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به جای سرمقاله

مسئله توّرم پول در ايراِن ديروز و ايراِن امروز 
 استخدام اقتصاددان و کارشناس خارجی برای حل مسئله توّرم در دهه 1320 

توّرم 40درصدي شهريور1392
23 اكتبر 1943 )یکم آبان سال 1322( 
كه ایران همانند امروز دچار توّرم پول 
)اصطالحا كثرت نقدینگي( و در نتيجه 
گرانی اجناس شده بود، مجلس شوراي 
ملي برای حل مسئله، با استخدام شماری 
اقتصاددان و ازجمله 60 كارشناس 
امور پول، ماليات و استخدام از آمریکا 
موافقت كرد. در آن زمان، تصّور انتقال پول 
الکترونيکی و خرید و فروش از این طریق 
كه با توسل به آن، حجم نقدینگی به چشم 
نياید به ذهن هم نمی آمد كه اینک )دهه 

دوم قرن 21( عمل می شود.
    در آن زمان )پایيز 1322( استدالل 
شده بود كه مسائل مالی و اقتصادی ایران 
نتيجه بی تدبيری دولت و تأمين كسري 
بودجه از محل انتشار اسکناس جدید و نيز 
فشار متفقين كه ایران را در اشغال نظامی 
داشتند به انتشار بيش از حد اسکناس 
جدید بوده است كه از نظر علم اقتصاد، 
كار نادرستي است و حل آن به دست 
كارشناس ایرانی كه امکان دارد تحت 
تاثير نفوذ دولت قرارگيرد امکان پذیر 
نيست. قرار شده بود كه این كارشناسان 
در وزارت دارایی )ماليه( كه بر امور مالی 

و اقتصادی ایران نظارت داشت مستقر 
شوند.جمع آوری اسکناس های اضافی 
)نقدینگی زائد، پول بدون پشتوانه در 
استاندارد طال كه در آن زمان، پایه و ضابطه 
چاپ اسکناس بود( تنها با وضع ماليات 
های تازه و جمع آوری ماليات های عقب 
افتاده، واردات بر حسب فهرست مصّوب با 
توجه به نبود و یا كمبود و ناتوانی از توليد 
آن كاال در داخل و نيز قطع كامل ورود كاال 
از خارج به صورت قاچاق صورت خواهد 
گرفت و نيز اِمساک در پرداخت های دولت 
]صرفه جویی[. از شهریور 1320 و اشغال 
نظامی ایران توسط نيروهای دولت لندن 
و دولت مسکو، به دليل ضعف دولت و ناامن 
شدن كشور، كار جمع آوري ماليات مختل 
شده بود و قوانين مالياتی وقت كه برپایه 
اوضاع سابق )دهه های 1300 و 1310( 
وضع شده بود، مطابق وضعيت روز نبودند 
و باید بازنگري و دوباره نویسی مي شدند. 
]آمریکا در شهریور 1320 كه ایران و آن 
هم در پی خيانت و خریداری شدن چند 
فرمانده نظامی، سياست باز و دولتمرد 
اشغال نظامی شده بود هنوز گام به جنگ 

جهانی دوم نگذارده بود.[. 

     ایران از سال 1352 )1973 ميالدي( 
و افزایش درآمد ارزي تا سال 1357 )سال 
انقالب( نيز دچار توّرم پول شده بود كه 
نتيجِه سوء تدبير و سياست های خالف 
منطِق مقامات وقت بود. موّرخان همين 
توّرم پول را كه برشانه طبقه كم درآمد 
سنگيني و ایجاد خشم و ناخرسندي مي 
كرد از علل انقالب ایران بشمار آورده اند. 
»تاریخ« نشان داده است كه توّرم پول، 
فساد اداری و نفوذ طبقه خاص در یک 
جامعه از عوامل گسترش فاصله طبقات 
فقير و غنی از هم بوده كه با یک جرقه به 

قيام و انقالب انجاميده است.
    خبرگزاری تَسنيم 14 اكتبر2013 
)22 مهرماه 1392( گزارش كرده بود 
كه ولی اهلل سيف رئيس بانک مركزی 
جمهوری اسالمی ایران ضمن اشاره 
به توّرم 40 درصدی پایان شهریورماه 
1392 و توّرم 30.5 درصدی پایان سال 
1391 گفته بود كه پيش بينی می شود 
تا پایان سال ]سال 1392[ با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته و برقراری 
انضباط در رابطه با كنترل نقدینگی، 

متوسط توّرم به حدود 36 درصد برسد.

keihanizadeh@gmail.com.
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پاسخ به پرسش چند مخاطب درباره پدیده های تازه که دارند جهان را 
تغییر مسیر می دهند

2

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

در پاسخ باید گفت كه بيشتر پدیده ها 
همان ها هستند كه چندین اندیشمند و 
تاریخدان در آستانه انتخابات عمومی نوامبر 
2008 آمریکا در یک نظرسنجی اختصاصی 
ابراز كرده بودند كه به صورت رساله انتشار 
یافته بود. تکيه این اندیشمندان بر ارتباطات 
دیجيتالی بود كه داشت رو به تکامل می 
گذارد و اُفت مخاطبان رسانه های خبری 
معمولی راـ  اگر تغيير روش ندهندـ  به دنبال 
دارد كه تقریبا در همه كشورها، به تدریج 
در كنترل اصحاب منافع و سياسيون قرار 
گرفته اند و از اصول ژورناليسم خارج شده 
اند و دو مورد آن را اینک در آمریکا مشاهده 
می كنيم؛ از افشای مزاحمت های ِسکسی 
سياستمداران و معاریف كنونی در دهها سال 
پيش )عمدتا در دوران جوانی شان( با هدف 

تخریب، و بدون ارائه شاهد، سَند و َمدرک كه 
اگر درست هم باشد طبق قوانين قضایی باید 
مشمول مرور زمان شده باشد تا درافتادن با 
رئيس كشور خود حتی از طریق دست كاری 
در اخبار و گزینشی كردن انتخاب آنها. اتهام 
مزاحمت سکسی در سال های گذشته را 
هر زن می تواند به هر مرد وارد كند!، اگر 
جرم بود و خطا، چرا همان وقت اعتراض و 
شکایت نکرد. در ضرب المثل ها هم شکایت 
و اعتراض نکردن به موقع، مساوی است با 

راضی بودن از عمل. 
ِ. ُدرَمن  نوشته های پروفسور ویليام ا
William A. Dorman  استاد بازنشستِه 

»كاليفرنيا ستيت یونيورسيتی« شعبه 
ساكرامنتو كه علم حکومت و نيز ژورناليسم 
تدریس می كرد و برای ابراز نظر خود درباره 

ژورناليسم و بکاربردِن ابزاری آن و سخنرانی، 
به بسياری از دانشگاههای آمریکا و سایر 
كشورها دعوت شده بود نشان می دهد 
كه یک كشور دو وسيله دفاع و تعّرض دارد 
یکی نيروهای مسلح و دیگری رسانه های 
خبری اش. وی كه در گفتارش همواره از 
عنوان »رسانه ها در عصر اتم«، و به عبارت 
دیگر نقش رسانه در دورانی كه تالش می 
شود جنگ جهانی دیگریـ  جنگ قدرت 
هاـ  روی ندهد استفاده كرده و نقش این 
وسيله را در جنگ سال 1991 خليج فارس 
)بيرون راندن عراق از كویت(، در روابط 
غرب با شوروی، در روابط آمریکا و ایران و ... 
بيان كرده است. وی و منصور فرهنگ مؤلف 
كتابی زیر عنوان »رسانه های آمریکا و ایران
The U.S. Press and Iran« هستند. 

چند مخاطب مجله روزنامک خواسته اند که نظر خودرا درباره پدیده های تازه که دارند جهان را تغییر مسیر می 
دهند برنگاریم.

    به گزارش تَسنيم، رئيس بانک مركزی 
گفته بود كه حجم نقدینگی )در مهرماه 
1392( 500 هزار ميليارد تومان است كه 
این رقم خيلی باالست. رشد نقدینگی 
)اسکناس و چک بانک( در 6ماهه اول 
سال 1391 حدود 15.8 درصد بود. 
سيف همچنين از رشد اقتصادی منفی 
5.8 درصدی در پایان سال 1391 خبر 

داده بود.
    رئيس كل بانک مركزی در رابطه 
با توّرم وقت گفته بود كه به قول یکی از 
دوستان، »مسکن ِمهر« از جيب ضعفا 
ساخته شد، چراكه توّرم حاصل از اجرای 
این طرح ِ »48 هزار ميليارد تومانی« را 
مردم ضعيف ]توده ها[ تحّمل كرده اند. 

حجم نقدینگی باید 100 هزار ميليارد 
تومان باشد نه 500 هزار ميليارد تومان.

ـ پرداخت یارانه به اتباع جمهوری      ـ 
اسالمی )پول جيبی و به گفتِه برخی 
از سياستمداران آمریکا، با هدف تداوم 
حمایت( كه دولت دهم برقرار كرده است 
از عوامل افزایش نقدینگی )به جریان 
گذاردن اسکناس اضافیـ  توزیع آن 
در جامعه كه گرانی و ... به دنبال دارد( 
و به عبارت دیگر توّرم پول بشمار می 
ید. معاون برنامه ریزی و نظارت  آ
ریيس جمهور و سخنگوی دولت یازدهم 
بيستم مهرماه 1392 )12 اكتبر2013( 
گفته بود كه دولت هر ماه تقریبا 3500 
ميليارد تومان یارانه ]كمک نقدي به 

اتباع[ توزیع می كند كه در پرداخت 
این یارانه نقدی، هرماه حدود یک هزار 
ميليارد تومان كسری دارد. ]كه برای 
تامين آن باید از بانک مركزیـ  بانک ناشر 

اسکناسـ  قرض بگيرد[.
ـ طبق گزارش  صندوق بين المللی      ـ 
پول، ميزان توّرم پول در ایران در سال 
2013 باالترین توّرم پول ميان 188 
كشور جهان بود. سال 2012 كشور 
بالروس با توّرم 50 درصدی و باالتر این 
مقام را داشت كه توّرم این كشور در سال 
2013 با تالش دولت و اجرای برنامه صرفه 
جویی ها )اصطالحا؛ اقتصاد مقاومتي( و 
افزایش ماليات ها به 17 درصد كاهش 

یافته بود.
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توضیح بیشتر درباره احتمال یک جنگ اتمی در پی قرارگرفتن دو قدرت 
اتمی برتر جهان رو به روی هم در سوریه و سخت شدن رفتار مسکو و ...

پاسخ:
در 7 دهه گذشته و پس از جنگ جهانی دوم، 
درگيری های نظامی و طوالنی ترین آنها جنگ 
ویتنام، جنگ اصطالحا نيابتی )پراكسی( بودند. 
در جنگ ویتنام، دولت مسکو از مسير چين برای 
ویتنامی ها، تنها اسلحه می فرستاد و مستقيما وارد 
جنگ نبود. آن دولت و یکی از دو ابرقدرت وقت پس 
از ورود نظامی به افغانستان، هنگامی كه دید دولت 
های آمریکا، سعودی و پاكستان به آموزش و تجهيز 
چریک و گروههایی از قبيل گروه حّقانی، گروه 
حکمتيار و طالبان جهت به تنگ آوردنش دست 
زده اند حاضر نشد مراكز آموزش و تجّمع آنهارا در 
پاكستان مورد حمله قرار دهد كه می توانست، و كنار 
رفت تا درگيری مستقيم با آمریکا پيدا نکند و ...، ولی 
اینک در سوریهـ  نه در اوكراینـ  مستقيما با آمریکا 
و این دو دولت هركدام با هدف و سياست متفاوت 
حضور داردـ  وضعيتی كه پس از محاصره برلين 
توسط روس ها )ژوئن 1948 تا می 1949( و بحران 
موشکی كوبا )اكتبر 1962( سابقه نداشته است. 
جنگ كره )از تابستان 1950 تا تابستان 1953( 
ماجرا و به قولی نمایش دیگری بود. دولت پکنـ  و 
در آن زمان؛تازه تأسيس و فاقد سالح اتمیـ  وارد این 
جنگ شده بودـ  نه مستقما روسيه كه تأمين اسلحه 
و مستشار نظامی را برعهده داشت. دولت مسکو در 
جریان دو جنگ خليج فارس به كمک دوست خود 
عراق نيامد و به سکوت برگزار و فروپاشی دو متحد 
دیگرشـ  دولت های یمن جنوبی و »زیاد باره« 
در سومالی را نظاره كرد، در برابر بمباران بلگراد 
پایتخت دولت دوست و همنژاد خود توسط ناتو در 
بهار 1999 كه ضمن آن سفارت چين منهدم شد 
واكنش جّدی نشان نداد. می دانيم كه همين روسيه 
به خاطر همين ِصربستان، جنگ جهانی اول را براه 
انداخته بود. روسيه همچنين نه تنها كوچکترین 
كمکی به رژیم قذافیـ  دوست و متحد خودـ  در 

