براي شروع حمله متقابل آماده بود و تنها نیاز به 
 Stanislav  تماس سرهنگ »ستانیسالو پتروف
Petrov« با کاخ کرملین داشت و مقرر بود که در 

صورت تاخیر دریافت پاسخ، بیش از 3 دقیقه، به 
مسئولیت خود دستور حمله متقابل را بدهد که 
سرهنگ پتروف در آخرین لحظه پیش از تماس با 

کرملین، نسبت به دقت زنگ خطر و آغاز حمله در 
آن شرایط که روابط دو ابر قدرت چندان وخیم 
نبود تردید کرد و دستور کسب اطالع مجدد و 
تایید حرکت موشکهاي آمریکا را داد که خبر رسید، 
دستگاه »ارلي وارنینگ« دچار اختالل شده بود 
و پس از نخستین زنگ، موشک در حال حرکت 
دیده نشده است. در نتیجه، همه چیز به حالت 

عادي باز گشت. 

    این موضوع تا سال 1998 به مدت 15 سال 
محرمانه نگهداشته شده بود. در این سال پس از 
افشاء قضیه، تازه جهانیان متوجه شدند که اگر 
سرهنگ پتروف در آن شب تردید نکرده بود کره 
زمین با همه موجوداتش منهدم شده بود زیرا که 
در همان ساعت اول نزدیک به شش هزار سالح 
اتمي بکار مي رفت که 500 تاي آن براي انهدام 
کره زمین کافي است. سرهنگ پتروف که هفتم 
سپتامبر 1939 در والدیوستوک به دنیا آمده 
بود در 1984 بازنشسته شد و 19 ماه می 2017 
در 77 سالگی درگذشت.    سرهنگ پتروف پس 
ازبازنشسته شدن در چند مصاحبه، چگونگي قضیه 
)جلوگیری از جنگ اتمی( را بیان کرده و گفته بود 
که در آن دقایق چه بر او گذشت زیرا که تنها چند 
دقیقه وقت تصمیم گیري داشت. پدر پتروف در 

طول جنگ جهانی دوم خلبان یک جنگنده بود.
    به رغم آن همه خبر که در سال 1998 پیرامون 
اقدام سرهنگ پتروف انتشار یافته و اورا به صورت 
یک نجات دهنده بشر جلوه گر ساخته بود، 
نخستین گزارش مربوط به درگذشت او، چهارماه 
پس از فوت، در نیمه دوم سپتامبر 2017 رسانه 

ای شد!.

... و به این ترتیب یک سرهنگ روس از انهدام کره زمین جلوگیري کرد، ولی درگذشت او 4 
ماه پس از فوت رسانه ای شد!

22 سپتامبر 1789 دستگاه قانونگذاري آمریکا 
قانون تاسیس پستخانه دولتي را در این کشور 
 United States Postmaster به نام قانون
General  که بر سر در ساختمان مرکزي آن شعار 

پستخانه ایران زمان داریوش بزرگ به نقل از تاریخ 
هرودوت نقش بسته است که »برف و باران و توفان 
مانع حرکت چاپارها نخواهد بود« تصویب کرد. 
برای نخستین بار در جهان، ایران دارای پستخانه 

شد، در زمان داریوش بزرگ و به ابتکار او. 
در آمریکا پستخانه یک موسسه فدرال و وابسته 
به دولت مرکزي است )نه حکومت هاي ایالتي(. 
در آمریکا، دفتِر ضمیمه پستخانه ها مقدمات کار 
صدور گذرنامه )دریافت پرسشنامه، مدارک و 
عکس( را انجام می دهد. ]دفتر = دیپَتر یک واژه 
پارسی از عهد باستان است که جمع آن نباید به 

عربی باشد؛ دفاتر[. 