سال 2011 نکرد بلکه به خواست غرب در جلسه 
شورای امنيت در برقراركردن »نو فالی زون« در 
آسمان ليبی رای مثبت داد و این رژیم از ميان رفت، 
اَّما اینک به نظر می رسد كه كشتيبان را سياستی 
دگر آمده است، با مجّوز پارلمان روسيه دارای یک 
پایگاه دریایی دائمی در سوریه )منطقه تَرتوس(ـ  
عالوه بر دو پایگاه الذقيه و خمی ميم )حميميم( 
شده است، در آنجا موشک ضد هوایی پيشرفته 
»اسـ  300 وی. اِم.« و جنگندهـ  بمب افکن و ناو 
مستقر كرده و گفته است كه بدون اخطار قبلی، هر 
هواپيمای نظامی را كه به نيروهای سوریه حمله كند 
ـ صرف نظر از كدام كشور ]منظور كشورهای عضو 
ناتو[ هدف قرار خواهد داد! و اگر روزیـ  روزگاری 
چنين حرفی، عمل شود! دو حالت به وجود می آورد؛ 
سکوت ناتو یعنی قبول برتری روسيه و یا جنگ كه 
سریعا به جنگ اتمی می انجامد زیراكه لشکركشی 
به صورت قدیم در دوران موشک هدایت شونده 
كاری عبث، پُرهزینه و تلفات است. جنگ جهانی 
اولـ  جنگی خندقی و خاكریز بود و تانک و هواپيما 
ـ آن هم به صورت اوليهـ  در جریان آن وارد جبهه 
ها شد. جنگ جهانی دوم جنگ زرهی، توپ و ناو و 
زیردریایی بود و در جریان آن بود كه پای موشک 
ـ موشک های اوليهـ  به ميان آمد و پس از پایان آن 
در جبهه های اروپا، بمب اتمی ساخته شد و برضد 
ژاپن بکار رفت. ژاپن بدون بکار رفتن بمب اتمی هم 
شکست می خوردـ  چند ماه دیرتر. ژاپن از اول كار 
هم منابع الزم برای ادامه جنگ در مدتی طوالنی را 
نداشت و به اميد دستيابی بر منابع نفتی اندونزی و 
محصوالت سایر كشورهای آسيای جنوب شرقی 
و منابع انسانی چين دست به جنگ زده بود. آلمان 
نيز منابعی نداشت و تصور می كرد كه بر نفت رومانی 
و قفقاز و منابع روسيه دست خواهد یافت. همين 
نياز نداشتن به لشکركشی به سبک سابق و تأمين 
ميليون ها نظامی، ساز و برگ و بودجه و ... اندیشه 

اتمی كردن جنگ را به ذهن خواهد آورد. به عالوه، 
وجود انواع موشک در زّرادخانه دولت ها، لشکركشی 
به سبک پيشين را بی حاصل كرده است زیراكه 
موشک ها رسيدن لشکرها را به مقصد ناممکن می 
سازند. در یک جنگ اتمی، كشور دارای جمعيت 
كمتر و وسعت و پناهگاه بيشتر آسيب كمتری 
خواهد دیدـ  امکان نفوذ اشعه و مواد رادیواكتيو 
به زیِر زمين كمتر است. وسعت روسيه از همه 
كشورهای جهان بيشتر و جمعيت آن كمتر از نصف 
جمعيت آمریکا است و از دوران جنگ سرد دارای 
پناهگاههای ضد حمله اتمی متعدد است و در اكتبر 
2016 تمرین اجرای برنامه دفاع غير نظامی دوران 
نظام شوروی را با شركت داوطلبانه ميليونها شهروند 
از سر گرفت كه عبارت است از چگونگی انتقال اتباع 
كشور به پناهگاهها و ...، در صورت وقوع جنگ اتمی. 
بنابراین، دارد خودرا آماده می كند و یارگيری و سراغ 
مصر و ... رفتن و سخن از احياء پایگاههای خود در 
ویتنام و كوبا زدن و سخن درشت گفتن و تهدید 
كردن و اخطار دادن و تعليق كردن قراردادهای 
دوجانبه تحدید سالحهای هسته ایـ  موشکی به 
همين دليل است و احتماال دنباله خواهد داشت. 
در این ميان، اظهارات یکی از دو نامزد اصلی 
انتخابات هشتم نوامبر 2016 آمریکا در مناظره ها 
و َكمپين ها به كرملين »فرصت«ـ  فرصتی را كه در 
جستجویش بود داده است. این اظهارات عبارت 
بود از: برقراری »نو فالی زون« در آسمان سوریه 
]بدون مجّوز دولت دمشق، متحد روسيه[، متهم 
ساختن مسکو به شروع جنگ سایبری با آمریکا، 
متهم كردن روسيه به مداخله و نفوذ در انتخابات 
آمریکا و .... برخی از اعضای ناتو ازجمله آلمان نير 
دولت مسکو را تهدید به تحریم اقتصادی می كنند 
كه نوعی جنگ و مبارزطلبی است و تحمل تحریم 
ار سوی یک قدرتـ  اگر بی پاسخ بماندـ  یک نوع 
تحقير آن است و می دانيم كه در طول تاریخ، جنگ 

  یک مخاطب از لس آنجلس )با اشاره به مطلب درج شده در تاریخ آنالین،  تالیف ناشر  مجله روزنامک( توضیح بیشتری در 
این باره خواسته است که چرا جنگ مستقیم )نه نیابتی = پراکسی( دو دولت صاحب سالح هسته ای سریعا میان آنها به 

جنگ اتمی خواهد انجامید که تنها چند ساعت طول خواهد کشید و چرا دوباره بوی جنگی بزرگ می آید؟.

)1
39

ه6
 ما

ان
)آب

 4
ه3

مار
 ش

ک-
نام

وز
ر

3



ها عمدتا انگيزه اقتصادی داشتند.
    دولت های دیگر اینک دقيقا تغييرات روابط 
روسيه و غرب و مسير اندیشه های كرملين، پای 
به قدرت طلبی گذاردن چين را زیر نظر دارند تا 
برای خود برنامه ریزی بهره بری كنند و از گزند 
دورسازند، زیراكه در یک جنگ اتمی كه چند 
ساعت بيشتر طول نخواهد كشيد كره زمين نابود 
نخواهد شد و بيشتر جمعيت باقی ماند. چنين 
جنگی اگر به وقوع پيوندد عمدتا ميان دو قدرت 
اتمی خواهد بود. طبق یک قاعده، جنگ اتمی 
به صورت جهانی و گروهی در نخواهد آمد زیراكه 
سریع خواهد بود و وقت یارگيری و این یار اتمی 
وقت مشورت و كسب مجوز از پارلمان خود نخواهد 
داشت و به عبارت دیگر؛ یار و همدست یکی از دو 
حریف شدن مساوی است با خودكشی. همچنين با 
حركت چين به سوی قدرت شدن، هریک از قدرت 
های دیگر به صورت جداگانه درصدد جلب دوستی 
و اتحاد با هند هستند كه از این طریق حركت چين 
را به این سوی آسيا متمایل كنند. تالش برای جلب 
هند، اینک به صورت نوعی رقابت درآمده است. 
برخی حوادِث به نظر معمولی هم احساس خطر 

جنگ اتمی پدید می آورد.
    ششم بهمن 1356 )طبق تقویم وقت ایران؛ 
سال 2536 ( در پی خروج یک ماهواره دولت 
مسکو از نوع كاسموس مجهز به موتور اتمی 
)سوخت اتمی( از مسير طراحی شده خود در 
فضا و سقوط در غرب كانادا و نگرانی از تشعشات 
اتمی موتور آن پس از متالشی شدن، تفسيری 
نوشتم كه در صفحه ششم شماره 15523 روزنامه 
اطالعات )ششم بهمن 1356( چاپ شد كه اشاره 
به جنگ اتمیـ  فضایی آینده داشت. در آن زمان 
حزب كمونيستـ  مدعی صلح خواهیـ  حاكم بر 
اتحاد شوروی بود و سخن از جنگ نمی زد. در آن 
وقت همچنين توجه به قطعنامه مصّوب سال 
1967 مبنی بر محدود بودن فعاليت های نظامی 
در فضا زیادتر بود. كاسموس شماره 954 كه ساقط 
شده بود ماموریت نظامی داشت. این تفسير در 
اینجا ُكپی شده است تا اندیشه و نگرانی و ارائه راه 
حل را در آن زمان كه نظمی دیگر بر جهان حاكم 

بود بشود تجّسم كرد.

کپی تفسیر مؤلف این تاریخ آنالین در 
ششم بهمن 1356 درباره جنگ فضایی
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نامه تأمل برانگیز یک مخاطب که اخبار برداشت های میلیاردی از صندوق ذخیره 
فرهنگیان، حقوق های نجومی، قاچاق و رانت خواری او را به خودزنی کشاند

  نامه پُستی دریافتی  از یک مخاطب با چند 
اصالح عبارتی:

    
    پدرم درس حوزوی )علوم دینی( خوانده بود و 
با مدرک تحصيلی آن، در سال 1334 در تهران به 
استخدام وزارت فرهنگ ]آموزش و پرورش[ درآمد 
و معلم دبستان شد. وی معّمم بود و عميقا دیندار. 
چندماه پس از آغاز كار تدریس، ناگهان به خانواده 
اش خبر داد كه می خواهد تَرک عبا و عّمامه كند 
زیراكه یک بار به شاگردان وعدهِ بی عمل داده و یک 
بار هم كه تأخير ورود داشته به مدیر مدرسه دروغ 
گفته بود. در آن روز مهمان دوستش بود ولی عذر 
یک ساعت دیر رفتن به مدرسه را بيماری مادر و 
انتقال او به بيمارستان! بيان كرده بود كه از آن پس 
وجدان او ناراحت است و كسی كه عّمامه و َعبا دارد 
نباید وعده بی عمل بدهد و دروغ بگوید كه هر دو 

عمل در قران مجيد نهی شده است.
    در آن زمان، پدرم هنوز ازدواج نکرده بود. وی 
سال بعد و چندماه پس از برداشتن َعبا و عّمامه 
كردن خود، ازدواج كرد و من در سال 1336 به 
دنيا آمدم. پدرم به رغم تَرک عبا و عّمامه به تدریس 
تعليمات دینی در مدارس و رعایت وسواسانه احکام 
اسالم و اخالق ادامه داد و در نتيجه ما هم از او پيروی 

می كردیم و رونوشت برابر اصل.
    در سال انقالب 21 ساله و دانشجوی دانشگاه 
بودم و یک انقالبی اسالمی به تمام معنی، برای 
اینکه احساس می كردم كه راه حل مسائل 

اجتماعی ایراِن وقت، اجرای دقيق احکام اسالمی و 
دستورهای قرآنی است. از كارهای انقالبی آن ساِل 
من یکی هم تکثير نوارهای آیت اهلل عظمی امام 
خمينی بود كه دیگران از خارج از كشور دریافت 
می كردند و پس از تکثير، ميان ما توزیع می شدند 
و من به نوبه خود برخی از این نوارها را كه به نظرم 
الزم می آمد در منزل تکثير و به دیگران می دادم. 
به خاطر دارم كه در مردادماه 1357 یک روز و یک 
شب از یک نوار 19 دقيقه ای امام، 50 نسخه تهيه 
كردم. تکثير نوار با آن ضبط صوت خانگی قراضه، 
كاری دشوار بود. من این نوارها را روز بعد به همدان 

بردم و با ترس و لرز توزیع كردم.
    در ماههای آخر انقالب یک شب هنگام 
دیوارنویسی شعار، از دست یک صاحِب خانه )كه 
دیوار خانه اش رنگی شده بود( كتک خوردم و شب 
را در كالنتری پليس محل بازداشت بودم كه از آنجا 

فرار كردم.
    اظهارات آیت اهلل امام خمينی در آن سالها اگر 
تا به امروز اجرا می شد مردم، برابر و برادر و كشور 
بهشت می شد. تا امام در قيد حيات بود مردم 
برادروار زندگی می كردند، معاضد و یار و یاور هم 
بودند، اتومبيل ها و اشياء قدیمی را تعمير و استفاده 
می كردند و از سوء استفاده، اسراف، پارتی بازی و 
كاغذبازی اثری نبود. ولی پس از رحلت به تدریج 
وضعيت به حالت سابق ]قدیم[ بازگشت و در 
مواردی خرابتر شد. بسياری از اصول قانون اساسی 
به فراموشی سپرده شد و همچنين دستورهای 

اسالمی. تحّمل نياوردم و در سال 1377 در 41 
سالگی به اروپا نقل مکان كردم و چهار سال بعد به 
آمریکا آمدم ولی هر یکیـ  دو سال یک بار به ایران 

می روم و وضعيت را می بينم.
    امشب پس از دیدن اخبار ایران در وبگاههای 
تهران ]وبسایت های خبری و نشریات[ و خواندن 
اخبار مربوط به برداشت صدها ميليارد تومان از 
صندوق ذخيره یک ميليون فرهنگی، به قدری 
ناراحت شدم كه كنترل از دست دادم و آنقدر بر 
سر خودم مشت زدم كه فرزندم بيدار شد و دستم را 
گرفت و آب سرد به چهره ام زد. من قبال اخبار ورود 
ميلياردها تومان كاالی قاچاق و آن هم پوشاک! و 
از این قبيل و یا حقوق های نجومی دهها ميليونی، 
قراردادهای درد سر ساز با خارجيان، رانت خواری، 
واگذاری ساختمان ها و مدارس دولتی به اشخاص 
و انواع تقلّب و فساد دیگر را خوانده و شنيده بودم 
و نمی دانم كه چطور شد با خواندن سوء استفاده 
از صندوق ذخيره فرهنگيان خونم به جوش آمد. 
پسرم راه رفع ناراحتی مرا، نوشتن این نامه دید. از 
كردارهای امروز تا گفتار آیات عظام در سال انقالب، 
شعارها و وعده های انقالب و دستورهای اسالمی 
هزاران كيلومتر فاصله افتاده است. چرا یکی از آیات 
عظام و حجج اسالم پا نمی شود و جلوی این فساد 

را بگيرد، نمی دانم.
     چرا ما ایرانيانـ  هركدام فقط در فکر خودمان 
هستيم و هيچ چيز حتی ترس از روز قيامت و كيفر 

خداوند نمی تواند ما را اصالح كند. 
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یکشنبه 21 آبان 1396 )12 نوامبر 
2017( ایران باردیگر دچار یک زمين 
لرزه پُرتلفات شد. ایران كه روی كمربند 
زلزله قرار گرفته تاكنون دهها و صدها 
بار گرفتار این خشم طبيعت شده 
است. چند روز پيش از زلزله 21 آبان 
96، در مناطقی از كرمان نيز زمين لرزه 

روی داده بود.
زمين لرزه 21 آبان كه در غرب ایران 
و شرق عراق روی داد، طبق نخستين 
گزارش ها بيش از 450 كشته و 7 هزار 
و 400 مجروح داشته و بيش از 12 هزار 

واحد مسکونی را ویران ساخته است.
این زمين لرزهِ 7 و 3 دهم ریشتری 
در منطقه وسيعی از آسيای غربیـ  
از شرق مدیترانه تا كوههای البرز و 
ازجمله در تهران، تبریز، همدان و اهواز 

احساس شد. 
مركز زلزله در ناحيه سر پل ذهابـ  
استان كرمانشاهـ  بود و وسعت ویرانی 
ها در قصر شيرین، سر پل ذهاب و اِزِگله 

بيش از نقاط دیگر بود.
اگر به تاریخ زلزله های 4 دهه 
اخير ایران بنگيریم خواهيم دید كه 
در تابستان 1357 )سال انقالب( 
زمين لرزه ای به شّدت 7 و 7 دهم ریشتر 
)ریکتر( در منطقه طبس )جنوب 
خراسان( روی داد كه تلفات آن بيش از 
20 هزار تَن گزارش شده بود. این زمين 
لرزه تأثير سياسی داشت و انقالب را 
تشدید كرد، زیراكه ضعف ها رسانه 

ای شده بود.
زمين لرزه ی رودبار و منجيل در 

31 خرداد 1369 و زمين لرزه ی بم 
در پنجم دی ماه 1382 نيز پُرتلفات  
بودند. در زلزله ی بم بيش از 26 هزار 

تن جان سپردند.
تلفات زمين لرزه  رودبار و منجيل 40 

هزار تن كشته بود.

زلزله غرب ایران با صدها کشته و هزاران مجروح
6

گشتی در رویدادهای ماه

چند نمونه خرابی های زلزله 21 آبان در غرب ایران

روزنامک- شماره43 )آبان ماه1396(



دوشنبه 22 آبان 1396 )13 نوامبر 
2017( در ميان اخبار خبرگزاری فارس، 
خبر بهای ارز و طال به چشم خورد، كه 
نشان داد در این روز، ارزش برابری دالر 
در بازار ایران به 4 هزار و 122 تومان و طال 
)طالی 18 عيار كه از قدیم االیام در ایران 
معامله می شود( به هر گرم 126 هزار و 

445 تومان رسيده بود. 
     مقایسه این ارقام با بهاي طال در 
همين روز در 19 آبان 1348 )48 سال 
پيش( كه در روزنامه هاي وقت درج شده 
بود، نشان مي دهد كه بهاي طال در بازار 
تهران تقریبا 9000 برابر شده بود. در آن 
روز )19 آبان 1346( هر كيلو گرم طال 
)هزار گرم( ده هزار و 370 تومان بود 
یعنی هر گرم ده تومان و تقریبا 4 ریال. 
دالر آمریکا به مدت سهـ  چهار دهه و تا 
دوـ  سه سال پس از انقالب ثابت و حدود 

7 تومان بود.
 ُكپی خبر روزنامه اطالعات درباره 
بهای طال در 19 آبان 1348 در زیر آمده 

است تا سند تاریخ باشد:

بهای هر گرم طال در 
ایراِن سال 1396 و ایران 

سال 1348، افزایش 
9هزار برابریـ  

دالر 7 تومانی 4 هزار و 
122 تومان
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8

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

بيستم آذرماه 1335 اداره آمار و ثبت 
احوال ایران جمعيت كشور در آن سال را 
نوزده ميليون )18 ميليون و 955 هزار( 
اعالم كرده بود و با جزئيات آن كه از این عده 
9 ميليون و 645 هزار نفرشان َمرد )ذكور( 
هستند در یک اطالعيه تایپ شده به روزنامه 
ها ازجمله روزنامه اطالعات فرستاده بود، 
ولی جالل زّرین معاون وقت سردبير روزنامه 
كه اخبار دریافتی از ميزهای خبر را پس از 
مشاهده سردبير، طبقه بندی و تخصيص 
صفحه می كرد و به حروفچينی می فرستاد 
مخالف درج آن بود و می گفت كه آبان سال 
گذشته )سال 1334( همين اداره آمار 
اطالعيه فرستاده بود كه جمعيت كشور 24 
ميليون نفر است. آیا می شود كه در یک سال 

5 ميليون نفر بيش از مواليد فوت كنند؟.
چون جر و بحث جالل زرین با دبير 
ميز اخبار اجتماعی و خبرنگار مربوط باال 
گرفت، زّرین به سوی آرشيو كه در طبقه 
پایين تر ساختمان قرار داشت براه افتاد 
و روزنامه نهم آبان 1334 را آورد كه خبرِ  
رسيدن جمعيت ایران به 24 ميليون نفر 

در آن درج شده بود.
سردبير روزنامه كه چنين دید، یک هيأت 
مركب از دو خبرنگار و یک نویسنده ستادی 
را حهت تحقيق به اداره آمار و ثبت احوال 
فرستاد كه در آنجا به آنان گفته شد كه آمار 
سال قبل، از تفریق شناسنامه های فوت 
شدگان از كل شناسنامه ها به دست آمده بود 
و بسياری هستند كه پس از فوت بستگان، 

شناسنامه آنان را هركدام به دليلی برای 
ابطال به اداره مربوط نمی برندـ  یا از تنبلی 
و بی اعتنایی و یا به خاطر دریافت كوپن كه 
از دوران جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی 

ایران برقرار شده بود و ....
اعضای هيأت در بازگشت به روزنامه 
گفتند كه دّقت آمار تازه هم جای تردید دارد 
مگر اینکه متدولوژی آن را بدست دهند و یا 
سرشماری خانه به خانه صورت گيرد. در 
انتشار آمارهای دولتی در روزنامه باید دّقت 
بسيار كرد. اكتفاء كردن به اطالعيه یک 
اداره، كار روزنامه نگار نيست. ممکن است 
كه آمار برپایه سياست هایی تهيه شده باشد. 
قرار شد كه پس از بررسی بيشتر، اطالعيه 

درج شود.

مشاجره در اطاق خبر بر سر آمار جمعیت ایران در آذرماه 1335
ـ  نمونه ای از آمار سازی ادارات!

 مؤلف تاریخ آنـــالین برای ایرانيــان
 www.iranianshistoryonthisday.com

)نوشيروان كيهانی زاده( كه به هزینه خود 
)بدون هرگونه چشمداشت( و با هدف 
ارتقاء معلومات عمومی و آشنایی با گذشته، 
تحوالت و نظرات، آن را برای ایرانيان تأليف 
كرده است در اَُمردادماه 1348 با هدف 

آگاهی و هشدار، گزارشی مشروح )فيچر( 
در باره تاریخچه توتون، سيگار و تنباكو و 
ميزان مصرف آن )در آن زمان( در ایران كه 
نفوس آن 47 درصد امروز بود تهيه كرده بود 
كه به امضای او در صفحه 5 شماره 12965 
)چهارشنبه 22 اَُمرداد 1348( روزنامه 
اطالعات درج شد. در آن زمان )49 سال 

پيش( وی از دبيران اطاق خبر آن روزنامه 
بود و عالوه بر این َسَمت، هر روز یک صفحه 
گزارش روز هم تهيه می كرد كه در صفحه 
5 این روزنامه به چاپ می رسيد. در زیر ُكپی 
بخشی از آن گزارش درج شده است تا نه تنها 
خطر دود سيگار، بلکه فيچرنویسی نيم قرن 

پيش را نشان دهد:

اعتیاد به سیگار در ایراِن سال 1348ـ  گزارشي از نوشیروان کیهانی زاده 
 در 49 سال پیش
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سناتور عباس مسعودی بنيادگذار مؤسسه 
مطبوعاتی اطالعات و ناشر این روزنامه تا سال 
1352كه آن را به پسرش فرهاد منتقل كرد، 
از نخستين روزنامه نگارانی بود كه به اهميت 
»مشاهده نویسی« پی برده بود كه اینک 
در قرن 21 و گسترش آنالین نگاری، برای 
نشریات چاپی و تلویزیونها مخاطب آور شده 

و پایه سوشل ميدیا نویسی قرار گرفته است.
    محال بود كه سناتور مسعودی به سفر 
برود و مشاهده نویسی نکند. مشاهده نگاری 
او سبک آموزشی داشتـ  آموزش عمومی 
كه از اصول ژورناليسم و از تکاليف روزنامه 

نگار است.
    مسعودی هر بامداد به اطاق خبر می آمد 
و در جلسه روزانه دبيران ميزها و سردبير 
اجرایی شركت می كرد. وی كه در شهریور 
1345 از اميرنشين ها جنوب خليج فارس 
دیدن كرده و شرح مشاهدات خود از این 
دیدار را می نوشت یکم آبان 1345 چند عکس 
را روی ميز بيضی شکل جلسه گذارد و گفت 
كه می خواهد یکی از آنها چاپ شود، انتخاب 

با شما دبيران ميزها است.
    عکس هاـ  هركدام دو مرد عرب، به طور 
جداگانه از یکدیگر را نشان می داد كه در 
جریان تازه كردن دیدار و یا رسيدن اتفاقی به 
یکدیگر، بينی های خودرا به هم نزدیک كرده 
و تماس بينی گرفته بودند. مسعودی گفت 
كه این مالش بينی، چيزی جز ابراز صميميت 
نيست به همان گونه كه رومی ها دو هزار سال 
پيش دست دادن را ابداع كردند كه عمومی و 
جهانی شده و دوستی و اعتماد را نشان دهد، 
و چند گروه و قبيله عرب هم ماليدن بينی به 
یکدیگر را و هدف من از انتشار یکی از این 
عکس ها این است كه مردم ما به آن آشنا شوند 
و بدانند كه نوعی درود گفتن و تهنيت است و 

از آن تعبير بَد نکنند.
    وی انتخاب یکی عکس ها را برای چاپ 
در همان شماره و یا شماره بعدی روزنامه در 
اختيار دبيران گذارد كه اكثریت، عکس زیر را 

انتخاب كردند كه چاپ شد:

بینی ها را به هم مالیدن رسم مردان عرب
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ماجرای دو بانوی 17 ساله كه در یک شب 
در آبان 1345 دست به خودكشی زده ولی 
زنده مانده بودند و انگيزه و سبب قصد ُمردن در 
جوانی را برای خبرنگار روزنامه اطالعات بيان 
كرده بودند باز هم آموزنده واقع نشد و به خانواده 
ها درس نداد تا ازدواج سریع و بدون دّقت كافی 
را كنار بگذارند. هماهنگی، تناسب، شناخت 
كامل و ایده آل یکدیگر بودن شرایط اساسی 

زن و شوهر شدن و ایجاد جامعه خانواده است. 
اگر آن شرایط نباشد، جامعه خانواده كه اساس 
آن كمک به یکدیگر برای رسيدن به هدف 
مشترک كه همانا سعادت و خوشوقتی است 
ایجاد نخواهد شد و زن و شوهر جامعه ای كه 
بقاء هميشگی داشته باشد تشکيل نخواهند داد 
و اجبارا وضعيت همخانه بودن )نوعی روِميت( 
خواهند داشت. هدف مشترک داشتن از 

شرایط اساسی ازدواج دائم است، نه اینکه یک 
طرف قضيه قصد رسيدن به ثروت و طرف دیگر 

قصد نجات خود از تنهایی داشته باشد.
    ُكپی گزارش دو قصد خودكشی از صفحه 
18 شماره دوم آبان 51 سال پيش روزنامه 
اطالعات در زیر آمده است. پرسش اینجا كه 
آیا از درج چنين گزارش هایی درس گرفته 

شده است یا نه؟.