 پستخانه های آمریکا در مواردی، پیک مي 
فرستند و بسته هاي ارسالي )بدون مزد اضافي( 
از منازل و دفاتر را مي گیرند و مي فرستند. نامه 
رسانان ]پستچی ها[هنگام تحویل نامه ها به 
منازل و دفاتر، نامه هاي ارسالي را هم دریافت مي 
دارند تا ارسال شود. افراد در صورت مسافرت، از 
پستخانه محل مي خواهند که تا آمدنشان نامه ها 
و بسته هایشان را نگهداري کند و در روز معّین 
به آنان تحویل بدهد و یا در صورت تغییر آدرس، 

نامه ها را به آدرس تازه بفرستد و این کارها بدون 
پرداخت پول اضافي صورت مي گیرد. پیش از 
دیجیتالی شدن، همه صورتحساب ها )بیل( و 
مبادله چکها از طریق پُست انجام مي شد. نشریاتي 
که تا ساعت شش بامداد هر روز به پست داده شود، 
همان روز و حداکثر تا ظهر توزیع مي شود و به 
مقصد می رسد. نرخ رساندن کتاب و نشریه بسیار 
ارزان است و زیان مالي حاصله را دولت مي پردازد.

ر  ی نخستین با ا 2015 بر یه  ر ر فو د
نو  نه آمریکا، یک زن ـ با  در تاریخ پستخا
Megan Brennan و اینک 56 ساله »پُست 

َمستر جنرال« آمریکا شده است. وی که لیسانس 
تاریخ و فوق لیسانس مدیریت دارد، کار در 
پستخانه را 31 سال پیش از »نامه رسانی« آغاز 
کرده است. مگان هفتاد و چهارمین مدیر سازمان 

پُست آمریکا است.

تاسیس پستخانه در آمریکا با شعار داریوش بزرگ - نگاهي به وظایف پستخانه آمریکا

Megan Brennan

سرهنگ Stanislav Petrov در سال 
2016 و چند ماه پیش از درگذشت
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 Enrico Fermi  دکتر »انریکو فرمي
فیزیکدان بنام که به پدر بمب اتمي شهرت 
دارد 29 سپتامبر 1901 در ایتالیا به دنیا آمد و 
تا سال 1938 در دانشگاه ُرم تدریس کرد و در 
اینجا بود که به پیشرفتهایي در زمینه شناخت و 
نیروي مواد متشکله هسته اتم نائل و به شکافتن 
اورانیوم موفق و به اورانیوم 238 و 235 و حتي 
پلوتونیوم )ماده اصلي بمبهاي اتمي و هیدرژني( 
پي بُرد و برنده جایزه سال 1938 نوبل در فیزیک 
شد و چون ازسیاست هاي موسولیني و ضدیت 
نسبي او با یهودیان راضي نبود پس از دریافت 
جایزه نوبل دراستکهلم، از این شهر )پایتخت 

سوئد( به آمریکا مهاجرت کرد. 
دکتر فِرمی در اینجا ]آمریکا[ بعد از مدتي 
تدریس در دانشگاه کلمبیا و ترغیب چند 
فیزیکدان اتمي آلماني، دانمارکي و ... به مهاجرت 
به آمریکا، از دانشگاه کلمبیا به دانشگاه شیکاگو 
انتقال یافت و در این دانشگاه نخستین کوره 
اتمي )رآکتور( جهان را ساخت که روز دوم 

دسامبر 1942 آن را بکار انداختند.
 با بکار افتادن این رآکتور، تیم دکتر فِرمي 
جریان را به سازمانهاي دفاعي آمریکا اعالم کرد 
و یاد آور شد که دانشمندان آلمان هم در کشور 
خود سرگرم چنین کاري هستند و »اینشتن« 
که او هم از آلمان به آمریکا مهاجرت کرده بود 

مستقیما نامه به روزولتـ  رئیس جمهوری وقت 
ـ نوشت و با یک اعتبار دو میلیارد دالري، طرح 
»منهتن« به اجرا گذارده شد و در سال 1945 
نخستین بمب را ساخت و آزمایش شد که 
دومین آن بر هیروشیما فرو افکنده شد و سومین 

آن بر ناگاساکی.
 دکتر فِرمي که به نام سازنده نخستین بمب 
اتمی شناخته شده است 9 سال پس از تولید 
بمب اتمي براثر ابتالء به سرطان در 28 نوامبر 