قصد خودکشی دو بانوی 17 ساله در یک شب در تهران، چرا؟
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

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

11
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یکم نوامبر سال 578 دو ژنرال ایراني با 
شکست دادن سپاهيان روم شرقي »آِمد 
= دیاربکر« و ارمنستان )وابسته به ایراِن 

وقت( را پس گرفتند. 
     این دو ژنرال ایراني، »تام خسروـ  تَهم 
خسرو« و »آذرمان« سپس به پيشروي 
خود در جهت شمال غربي به سوی 
قسطنطنيه ادامه دادند. »تيبریوس دوم 
ُكنستانين« كه تازه امپراتور روم شرقي 
شده بود وقتي كه چنين دید درخواست 
تَرک مخاصمه كرد و حاضر به پرداخت 
غرامت به دولت ایران شد. دولت ایران 
تنها با یک تَرِک مخاصمه سه ساله در 
ازای دریافت هرسال 30 هزار نوميسما 

Nomisma )سّکه طال( موافقت كرد.

    این دور از جنگ های ایران و روم 
شرقی كه مرز غربی این امپراتوری، 

دریای آدریاتيک )آلبانی و كرواسی( 
بود در طول دهه های 570 و 580 ادامه 
داشت و ایران، طرف پيروز این جنگ 
ها بود. جنگ های این دورِه دو قدرت 
وقت عمدتا به این سبب بود كه دولت 
قسطنطنيه به ارمنستان كه وابسته به 
ایران بود و شهر آرتاشات )شات واژه 
پارسی قدیم = شاِد پارسی كنونی( واقع 
در كنار رود ارس )اینک در ایالت آرارات( 
و نيز مناطق شمالی رود فرات ازجمله 
كاسيتوس )توتوِس عهد باستان و شهر 
الرّقه امروز، در شمال شرقی سوریهـ  
چند سال پایتخت هارون الرشيد خليفه 
عباسی و سه سال اصطالحا پایتخت 
داِعش( نظر داشت. محل نبرد سال 580 
ميالدی ایران و روم شرقی حاشيه همين 
شهر الرّقه بود كه در این نبرد هم سپاهيان 

ایران بر ارتش روم شرقی به فرماندهی 
موریس پيروز شدند. روميان در دهه 530 
در الرّقه یک دژ نظامی ساخته بودند كه 
در سال 542 به دستور خسروانوشيروان 

كامال ویران و با خاک یکسان شد.
    ژنرال های رومی در جنگ های 
این دوره با ایران؛ ژوستينَين و موریس 
Mauricius بودند كه موریس بعدا 

امپرتور شد. تيبریوس 14 آگوست 582 
درگذشت. برخی از موّرخان نوشته اند 
كه مرگ او براثر مسمومّيت بود. وی و 
ژوستينَين دوم )امپراتور پيش از او( برای 
جنگ با ایران، حتی واحد نظامی از بالکان 
و ایليریکوم )منطقه وسيعیـ  از آلبانی تا 
اسالونشين های دانوب مركزی( احضار 
كرده بودند كه فرصتی به دست طوایف 
منطقه ازجمله قوم مهاجر »آوار« داد تا 

اعالم استقالل كنند. 
     ژوستين دوم امپراتور قبلي روم شرقي 
در پي شکست نظامي پُرتلفات سال 
574 از ارتش ایران كه خسروانوشيروان 
با وجود پيري شخصا هدایت نيروها را در 
آن جنگ بر عهده داشت از فرط اندوه 
دچار افسردگي مزمن و به نوشته برخی 
از موّرخين دیوانه شده و كنار رفته بود. 
پس از ابتالی ژوستين دوم به افسردگی، 
بانوی او و تيبریوس )بعدا جانشين وی( 
یک سال تَرک مخاصمه با ایران را به 45 

هزار سکه طال خریداری كردند.

جنگ های دهه های 570 و 580 ایران و رومـ  پیروزی ایران در »الرقّه« و باز پس 
گرفتن شهر »آمِد =دیاربکر«

الرّقِه امروز، زمانی شهری 240 هزارنفری، روزگاری پایتخت هارون الرشید و در سال 580 میالدی 
نبردگاه ارتش های ایران و روم
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20 نوامبر 1962 خروشچف رهبر 
وقت شوروی با خارج ساختن موشکها از 
كوبا موافقت كرد و جان اف. كندی رئيس 
جمهور وقت آمریکا پایان بحران بر سر كوبا 
معروف به بحران موشکی كه جهان را در 
یک قدمی جنگ اتمی قرار داده بود اعالم 

داشت. اگر موافقت خروشچف چند دقيقه 
دیرتر صورت گرفته بود كنترل از دست 
سران دو دولت خارج می شد زیرا فرمانده 
یک زیردریایی شوروی در خط محاصره 
كوبا به خدمه این زیردریایی دستور آماده 
شدن برای شليک اژدرهای اتمی را داده 

بود. این موضوع پس از فروپاشی شوروی 
افشاء شده است. 

بسياری از روسها كوتاه آمدن سریع 
خروشچف را كه می توانست امتياز 
بيشتری بگيرد ندانم كاری و بی تدبيری 

او خوانده اند.

دوم نوامبر سال 1964 ملک سعود )سعود 
ابن عبدالعزیز( دومين پادشاه كشور سعودي 
در یک كودتاي خانوادگي از مقام خود بركنار 
و به خارج تبعيد شد. وي پس از پدرش كه 
موسس كشوري سعودي بود یازده سال بر 
این كشور پادشاهي كرده بود. قرار بود كه 
پس از او برادرانش به ترتيب به پادشاهي 
برسند ولي شنيده شده بود كه ملک سعود 
مي خواهد یکي از پسران 30 گانه خود را 
وليعهد كند. خاندان سعودي پسران او را جوان 
و بدون تجربه مي دانستند و با این اقدام پادشاه 
)برادر بزرگتر( موافقت نداشتند. هنگامي كه 
ملک سعود شروع به توزیع مقامات دولتي 
ميان پسران خود كرد، خاندان سعودي سه 

اتهام داخلي، مذهبي و بين العربي به او وارد 
ساختند و بركنارش ساختند. این سه اتهام 
عبارت بود از: اسراف بيت المال، شرب خمر 
و مشاركت در توطئه مقدماتي ترور جمال 
عبدالناصر كه در جهان عرب محبوبيتي 
ویژه داشت. با این اتهامات، بركناري او مورد 
حمایت اتباع سعودي، روحانيون و جهان 

عرب قرار گرفت. پس از او، فيصل )فيصل ابن 
عبدالعزیز( برادر ناتني اش پادشاه سعودي 
شد كه بعدا او نيز به دست برادرزاده اش 

كشته شد.
    ملک سعود پنج سال پس از بركناري 
و تبعيد درگذشت. پس از بركنار شدن، 
عبدالناصر از وي دعوت كرده بود كه در قاهره 
اقامت كند. با بركناري ملک سعود جز ملک 
سلمان، دیگر هيچيک از پادشاهان بعدي 
سعودي درصدد وليعهد كردن فرزند خود 
بر نيامده بود و برادران، یکي پس از دیگري 
پادشاه شدند و .... تفسيرنگاران، بازداشت 
دهها شاهزاده سعودی در نوامبر 2017 را 

یک كودتا به شکلی دیگر نوشته اند.

موافقت با خارج ساختن موشک های شوروی از کوبا

کودتاي خانوادگي در کشور سعودي و برکنارکردن ملک سعود در نوامبر 1964 و تکرار 
آن در نوامبر 2017 به شکلی دیگر

سعود ابن عبدالعزیز

23 اكتبر 1954 )یکم آبان سال 1333( 
چهار تَن از 11 افسر گروه سوم نظاميان 
كمونيست ایران به اعدام و هفت تَن دیگر به 
حبس ابد محکوم شدند. هيچکدام از آنان، نه 
ازعمل خود ابراز پشيماني و نه از شاه درخواست 
بخشودگي كرده بودند. آنان هم مانند افسران 
دسته اول و دسته دوم پيروي از یک َمکَتب 
ـ اجتماعي را  سياسي و یک نظریه اقتصاديـ 
كه بستگي به متمایل فرد و احتماال ریشه در 
نهاد او دارد، تا این حد عملي مجرمانه ندانسته 
و گفته بودند كه »اقدام« مي تواند جرم تلقي 
شود، نه صرفا »اندیشه«. آنان در جریان 
براندازی 28 اَُمرداد با واحدهای خود به كمک 
مصدق نيامده بودند. سازمان نظامی حزب 

توده یکصد تا دویست افسر و عمدتا سرهنگ و 
سرگرد در ارتش، ژاندارمری و پليس داشت. به 
عالوه، صدها نظامی هوادار )نه، عضوی رسمِی 

دارای كارت حزب و شماره حزبی(.
     روز بعد )دوم آبان( هم چهارمين دسته 
افسران كمونيست در پي محاكمه اي نسبتا 
كوتاه محکوم شدند. مجازات چهار تن از اعضاي 
این دسته اعدام و دو تَن دیگر حبس دائم تعيين 

شده بود. 
    هشتم آبان شش افسر و 17 آبان پنج افسر 
دیگر از محکومان گروههاي دوم، سوم و چهارم 
تيرباران شدند كه سرهنگ جاللي، سرهنگ 
افشار بکشلو، سرهنگ جمشيدي و سرگرد 
وكيلي در ميان آنان بودند. بيشتر افسران 

دستگير شده در ساعات فراغت خود در سالهاي 
1331 و 1332در دبيرستان هاي دولتي كشور 
كه این دبيرستان ها به دليل ضعف مالي دولت 
وقت )ناشي از محاصره اقتصادي( دچار كمبود 
دبير شده بودند به رایگان تدریس كرده بودند.

     اعدام این افسران سبب شد كه مردم 
خشمي را كه نسبت به حزب توده داشتند كه 
چرا با این توان نظامي، كودتاي 28 اَُمرداد را در 
هم نشکسته بود فراموش كنند و بيش از پيش 
ضد دولتي شدند. وجود فرمانداري نظامي و 
منع رفت و آمد شبانه و محدودیت اجتماعات و 
سانسور مطبوعات مانع هرگونه اقدام ملت بود 
و لذا خشم آنان را به ُعقده تبدیل كرد و تا سال 

1357 باقی ماند.

ادامه محاکمه و اعدام افسران کمونیست ایران و خشم مردم، خشمي که به عقده تبدیل شد 
و باقي ماند
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دولت لندن یکم نوامبر 1856 )دهم 
آبانماه( به ایران اعالن جنگ داد، زیرا كه 
اخطارهاي دیپلماتيک آن دولت به ایران كه 
هرات و غرب افغانستان تسليم كند و از آنجا 
خارج شود مورد بي اعتنایي تهران قرارگرفته 
بود. دولت لندن كه هندوستان را از آن خود 
كرده بود، متعاقب دادن اعالن جنگ به ایران، 
از هند نيروی نظامی و كشتی توپدار روانه 
ایران كرد. این نيرو در دو گروه به بوشهر 
)فارس(، خارک و خرمشهر )خوزستان( 

رسيدند.
ـ شش  ششم نوامبر سال 1856 ميالديـ 
روز پس از اعالن جنگ انگلستان به ایران بر 
سر هرات، نيروهاي انگليسي مستقر در هند 
با سی كشتی نيروبر و هفت رزمناو عازم جنگ 
با ایران شدند. این نيرو مركب از چند لشکر 
انگليسیـ  هندی و گروهانهای مهندس و 
مين گذار در َمدَرس و بمبئی )مومبای( جمع 
شده بودند. این عمليات ضد ایران را سرلشکر 
 » James Outram  ِسر جيمز آوترام«
فرماندهي مي كرد. ژنرال اوترام قبال در جنگ 
با قبایل پشتون شركت كرده بود، منطقه ِسند 
و شهر لوكنو را تصرف و شورش مسلحانه 
ضد انگليسي هندیان را سركوب كرده بود. 
در آن زمان لُُرد »پالمرستون« نخست وزیر 

انگلستان بود.
    ناوهای انگلستان، نهم دسامبر 1856 و 
پس از رسيدن به آبهای بوشهر و گلوله باران 
كردن بندرگاه و نواحی اطراف آن، در ساحل 
بوشهر گام بر خاک ایران گذاردند و نبرد 
خياباني آغاز شد. در نبرد خياباني كه 45 
روزطول كشيد، عمدتا مردم معمولي از شهر 

و حومه بوشهر دفاع مي كردند. 
سرانجام، 23 ژانویه سال 1857 نيروهاي 
اعزامي انگلستان به ریاست » جيمزاوت رام« 
پس از شش هفته و 3 روز نبرد خياباني، بندر 
بوشهر و حومه آن را تصرف كردند تا دولت 
تهران مجبور به صرف نظر كردن از شهر هرات 
و غرب افغانستان امروز شود كه از زمان ایجاِد 
كشور ایران به دست كوروش بزرگ هميشه 

بخشي وفادار از ایران و كانون فرهنگ و ادب 
فارسی، و براي مدتي نيز شاهزاده نشين ایران 
و مقّر حکومت خراسان بود و شاه عباس كه در 
هرات به دنيا آمده بود پيش از احراز سلطنت 

در این شهر مي زیست.
    منطقه هرات قسمتي از بخش اصلي 
ایرانزمين بود كه در عهد باستان »آریانا« 
خوانده مي شد. »افغانستان« نامي است كه 

انگليسي ها بر ایران خاوري گذارده اند.
    افغانستان كه بر سر آن، این عمليات 
صورت گرفته بود از قرن هجدهم و پس از 
سلطه دولت لندن بر هندوستان مطمح 
نظر انگليسي ها بوده است كه علل درگيري 
كنوني غرب در آنجا به همان زمان باز مي 
گردد زیرا كه افغانستان نزدیکترین راه زميني 
ورود و نفوذ قدرت هاي »اوراسيا« كه با ایجاد 
سازمان شانگهای متحد شده اند و در ائتالف 
»بریکس« در كنار هم هستند به آسياي 
غربيـ  منطقه استراتژیک و نفتدار جهان 

است.
درپی شکست نظامی ایران از انگلستان 
در بوشهر و خوزستان، تالش برای سازش در 
پاریس آغاز شد و به امضای قراردادی ميان 
دو دولت كه رئيس جمهوری وقت فرانسه به 
عنوان شاهد زیر آن را امضاء كرده بود انجاميد 
و دولت تهران از بخشی از كشور كه 24 قرن 
گوشه ای از ایران بود صرف نظر كرد!. این عقب 

نشينی، فشار و مداخالت انگلستان را چند 
برابر كرد و امتيازهای متعدد از بانکداری و 
چاپ اسکناس تا نفت و ... گرفت و سرانجام 
در 1907 با روسيه، ایران را ميان خود به دو 
منطقه نفوذ تقسيم كردند. پس از پارلمانی 
شدن ایران، دولت لندن ترتيب كودتا و تغيير 
دودمان سلطنتی را داد و سال ها بعد چون 
نگاه رضاشاه متوجه آلمان شد كه كمر به 
نابودی انگلستان بسته بود، به خرید چند افسر 
ارشد دست زد و با همدستی شوروی ایران را 
اشغال نظامی كرد، رضاشاه را به تبعيد فرستاد 
و زندانی خود ساخت، برضد مصدق كه دست 
آن دولت را از ایران كوتاه كرده بود ترتيب 
كودتا داد و ... و گمان نمی رود كه هنوز چشم 

از مناطق سابقا تحت نفوذ برداشته باشد.
    مؤلف تاریخ آنالین برای ایرانيان و در 
سال 1358 دبير ميز اخبار بين الملل روزنامه 
اطالعات، در آبان این سال به مناسبت یکصد 
و بيست و سومين سال اعالن جنگ انگلستان 
به ایران مطلبی در روزنامه اطالعات منتشر 
كرد كه ُكپی چاپ شده آن در روزنامه در زیر 
آمده است. این مطلب، اطالعات بيشتری به 

دست داده است:

روزی که انگلستان به ایران اعالن جنگ داد، به بوشهر و خوزستان ناو توپدار و لشکر 
فرستاد و هرات را از ایران جدا کرد

James Outram
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ب  نقال ز ا غا ز آ و لر ، سا كتبر 2 ا 5
سوسياليستي روسيه به رهبري لنين 
معروف به انقالب بلشویکي )توده اي( است 
كه در 1917 پيروز شد ولي نظامي كه برپایه 
ایدئولوژي آن ایجاد شده بود در آخرین 
روز سال 1991 پس از 74 سال حکومت 
فروپاشيد. در تقویم آن زمان روسيه )تقویم 
ژوليان(، این انقالب »هفتم نوامبر« آغاز 
شده بود، بنابراین »25 اكتبر« طبق تقویم 
گریگوري است كه اینک بين المللي شده 
و تاریخ رویدادها )كتب تاریخ( را به آن مي 

نگارند.
     انقالب بلشویکي اكتبر در حقيقت 
سومين مرحله از انقالب روسيه در طول 
سال 1917 بود. انقالب اول توسط ليبرالها، 
و انقالب دوم كه موفق به وادار كردن تزار 
نيکالي دوم به تفویض اختيارات شد 
در فوریه همان سال توسط چپگرایان و 
ناسيوناليستها انجام شده بود كه »كرنسکي« 

را رئيس دولت موقت كرده بودند.
     در انقالب بلشویکي كه ساعت 9 و 45 
دقيقه شب با شليک توپ از سوي رزمناو 
آیورورا به اوج شدت رسيد، كمونيست ها 
)بلشویک ها(، سوسياليست هاي انقالبي و 
ِمنشویک ها )اقليت - سوسيال دمکراتها( 
شركت داشتند و انقالبيون ساعت 2 بامداد 
كاخ زمستاني محل استقرار دولت را در 

شهر پترو گراد )سن پترزبورگ( گرفتند 
كه از آن واحدهاي قزاق و نيز واحدهاي 
دانشجو )دانشکده افسري( دفاع مي كردند. 
دانشجویان نظامي به كمک قزاقها فراخوانده 

شده بودند.
     در پي سقوط كاخ و دستگير شدن 
بيشتر مقامات ارشد، لنين پيروزي انقالب 
و بركناري دولت وقت )دولت كرنسکي( 
را اعالم داشت و اداره امور روسيه به دست 
كنگره ساویت ها مركب از 649 كمونيست، 
سوسياليست و ِمنشویک سپرده شد. لنين 
تاكيد داشت همه كساني كه معتقد به نوعي 
سوسياليسم هستند در احراز مقامات و اداره 
امور مشاركت داشته باشند ولي بعدا »لئون 
تروتسکي« سوسياليست هاي ميانه رو را 
مشتي ورشکسته و فرصت طلب خواند و 
به دورانداخت و برجاي كنگره ساویت هاي 
سراسر روسيه، شوراي كميسرهاي خلق 
مركب از نمایندگان كارگران و كشاورزان 
بلشویک را مستقر ساخت، پرچم دولتي با 
عالمت داس و چکش را رسميت بخشيد 
و مصادره اراضي اشراف، مالکان بزرگ و 
حتي كوالک ها )خرده مالکين( و كارخانه 
ها، بانکها و كارگاهها را اعالم داشت و همين 
جهش كه مورد نظر لنين نبود و آن را روالي 
منطقي نمي دانست باعث شد كه سنگ اول 

كج گذارده شود. 

    "منشویکها" جامعه روسيه را براي قبول 
»سوسياليسم مطلق و هرگونه جهش« آماده 
نمي دیدند و در مرحله نخست، خواهان 
تعدیل ثروت و توزیع درآمدها و مخالف 
پاكسازي گسترده ادارات و سازمانها بودند 
و موافق واگذاري مقامها به افراد آزموده، نه 
كارگر و كشاورز و تنها به دليل عضویت در 
حزب و شركت در انقالب. منشویک ها به 
رهبري ژوليوس مارتور در سال 1903 از بدنه 
حزب سوسيال دمکرات زحمتکشان روسيه 
كه به دست رادیکالها افتاده بود جدا شدند و 
چون در اقليت بودند به منشویک )به زبان 
روسي: اقليت( معروف شدند. با وجود این، 
به موازات اكثریت )به زبان روسي: بلشویک( 
عمل و همراه اكثریت )سوسياليستهاي پيرو 
مکتب ماركس( بودند. بلشویکها از 1918 
عنوان حزب كمونيست برخود گذاردند. لنين 
رهبر اكثریت )بلشویکها و بعدا كمونيستها( 
نيز معتقد به سير تکامل تدریجي و پس از 
كسب موفقيت در هر مرحله، رفتن به مرحله 
دیگر سوسياليستي كردن بود ولي به دليل 
ضدیت غرب با انقالب اكتبر و لشکركشي 
انگلستان، فرانسه، آمریکا و ژاپن به روسيه 
و آغاز جنگ داخلي مصلحت نمي دید )و یا 
قادر نبود( كه با كارهاي افراطي تروتسکي 
مخالفت كند مخصوصا كه تروتسکي به 
فرماندهي خود، ارتش سرخ را به وجود 
آورده بود. سه دولت انگلستان، فرانسه و 
آمریکا »آلمان« را حامي دگرگوني روسيه 
مي دانستند زیرا كه قبال روسيه متحد با آنها 
در جنگ )جنگ جهاني اول( با آلمان، اتریش 
و عثماني بود. ده روز طول كشيد تا انقالب بر 

مناطق اطراف پایتخت حاكم شود و ....
     پيروزي انقالب روسيه عمدتا به 
دليل نارضایي مردم از فئوداليته موجود، 
تبعيضات، انحصارها، نابرابري هاي اقتصادي 
ــ اجتماعي، وجود فساد در دستگاههاي 

دولتي و بوروكراسي خسته كننده آن بود.
     پس از مرگ لنين، جانشينان او به 
تدریج از مردم جدا شدند و به تجمل گرایي و 

روز انقالب بلشویکي )مارکسیستي( روسیه در اکتبر 1917 
 علل انقالب و دالیل فروپاشي

منظره یك خیابان سن پترزبورگ )پتروگراد( در جریان انقالب
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قدرت طلبي و خودخواهي روي آوردند كه 
چاپلوسي مقامات پایين تر، دروغ و ریاكاري 
را به دنبال داشت. از آنجا كه مقامات حزب و 
دولت مردماني بي تجربه و برخاسته از ميان 
قشر كم سواد و بي اطالع بودند به جاي 
ترویج سوسياليسم از راه آموزش )مدارس و 
مطبوعات( و ساخت افراد مومن و وفادار به 
این مسلک و تفهيم منافع انساني آن از طریق 
انعکاس بدي ها و نارسایي نظامهاي ملل 
دیگر، به روشهاي دیگري ازجمله خشونت 
و استبداد متوسل شدند و سوسياليسم را در 
وضعيتي قراردادند كه سرانجام به شکست 
كشانده شد. سوسياليسم روسيه بر پایه عقاید 
ماركس و لنين بود و باید نسلهایي مي ساخت 
كه به مباني آن با تمام وجود وفادار بمانند و یا 
دست كم به آساني از آن عقب نشيني نکنند. 
بنابراین به باور اندیشمندان، انقالب شوروي 
نخست دچار شکست فرهنگي شد و سپس 
اقتصادي - سياسي و خيانت برخي از مقامات 
و یا اشتباهات و غفلت آنان. مائو كه متوجه 
رو به شکست فرهنگي رفتن نظام شوروي 
شده بود؛ درچين دست به انقالب فرهنگي 
زد كه دیر شده بود و عمرخودش به پایان 
رسيد و جانشينان او و بویژه از سال 1982 
بازگشت به نوعي كاپيتاليسم را آغاز كردند 
و غرب با شریک اقتصادي شدن با آنان به آن 

روند كمک كرد.
     سران روسيه شوروي در دهه دوم 
پيروزي، چون نظام خودرا شکست ناپذیر مي 

پنداشتند، به تصور اینکه اگر روسيه یکپارچه 
را به صورت اتحادیه اي از ملّيت ها درآورند 
آسانتر مي توانند سایر ملل را به داخل این 
اتحادیه بکشانند، لذا آن را )امپراتوري 
تزاري سابق را(با خطوطي كه در دفاتر 
دربسته روي كاغذ كشيدند به كشورهاي 
متحده متعدد تقسيم كردند و نامش را اتحاد 
جماهير شوروي سوسياليستي گذاردند 
كه این اتحادیه در سال 1991 همانند یک 
اطاق برفي فروپاشيد و مسائل گرجستان و 
اوكراین و ... در سال 2008 ریشه در همان 

اشتباه داشت. 
    فروپاشي اتحاد شوروي و استقالل 
اعضاي آن نيز نتيجه جاه طلبي سران محلي 
بود كه مي خواستند بر اریکه قدرت بمانند و 

رئيس كشور باشند!. 
    به هرحال، نفع آني انقالب اكتبر 
1917 روسيه براي ایران این بود كه لنين 
همه دعاوي روسيه در ایران را كه طبق 
قراردادهاي متعدد بویژه موافقتنامه آگوست 
سال 1907 سن پترزبورگ بود لغو و ابطال 
كرد. طبق موافقتنامه سن پترزبورگ، 
انگلستان و روسيه ایران را به مناطق نفوذ 

خود تقسيم كرده بودند. 
     شکست نظام حکومتي شوروي كه 
از اول هم جوامع فئودالي و شبه فئودالي 
امپراتوري تزاري روسيه آمادگي الزم براي 
پياده كردن »سوسياليسم مطلق« مخصوصا 
با »جهش« را نداشتند سبب تجدید نظر 

در فرضيه هاي سوسياليستي شده است. 
پيروان این فرضيه ها كه نوعي سوسياليسم 
عملي )دلخواه و مورد نياز مردم( را راه نهایي 
تامين سعادت بشر مي پندارند به كوششهاي 
خود براي یافتن راه حل ادامه مي دهند. 
بسياري از اینان به این نتيجه رسيده اند كه 
فرضيه سوسياليسم حتي از نوع معتدل آن 
براي جوامع بشري نمي تواند متحد االصول 
باشد و با شرایط و فرهنگ و رشد و نوع جامعه 
)مثال كشاورزي و یا صنعتي و ...( باید مطابقت 
داشته باشد و كار از سوسيال دمکراسي 
)همان را كه منشویکهاي روسيه در دهه 
1910 مي گفتند( آغاز گردد و در هر جامعه 
بر پایه فرهنگ ملي عملي شود تا قابليت 
هضم شدن داشته باشد )فرضيه هوگو 
چاوس( و در هر حال، جامعه آماده قبول 
آن باشد و آن را راه حل مشکالت بداند. هر 
»ایسم« براي پياده شدن موفقيت آميز نياز 
به مدیر اجرا دارد كه بدون چنين مدیریت به 
شکست خواهد انجاميد )مثال: نبود مدیریت 
واجد شرایط براي اجراي سوسياليسم در 

شوروي و اقمار     آن(. 
    از گزارشهاي منتشره در رسانه ها چنين 
بر مي آید كه با فروپاشي شوروي؛ در بيشتر 
جمهوري هاي سابق عضو این اتحادیه )آنها 
كه فاقد نفت هستند( وضعيت مردم بهتر 
نشده و از ایجاد طبقه و تفاوت و نيز غارت 
اموال عمومي به نام خصوصي سازي راضي 

نيستند.