سال 1954 و در 53 سالگي درگذشت. 
وی در تابستان 1950 و دو ماه پس از آغاز 
جنگ کره و افتادن بیشتر بخش های کره 
جنوبی ازجمله شهر سئول به دست کره شمالی 
ها و یک سال پس از اتمی شدن روسیه و به میان 
آمدن سخن از احتمال جنگ اتمی دو قدرت بر 
سر کره، گفته بود که با توجه به تلفات سنگین 
محل بمباران و نواحی اطراف آن و آلوده شدن 

هوا و انتقال آن تا مسافتی طوالنی، جنگ اتمی 
روی نخواهد داد. وی در اینجا بود که از سالح 
اتمی به عنوان بازدارندهِ قدرت ها از ورود به یک 
جنگ مستقیم و تمام عیار دیگر یاد کرده بود که 
این عنوان )بازدارندگی( جهانی شده است. وی 
گفته بود که درگیری ها از آن پس عمدتا زبانیـ  
قلمی )جنگ سرد( و یا درگیری های منطقه ای 
خواهند بود و عمدتا کوتاه مدت و انتقام گیری ها 
با روشی دیگر ]یک نمونه آن تحریم اقتصادی[.  
وی گفته بود که تأثیر سالح آتشین چند روزه، 
چندماهه و چند ساله است، ولی تأثیر سالِح ِقلم 

چند هزار ساله و ماندنی.
دولت مسکو در 29 آگوست 1949 دارای 
بمب آزمایش کرد و اینک بیش از هر کشور دیگر 
سالح اتمی و موشک بالیستیک دارد. معموال 
موشک کروز را که نقطه زن است در حمل سالح 
اتمی بکار نمی برند. زیرا که بمب اتمی در هرجا 
ـ در نزدیکی هدفـ  که اصابت کند آسیب وارد 
خواهد ساخت و نیاز به نقطه زنی نیست که 
موشک کروز برای نقطه زنیـ  مثال ساختمان 
مشخصـ  ساخته شده است. در جریان جنگ 
1950ـ  1953 کره، دولت های پکن و مسکوـ  
دو همسایه دیوار به دیوار کره شمالی از این دولت 
وسیعا حمایت نظامی کردند و چین دهها هزار 

داوطلب مسلح به کمک کره شمالی فرستاد.

زادروز »انریکو فرمي« پدر بمب اتمی و اصطالح »ِسالح بازدارنده«

هفدهم شهریورماه 1353 )4 سال پیش 
از انقالب( رسانه های تهران از آغاز کار ایجاد 
فرودگاه بزرگ تهران در منطقه ای میان جاده 
تهرانـ  قم و تهرانـ  ساوه خبر داده و نوشته 
بودند که این فرودگاِه بزرگ و عمدتا ویژه 
پروازهای بین المللی در سال 1980 )1359 
هجری خورشیدی( آماده بهره برداری خواهد 
شد و افزوده بودند که فرودگاه مهرآباد، دیگر 
برای همه پروازهای داخلی و بین المللی 

کافی نیست.
 به عالوه، تهران تا اطراف مهرآباد گسترش 
یافته و بلندشدن هواپیماهای خیلی بزرگ از 

باند آن، تولید صدای گوشخراش می کند و 
در ساعات بعد از نیمه شب ساکنان محل را 

از خواب بیدار. 
رادیو ایران در اخبار خود محل ایجاد 
فرودگاه بزرگ تهران را ]که پس از تکمیل 
ساختمان، فرودگاه امام خمینی نامگذاری 
شده است[ ناحیه رباط کریم واقع در جنوب 

شهر ری نام برده بود.
بخشی از گزارش مربوط در روزنامه 
اطالعات که تیتر آن در صفحه اول و مطلب 
در صفحه چهارم شماره 17 شهریور 1353 

این روزنامه درج شده بود.

اعالم تاریخ آغاز کار ساختن فرودگاه بزرگ تهران 
در نزدیکی جاده قم

Enrico Fermi

)1
39

ر6
ریو

شه
( 4

ه1
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

42