ر  25 تا 33 هزا 23 اكتبر 1915 ،
زن آمریکایي كه درخواست به دست 
آوردن حق راي در انتخابات را داشتند در 
خيابانهاي نيویورک راهپيمایي كردند و 
شعار دادند. این، بزرگترین تظاهرات از این 
دست بشمار مي آید. زنان آمریکا باالخره 
پس از اصالح قانون اساسي این كشور در 
1920 تحت عنوان اصالحيه 19 ،   این حق 

را به دست آورده اند.

راهپیمایي وسیع زنان آمریکا در اکتبر 1915 
براي به دست آوردن حق مشارکت در دمکراسي

راهپیمایي سال 1915 زنان آمریكایي در نیویورك
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20 نوامبر 284 ميالدی، سنای روم 
دیوكلَِشن Diocletian )متولّد شهر 
Salona  واقع در ساحل شرقی دریای 

آدریاتيک و اینک از شهرهای جمهوری 
كرواسی و در آن زمان از شهرهای روم(

را به امپراتوری برگزید. وی قبال یک ژنرال 
بود. در پی این انتصاب، نرسیـ  شاه وقت 
ایران از دودمان ساسانيان و یکی از پسران 
شاپور یکم هيأتی را با یک هدیه گرانبها و نامه 
شادباش برای دیوكلَِشن به ُرم فرستاد. ]نام 
این امپراتور روم در كتاب های تاریخ، چاپ 

ایران؛ دیوكلِتن نوشته شده است[.
هيأت اعزامی ایران در دیدار با دیوكلَِشن، 
تمایل نرسی به تجدید استقرار هيأت 
دیپلماتيک )سفارت دائمی( در رم و تيسفون 
)واقع در حومه جنوبی بغداد كنونی( به 
همانگونه كه در زمان اشکانيان بود به 
دیوكلَِشن ابراز داشت و او سریعا موافقت كرد 
ـ كه به باور برخی از مورخان، هدف دیوكلَِشن؛ 
استقرار جاسوس در پایتخت ایران و كسب 
اطالعات از وضعيِت روز و دادن گزارش به 

او بود.
هيأت دیپلماتيک رومی پس از استقرار در 
تيسفون، در نخستين گزارش محرمانه خود 
به دیوكلَِشن اطالع داد كه نرسی )روميان

Narseh نوشته اند( با نوعی كودتای نَرم، 

شاه ایران شده است، مخالف داخلی دارد و 
ميان بزرگان دوـ  دستگی مشاهده می شود.

دیوكلَِشن پس از دریافت گزارش، وجود 
دوـ  دستگی در تيسفون را یک فرصت برای 
امپراتوری روم دانست و مدعی بخش های 
غربی ارمنستان شد كه وابسته به ایران 

بود. ارمنستان وقت چند برابر ارمنستان 
امروز، وسعت داشت و تا اواخر هزاره یکم 
پيش از ميالد، اورارتو  Urartu نام داشت و  
Hayastan )پسوند »ستان« فارسی است 

=  پسوند »لَند« در انگليسی(. در بيستون، 
اَرمينا  Armina              از سرزمين های وابسته 
به ایران )در واقع؛ مشترک المنافع با ایران( 
ذكر شده است. ارمنيان بمانند ایرانيان، آرین 
و همنژاد هستند. واژه ارمنستان ریشه در واژه 
آرامـ  دودمان سلطنتی آنان در عهد باستان 
دارد. در دوران هخامنشيان، اشکانيان و 
ساسانيان تنها تعيين پادشاه ارمنستان به 
تأیيد شاه وقت ایران می رسيد و دخالت 
بيشتری در امور آن نمی شد. ولی، یکان های 
نظامی ارمنستان همواره آماده پيوستن به 
بدنه ارتش ایران برای تعّرض و دفاع بودند و 
بسياری از ژنرال های ایران نيز ارمنی بودند. از 
زمان پيدایش روم شرقی )دولت قسطنطنيه 
ـ استانبول( و سپس نشستن عثمانی بر 
جای آن، ورود دولت ایران به امور ارمنستان 
به این سبب كه این دو دولت نظر به تصرف 
ارمنستان داشتند بيشتر شده بود تا زمان 

امضای قرارداد تركمن چای، كه ارمنستاِن 
كوچکترشده، وابسته به دولت مسکو و بعدا 
عضوی از جماهيریه شوروی و سپس از 
اعضای جامعه مشترک المنافع گردید. 
ارمنيان از همان آغاز كار دولت عثمانی و بر 
جای روم شرقی نشستن آن و فشارها و ... 
این دولت به آنان پراكندهِ گوشه و كنار جهان 
شدند و با وجود این، به ُكردهای ایزدی كه 
در معرض اذیّت و آزار عثمانيان قرار گرفته 
بودند پناه دادند كه همانجا به زندگی ادامه 
می دهند. از آنجا كه كه ارمنستان نخستين 
كشور مسيحی جهان بوده است، در اصطالح 
عوام الناس ایرانی، واژگان ارمنی و مسيحی 
مترادف شده اند حال آنکه ارمنِی پيرو ادیان 

دیگر هم وجود دارد.
 دیوكلَِشن برای رسيدن به هدف و سلطه بر 
غرب ارمنستان وقت )مناطق ساحل جنوب 
شرقی دریای سياه و منطقه وان(، در سال 
297 ميالدی سپاهی به فرماندهی ژنرال 
گالریوس را روانه منطقه كرد. ]اِف. ميالرـ  
موّرخ، شرح نبرد این سال را نوشته است[. 
سپاه اعزامی روم در كنار رود Balikh )نهر 
الَبليخ كه از نزدیکی شهر كالينيکوم )شهر 
رّقه كنونی( می گذرد و به فرات شمالی می 
پيونددـ  در فاصله َحّران و َرّقه با ارتش ایران رو 
به رو شد و به سختی شکست خورد و به غرب 
آناتوليا )آنتيوک( عقب نشينی كرد. امپراتور 
روم گالریوس را به خاطر این شکست، در برابر 
نظاميان رومی به سختی تحقير كرد، به این 
شکل كه به او دستور داد با لباس رسمی، 
جلودار او شود و پياده در جلو موكب او تا 

مسافتی نسبتا طوالنی  حركت كند.

شکست ارتش روم در کنار شهر َرقّه از ایرانیانـ  سوء استفاده امپراتور روم از نامه 
شادباش شاه ایرانـ  نگاهی کوتاه به ارمنستان

 4 13آبان سال 1303 خورشيدي )
نوامبر1924 ميالدي( واحدهاي هنگ نادري 
تهران، تيپ اصفهان و تيپ فارس با توپخانه و 
تداركات الزم رهسپار خوزستان شدند و به 
تيپ لرستان و واحدهاي لشکر آذربایجان نيز 
آماده باش داده شد تا به محض دریافت دستور 

به سوي اهواز به حركت در آیند. هدف، پایان 
دادن به گردنکشی شيخ خزعل و تمایل او به 

خودمختاری بود.
     همزمان، سردار سپه )ژنرال رضاخان 
پهلوي( نيز از طریق اصفهان و شيراز عازم اهواز 
شد. خزعل 9 روز بعد تقاضاي عفو كرد، یک روز 

پس از آن تسليم شد، كار خلع سالح اطرافيان 
وی آغاز گردید و در خوزستان مقررات حکومت 
نظامي برقرار شد. همچنين خزعل به مجلس 
)پارلمان ایران( نامه نوشت كه فریب خورده و 
پوزش خواسته بود كه بعدا با دو پسرش تحت 

الحفظ به تهران منتقل شدند.

ورود نیرو به خوزستان و پایان فتنه شیخ خزعل

تصویر نرسی بر ّسكه اش
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25 اكتبر 2004 در هشتاد و هفتمين سالگرد 
انقالب بلشویکي روسيه و هشتاد سال پس از 
تقسيم امپراتوري روسيه بر پایه ملّيت هایش 
به 15 جمهوري، 15 سال پس از انحالل پيمان 
ورشو و 13 سال بعد از فروپاشي شوروي، و یک 
هفته پيش از انتخابات آمریکا صداي اعتراض 
مقامات مسکو بلند شد كه اتحادیه اتالنتيک 
شمالي )ناتو( مي خواهد در پایگاههاي نظامي 
سابق شوروي در ليتواني اسلحه از جمله سالح 
هسته اي انبار كند و این پایگاههارا براي استفاده 
نظامي اش آماده سازد. قبال قرار بود كه هرگونه 
اعتراضي پس از انتخابات آمریکا صورت گيرد تا 

اثري بر آراء نداشته باشد.
     در همان روز )25 اكتبر( یک ژنرال هوایي 
روسيه در این زمينه گفت: در مذاكرات سالهاي 
1988 و 1989 )دوران حکومت گورباچف( با 
غرب قرار بود كه پس از انحالل پيمان ورشو، 

ناتو هم از صورت نظامي خارج و به صورت یک 
پيمان و یا انجمن سياسي درآید. ما پيمان ورشو 
را منحل كردیم ولي غربي ها نه تنها ناتو را غير 
نظامي نکردند بلکه آن را تا اعماق شوروي سابق 
گسترش دادند و اینک مي خواهند در دو پایگاه 
»سيائوليایي« و »تارتو« در ساحل بالتيک كه با 
پول روسيه ساخته شده اند و دهها سال مركز 
استقرار بمب افکن هاي شوروي بودند اسلحه 
مستقر كنند و تردید نيست كه این اسلحه و 
آمادگي برضد ماست. اگر غربي ها روسيه را 
دوست خود و جنگ سرد را پایان یافته مي 
دانند، استقرار اسلحه در مرزهاي روسيه چرا؟. 
این اقدام به صلح خدمت نمي كند و باالخره با 
واكنش شدید مردم روسيه رو به رو خواهد شد 
و »تاریخ« نشان داده است كه همين واكنش ها، 
ورق را به حالت اول باز مي گرداند. این ژنرال 

روس سپس افزوده بود:

    "مارشال ژوكف فاتح برلين كه توسط 
خروشچف بازنشسته شد گفته بود كه سازش 
غرب با مسکو تا زماني كه پاي سالح اتمي و 
موشک در ميان است امکان پذیر نخواهد بود 
و ما نباید خودمان را فریب دهيم، آنها از موشک 
ها و بمب های اتمی ما می ترسند. خروشچف 
این اظهار ژوكف را مخالف سياست خود مبني 
بر همزیستي مسالمت آميز با غرب دید و اورا 
بازنشسته كرد. غرب یک روسيه ضعيف، فاقد 
اسلحه موثر و آشفته مي خواهد. غرب گمان 
مي كند كه روس ها پس از سيرشدن شکم و 
احساس آرامش، به اندیشه آنچه را كه ازدست 
داده اند مي افتند و ناسيوناليسم روس زنده مي 
شود و با این تصور است كه بار دیگر درصدد 
نزدیکتر ساختن پایگاههاي نظامي خود 
به قلب روسيه و آشفته و درگير نگهداشتن 

روس ها است".

26 اكتبر 1957 دستگاه رهبري وقت 
شوروي مارشال گئورگي ژوكف نابغه نظامي 
و فاتح برلين را كه وزیر دفاع آن جماهيریه بود 
از همه مقامهاي نظامي اش بركنار كرد. نبوغ 
نظامي ژوكف بود كه ارتش آلمان را از دروازه 
مسکو به عقب نشيني مجبور وتا برلين ان را 
دنبال كرده و پایتخت هيتلر را متصرف شده 

بود.
    خروشچف براي قانع كردن نظاميان و مردم 
شوروي به كنار گذاشتن ژوكف در نطقي خطاب 
به آنان گفته بود كه غرور بيش از حدي كه 

ژوكف به ان دچار شده مآال براي نظام شوروي 
خطرناک است و وي به یک استراحت كه به 
آن نياز مبرم داشت فرستاده شد تا اتحادیه 

)شوروي( به حيات عادي خود ادامه دهد.
    استالين هم نسبت به ژوكف كه پس از فتح 
برلين از محبوبيت چشمگير برخوردار شده بود 

حسادت داشت.
    ژوكف )متولد یکم دسامبر 1896 و متوفي 
در 18 ژوئن 1974( معتقد بود كه سازش 
ـ سوسياليستي و كاپيتاليستي  ميان دو نظامـ 
ــ امکان پذیر نيست و این عقيده با سياستي 
كه خروشچف بعدا تحت عنوان همزیستي 
مسالمت آميز در پيش گرفت مغایر بود. مفهوم 
دیگر عقيده ژوكف این بود كه جنگ ميان دو 
نظام اجتناب ناپذیر است، مگر آنکه یکي از این 

دو، داوطلبانه از سر راه دیگري كنار برود.
    وي در مورد كشورهاي اروپاي شرقي مي 
گفت كه این كشورها هر زمان كه بخواهند از 
اتحاد با شوروي كنار بروند باید هزینه اي را 
ارتش شوروي براي آزاد كردن آنها متحمل 

شده بود پرداخت كنند و شوروي در این راه 
ميليونها كشته داده است كه هزینه سنگيني 
است. ژوكف به مدیریت ایدئولوژیک شوروي 
)اداره حزب كمونيست حاكم( ایراد داشت. 
همين ایراد او باعث نگراني كرملين شده بود 
كه مبادا با محبوبيتي كه داشت دست به كودتا 
بزند. ژوكف مي گفت كه به جاي اتحاد جماهير 
ما باید یک كنفدراسيون داشته باشيم و ارتش 

ضامن قانون اساسي باشد نه حزب حاكم.
    به باور مورخان، با كنار گذارده شدن ژوكف، 

بلوک غرب نفس راحتي كشيد.

اعتراض روس ها در اکتبر 2004 به ورود »ناتو« و استقرار نظامي در قلمرو سابق مسکو!ـ  
اظهارات تأمل برانگیز یک ژنرال روس

... و به این سان فاتح برلین را کنار گذاشتند و غرب نفس راحتي کشیدـ  نظرات ژوکف

Marshal Zhukov

مجسمه نیمتنه ژوکف
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موّرخان متفقا بر این باور هستند كه 
فساد اداری ایران و روسيه )روسيه تزاری 
ـ از كوههای پامير و ماوراء سيحون تا 
لهستان، رود ارس و دریای سياه( ریشه 
در زمان سلطه مغوالن دارد. مغوالن 
در هر سرزمين كه بيش از یک نسل، 
حکومت تعّرضی داشتند، فساد اداری 
ایجاد شده است. آنان قرن ها بر چين 

نيز حکومت داشتند.
 به نظر این مورخان؛ پيش از مغول، 
ایران در سه مورد كوتاه مدت و مقطوع 
با فساد اداری و منازعه بزرگان و اصحاب 
منافع بر سر كسب قدرت رو به رو شده 
بود و در هر سه مورد، دولت ساقط شد 
و ...: در عهد داریوش سومـ  آخرین 
شاه هخامنشی كه اسکندر مقدونی با 
سپاهی كوچکتر، ایران را تصرف كرد، در 
زمان اردوان پنجمـ  آخرین شاه اشکانی 
كه اردشير پاپکان پا به ميدان گذارد و آن 
دودمان را بركنار و زرتشتيانيسم را كه 

بر ضد دروغ، نقض عهد و هرگونه فساد 
است دین رسمی ایران اعالم كرد و در 
اواخر حکومت دودمان ساسانيان و بویژه 
در طول سلطنت یزدگرد سومـ  آخرین 
شاه ساسانی كه توده های ایران از اسالم 
ِ ضد فساد استقبال كردند، بگونه ای كه 
ارتش مجهز و عظيم ایران در قادسيه 
از سپاه مسلمانان كه نزدیک به یک 
سوم آن بود شکست خورد و یزدگرد از 

پایتخت خودـ  تيسفون فرار كرد.
رضاشاه )پهلوی یکم( برای ریشه كنی 
فساد اداری تالش كرد ولی حکومت او 
دیری نپایيد و فساد اداری به حالت اول 
بازگشت. رضاشاه به هر اداره كه سر می 
زد و مقام های اداری را كه اضافه وزن 
داشتند می دید ضمن اشاره مستقيم به 
شکم آنان می گفت: این فربگی )چاقی( 
عالمت خوردن مال مردم ]ناشی از 
فساد اداری[ است و باید به كار و پيشينه 
او رسيدگی و بركنار شود. ضدیت با 

همين فساد اداریـ  قضایی بود كه در 
سال 1357 یک گروه انبوه از مردم را 
به انقالبيون پيوند داد و شعارهای ضد 
فساد اداری باردیگر به ميان آمد و احمد 
سخاور كه برای صفحه مقاالت روزنامه 
اطالعات )صفحه ششم( كاریکاتور 
انتقادی می كشيد و زیر عنوان »از 
نگاه سخاورز« درج می شد در شهریور 
1357 )سال انقالب( و به رغم برقراری 
حکومت نظامی از نيمه این ماه، »بيت 
المالـ  ]سوء استفاده از بيت المال و 
مقام و مرتبت[ را محور یک رشته از 
كاریکاتورهای خود قرار داد كه ُكپی 
یک نمونه از آن كه سی ام شهریور آن 
سال درج شده بود در زیر آمده و جمله 
هميشگی رضاشاه در مورد »شکم گنده 
شدن« مقامات دولتی را در ذهن تداعی 

می كند.
سخاورز احتماال با استفاده از فرصت 
اعالم فضای باز سياسی، این كاریکاتورها 

را كشيده بود. 
احمد سخاورز كه از چهار دهه پيش 
در كنفدراسيون كانادا زندگی می كند و 
به كار هنر ادامه می دهد در این سرزمين 
به Alan Sakhavarz  معروف است. او 
كه در دانشگاه، رشته ادبيات انگليسی 
را به اتمام رسانيده بود از دهه 1340 
برای مطبوعات و بویژه نشریات مؤسسه 
مطبوعاتی اطالعات كاریکاتور می 
كشيد و ازجمله برای مطالب این نگارنده 
]نوشيروان كيهانی زاده[ زیر عنوان 
»در گوشه و كنار شهر« كه در روزنامه 
اطالعات و اطالعات هفتگی چاپ 
می شدند. وی در عين حال مترجم 
اخبار بين الملل رسانه ها و خبرگزاری 
های خارجی از زبان انگليسی برای 
خبرگزاری سازمان رادیوتلویزیونی 
ملی بود كه برای پخش آماده می شدند.

فساد اداری در ایران از زمان سلطه مغوالنـ  ایران 3 بار قربانی این فساد شد

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
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13 نوامبر )22 آبان( زادروز »كامر وان 
 » Comer Vann Woodward وودوارد
تاریخدان بنام است كه بسال1908 به دنيا 
آمد و 91 سال عمر كرد و 17 دسامبر 1999 

فوت شد.
 وودوارد روش هاي تازه اي در تاریخنگاري 
به دست داده است. وي كه مؤلف 14 كتاب 
تاریخ و عمدتا درباره انتقال و اختالط نژادها، 
برخوردهاي نژادي و مهاجرت ها است 
انسانهارا برحسب ميزان خدمتی كه به همنوع 
و جامعه می كنند ارزشگذاری كرده و می 
گوید كه این روش درست تر است. وودوارد به 
نوشته خودش، تاریخ ایران به دقت مطالعه و 
تحوالت آن را بررسی كرده و نتایجی به دست 

آورده است كه سوژه های او شده اند.
 وودوارد با تصّوف و هرنوع گوشه گيری 
و غير فّعال شدن مخالف است. او به رجال 
و اصحاب مقام توصيه خاطره نویسی و 
یادداشت برداری صادقانه و كریتيکال از 
كارهای روزمره توأم با انعکاس احساس 
عاطفی كرده است تا مأخذ برای تاریخ نگار 
باشند و از داستان نگاران خواسته است كه 
حوادث شهری روز را دنبال كنند و بشکافند 
تا نوشتِه آنان به حال جامعه مفيد و مؤثر واقع 
شود. وودوارد به جامعه شناسان توصيه كرده 
است كه جنایات شهری را از نظر دورندارند، 

آنهارا بررسی و عيب ]ضعف[ شناسی كنند؛ 
یک قتلـ  اگر واقعيت و چگونگی آن كشف 
شودـ  از ضعف های متعدد جامعه و وضعيت 
روز آن ]جامعه[ پرده برمی دارد. وفای به 
عهد )تعهد و قول( امری بسيار مهم است 
كه مود تاكيد ادیان الهی قرارگرفته است. به 
همين لحاظ هر رئيس دولت تنها پس از ادای 

سوگند كه اصول قانون اساسی را مراعات و 
اجرا خواهد كرد در سمت خود رسميت می 
یابد. بنابراین، اگر یک رئيس دولت یک و یا 
چند اصل قانون اساسی را دور بزند نقض عهد 
كرده است. دكتر وودوارد كه در یيل و جانز 
هاپکيز تدریس می كرد و در زمينه موضوعات 
مهم طرف مشورت كنگره آمریکا ازجمله 
مؤاخذه پارلمانی مقام ها قرار می گرفت 
با محاكمه      پارلمانی )ایمپيچمنت( یک 
دولتمرد و ازجمله رئيس دولت به نقض عهد 
و دروغگویی موافقت داشت. وی همچنين 
توصيه كرده است؛ یک تاریخنگار كه بخواهد 
درباره یک موضوع مربوط به كشور دیگر 
بنویسد قبل از نوشتن درباره سوژه اي كه 
انتخاب كرده است از كشور مربوط دیدن كند 
تا از راه حقيقت دور نشود )اهميت مشاهدات 

عينی(.
 این توصيه وودوارد نتيجه اقامتش در 
شوروي و آلمان بود كه ضمن آن بر روانشناسي 
روس ها و آلماني ها نيز واقف شد. وي معتقد به 
نقش روانشناسي ملل در تکوین تاریخ آنها بود. 
او گفته است كه وضعيت اداره كشور و نظام 
حکومتی، در طول زمان روانشناسی و رفتار 
شهروندان تغيير می دهد، همچنانکه سلطه 
مغوالن بر چند منطقه جهان رفتار مردم این 

مناطق را تغيير داده است. 

نقش روانشناسي ملل در تکوین تاریخـ  نژادها و مهاجرت ها

Woodward

دیوید گرگن David Gergen« روزنامه 
نگار معروف آمریکایي در مقاله اي كه در 
شماره 19 نوامبر 2004 نيویورک تایمز انتشار 
یافت در باره جورج بوش و تغييرات كابينه 
اش نوشته بود: بي تردید جورج دبليو بوش 
بي پرواترین رئيس جمهور آمریکا در تاریخ 

معاصر است. 
    گرگن این مقاله نوشته بود: تا اینجا، از 
انتصابات و تغييرات كابينه مي توان به این 
نتيجه رسيد كه جورج دبليو بوش با منصوب 
كردن كاركنان كاخ سفيد و اطرافيانش 

به وزارت، مي خواهد كه از اختيارات خود 
نهایت استفاده را ببرد و همه مطيع و گوش 
به فرمان او باشند، بمانند وینستون چرچيل 
در انگلستان كه در حقيقت خودش همه 
كاره بود. همه تالش جورج بوش بمانند هر 
رئيس جمهوری دیگر آمریکا این است كه 
برتري آمریکا در جهان محفوظ بماند. ولي 
اگر بخواهد بدون مشورت با افراد باتجربه و 
جهاندیده هر برنامه و سياستي را كه به نظرش 
خوش مي آید اجرا كند آمریکا را مقروض تر، 
مردم را ناراضي و حزب جمهوریخواه را در 

انتخابات پارلماني نوامبر 2006 و انتخابات 
عمومي نوامبر 2008 به شکست خواهد 
كشانيد.  گرگن در مقاله 19 نوامبر 2004 
خود به جورج بوش اندرز داده بود كه درصدد 
اجراي تهدیدهاي خود و حمله نظامي به كره 
شمالي و ایران برنياید كه گرفتاري آمریکا را 
ده چندان خواهد كرد. بوش تنها به این اندرز 

توجه كرده بود.
    نتيجه انتخابات پارلماني نوامبر 2006 و 
انتخابات عمومي نوامبر 2008 نشان داد كه 

پيش بيني »دیوید گرگن« درست بود.

اندرز نوامبر 2004 »دیوید گرگن« به جورج دبلیو بوش که در کارها با افراد باتجربه و 
جهاندیده مشورت کند
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پیش بیني اندیشمندان و تاریخدانان مستقل و ناوابسته: 
جهان در آستانه یک دوران تاریخی تازه!

جهان در آستانه آغاز دوران تاریخي تازه ای 
است. این، نظری بود كه چندین اندیشمند و 
تاریخدان از 7 كشور ِ پيشرفته متفق القول در 
یک نظرسنجی اختصاصی ابراز كرده بودند و 
رسالِه حاوی نظرات آنان، چهارم نوامبر 2008 
و یک روز پيش از انتخابات عمومی آمریکا 
انتشار یافته بود*. این اصحاب فکرگفته بودند 
كه جهاِن آینده چهره تازه اي خواهد داشت، 
متفاوت از وضعيت دو دهه گذشته ]از سال 
1998 تا 2008[ و چهره تازه از نيمه دوم دهه 
دوم قرن 21 ]حدودا سال 2015[ به تدریج 
آشگار خواهد شد. ]كه این چهره تازه دارد 

آشگار می شود.[.

    به اظهار این مردان فکر؛ پا به ميدان نهادن  
قدرت هاي تازه و خودنمایی آنها، گسترش 
ارتباط مردم با یکدیگر از طریق اینترنت، 
ِسلفون و ابزارهای الکترونيِک در شرف عمومی 
شدن ]سوشل ميدیا[، رادیوتلویزنهاي ماهواره 
اي و آنالینی، آنالین های دیگر، ایـ  بوک 
ها ]كتاب های دیجيتالی[ و ... و در نتيجه 
عقب رفتن ميدیای قدیمی )روزنامه، كتاب 
چاپی و رادیوتلویزیونهای معمولی( كه 
اَنگ عوامل Manipulation و به نوعی 
Transformation دولت ها و سياست بازها 

بر آنها زده می شود. به عبارت دیگر؛ این دسته از 
رسانه های قدیمی )نشریات و رادیوتلویزیون( 

رنگ خواهند باخت و آنالین ها و ارتباطات 
دیجيتالی بخش بزرگی از مخاطبان آنها را 
خواهند گرفت، مگر اینکه تغيير روش دهند و 

به اصول ژورناليسم بازگردند.
به باور این اصحاب نظر، نظام های حکومتی، 
طرز انتخابات و روابط سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی و نيز مبادله نظرات و مسائل، و 
آشنایي افراد به حقوق خود و اصول، با توسعه و 
همگانی شدن ارتباطات آنالینیـ  دیجيتالی و 
همچنين بسط آشنایي به یک زبان ]انگليسي[ 
و آگاهي افراد از گذشته ملّت خود ]تاریخ[ 
از عوامل تغيير چهره جهان هستند ازجمله 
تغيير روش زندگانی )از خورد و خوراک تا 

12 نوامبر سال 1963 كتاب »سيویک 
كالچر  The Civic Culture ـ   فرهنگ 
مدني« تاليف پروفسور گابریل آلموند  
Gabriel A. Almond  و سيدني وربا  

Sidney Verba  كه محتواي آن در جهان 

به صورت یک فرضيه سياسي شناخته شده و 
اصول و تعاریف آن رسميت یافته است انتشار 
یافت كه درباره تکامل دمکراسي و رفتار 
سياسي بشر است. در این تأليف مهم، نفوذ 
افکار ارسطو به خوبي دیده مي شود. در سال 
1345 فصولی از این كتاب در ایران ترجمه و 
انتشار یافت و اصولی از آن در كتاب تعليمات 

مدنی دبيرستانها نقل شد.
     طبق این فرضيه، دمکراسي واقعي در 
یک كشور بدون درک كامل آن از سوي مردم 
و مشاركت وسيع و دلسوزانه در آن به وجود 
نخواهد آمد. بنابراین، مردمي كه از فرهنگ 
مدني بر خوردار نباشند »دمکراسي واقعي« 
نخواهند داشت. باید مردم به دمکراسي وفادار 
و اصحاب دمکراسي اعتماد مردم را به كارایي 
چنين نظامي جلب كنند، و تا این دو اصل 
تحقق نيابد؛ مردم داوطلبانه آماده دفاع از 
دمکراسي خود نخواهند بود و آراء آنان كه 
از فرهنگ مدنی برخوردار نباشند دقيق، 

محاسبه شده و در جهت تأمين و تحّقق هدف 
های دمکراسی نخواهد بود.    

ن  صت طلبا ؛ فر ضيه ین فر طبق ا
سوءاستفاده گر، چاپلوسان و آزمندان سه 
دشمن اصلي رسيدن مردم به یک »فرهنگ 

مدني« هستند.
     این دو استاد مردم را سه دسته كرده اند: 

یک دسته كساني هستند كه از دمکراسي و 
امور حکومت بي اطالع هستند و در نتيجه 
مشاركت واقعي و صادقانه در آن ندارند؛ 
دسته دیگر اطالع دارند ولي به دليل بدبيني 
و یا بي اعتمادي، در امور سياسي جامعه خود 
غير فّعال هستند و دسته سوم كه هم آگاهند 

و هم فعال.
     وقتي كه دسته اول به حد اقل خود برسد 
و دسته دوم نيز فعال شود، »جامعه« داراي 
»فرهنگ مدني« خواهد شد كه البته رسيدن 
به این هدف آسان نيست و بدون داشتن 
آموزش وپرورش خوب )مدرسه و رسانه( 

نيل به آن امکان پذیر نخواهد بود. 
    طبق این فرضيه، مراجعه به صندوقهاي 
راي گيري در روز انتخاباتـ  بعضا به اصرار و 
اجبار و ...ـ   براي رسيدن به فرهنگ مدني كافي 
نيست و جامعه اي از فرهنگ مدني برخوردار 
خواهد بود كه در آن، آستين باال زدن و ازمنافع 
عمومي دفاع كردن عادت و یک امر طبيعي 
مردم شود مثال نخریدن از فروشگاهي كه 
گرانفروشي مي كند و معرفي آن، شکایت 
از كارمند خاطي دولت ، مخالفت با انتخاب 
مجدد نماینده اي كه در دوره قبلي وكالت، 

خوب كار نکرده و ....

فرهنگ مدني: رفتار سیاسی بشر و تکامل دمکراسی

جلد کتاب
The Civic Culture
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ورزش و سرگرمی ها، معاشرت و ازدواج( و 
رفتار )روانشناسی(. افشاگری به سبب انفرادی 
شدن ارتباط ها و بناچار، روی آوردن رسانه 
های همگانی به آن، گسترش نامحدود خواهد 
یافت و در نتيجه، احتياط مقام های دولتی و 
سياسيون افزایش خواهد یافت و به عبارت 

دیگر؛ كنترل خواهد شد.
    به اظهار این مردان فکر، در دهه دوم قرن 
21 و دهه های پس از آن، واكنش ها، مبارزات، 
نشان دادن خشم و عدم رضایت و از این قبيل، 
چهرهِ دیگر خواهند داشت، ترور به سبک نوین 
آنـ  انفجار انتحاری و ... كه از عراق و افغانستان 
آغاز شده ادامه خواهد یافت، بر شمار كشورهای 
اتمی و موشک ساز افزوده خواهد شد كه نياز 
به لشکركشی های پُرهزینه را كاهش خواهد 
داد، احتمال پيدایش سالح های انفرادی تازه و 
نوظهور زیاد خواهد بود، Cyber Warfare به 
عنوان جنگ با ابزار تازه رو به گسترش خواهد 
بودـ  جنگ بدون مشاهده خون. جنگ های 
بعدی به صورت سرد )نطق و نوشته، تحریم 
و ایجاد موانع اقتصادی و محدودیِت روابط(، 
سایبری و پراكسی )نيابتی( خواهند بود، 
آسيای غربی و نيز افغانستان همچنان ناآرام 
خواهند بود. توليد و توزیع مواد مخّدر شيميایی 
افزایش خواهد یافت، تمرین دمکراسی كه از 
دیرزمان قربانی تبليغات و ساخت و پاخت ها 
شده است و تنها نامی از آن باقی مانده است با 
اعتراض و سرانجام اصالح و بازگشت به اصل 

رو به رو خواهد شد و ....
این اندیشمندان نظر داده بودند كه اتحادیه 
نظامی »ناتو« و تنها اتحادیه نظامی باقی مانده 
در جهان بی رنگ خواهد شد و احتمال تضعيف 
اتحادیه اروپا و خروج برخی از كشورهای عضو 
از آن نيز زیاد خواهد بود. اگر دست نشاندگان 
بوریس یلتسينـ  عامل ردیف یکم فروپاشی 
شورویـ  از قدرت كنار روند، تالش رهبری 
بعدی برای احياء روسيه بزرگتر )تزاری( 
قطعی خواهد بود. مهاجرت ها كه زمانی مفيد 
به نظر می آمدند، مشکل شماره یک فدراسيون 
آمریکا خواهند بودـ  اگر اقتصاد این كشور رو 
به ضعف بگذارد، زیراكه مهاجران برای دست 
یافتن به زندگی بهتر و اندوختن مال بيشتر 
دست به مهاجرت به این كشور كه به علت 
قرارداشتن ميان دو اقيانوس پهناور در اَمن و 

امان بوده است و به دور از درگيری های اروپا 
و آسيا، مگر طبق سياست خود در گذشته 
]ورود به دو جنگ جهانی قرن 20 و پيش از 
آنها، جنگ با اسپانيا[. همچنين افزایش تمایل 

مردم برخی از كشورها به فدراليسم. 
 این صاحبنظران گفته بودند كه در دهه 
های آینده، تحّمل توده ها از كاپيتاليسم كه 
دارد افسار گسيخته می شود رو به افزایش 
خواهد گذارد، بوروكراسی و بی عدالتی ها 

باعث طغيان و انقالب خواهد شد. 
     این اندیشمندان همچنين گفته بودند 
كه در آسياي جنوبي، هند كه تکنولوژیک 
شده است و صادرات مهم آن نيروي 
انسانِي متخّصص استـ  پزشک، مهندس، 
بانکدار، اقتصاددان، استاد ریاضي و فيزیک، 
كامپيوتریست و حتي روزنامه نگار و فيلمساز 
به كشورهاي دیگر یک اَبَر قدرت سياسیـ  
نظامی خواهد شد و آمریکا تالش خواهد كرد 
كه با نزدیک شدن به آن و گرفتن جای روسيه، 
چين را با مشکل رو به رو كند و قدرت نمایی 
آن را محدود سازد. كاپيتاليست شدن چين 
كه هنوز سران دولت آن را حزب كمونيست! 
انتخاب می كند ناخرسندی توده ها از 
بازگشت نظم طبقاتی )كالس اجتماعی( را 
افزایش خواهد داد و سران پکن ناچار به تعدیل 
خواهند شد. گروهی كه به نام »اوراسيا« پدید 
آمده است، تا به صورت یک قدرت یکپارچه 
درآمدن فاصله خواهد داشت.  قدرت های 
رو به طلوع به تالش خود برای تغيير نظام 
پولی جهان ادامه خواهند داد ولی در به هدف 
رسيدن آنها جای تردید است. آلمان دوباره 
وارد بازي هاي جهاني مي شود و عادت دیکته 
گویی را از سر خواهد گرفت، ولی چندان 
موفق نخواهد شد. وضعيت آلمان تا حدی 
زیاد بستگی به تحوالت حکومتی روسيه 
دارد، زیراكه در روسيه خانواده ای نيست كه 
در جنگ دوم عضوی را از دست نداده باشد. 
روس ها می دانند كه ورود آنان به جنگ اول 
نيز نتيجه مداخالت آلمان و حمایت برلين از 
اتریش در تعّرض به صربستاِن همنژاد آنان 
بود. با وجود این، در اتحادیه اروپا نگاهها به 
سوي آلمان خواهد بود. همچنين دولت مسکو 
بمانند روسيه قرن هجدهم، تالش خواهد كرد 
كه وارد مدیترانه شود و در منطقه خليج فارس 

دست كم یک یار وفادار داشته باشد.
    به گفته این اندیشمندان، نظِرغرب بيش 
از پيش به وضعيت روسيه خواهد بود، زیراكه 
اگر روسيه و به صورت روسيه ناسيوناليست 
جایگاه سيصد ساله خود را مطالبه كند بيشتر 
محاسبات برهم خواهد خورد. بنابراین، قدرت 
هایي هستند كه مایلند روسيه درگير امور 
داخلي و فساد دولتي باشد. این قدرت ها مایلند 
كه جمهوري اسالمي ایران، عراق و افغانستان 

نيز چنان باشند.
    به اظهار این اندیشمندان، التين هاي 
قاره آمریکا به تالش خود برای گرِد هم آمدن 
و دور شدن از دولت واشنگتن كه بيش از 
یک قرن دیکته گر آنها بوده ادامه خواهند 
داد. آفریقایيان كه مي دانند قرباني استعمار 
اروپایيان بوده اند و مسائلشان نتيجه تقسيمات 
جغرافيایي است كه خطوط آن را بدون توجه به 
قبایل، در اروپا ترسيم كرده اند به خود آمده و 
یارگيري خواهند كرد و بنابراین، این قاره بيش 
از گذشته صحنه رقابت قدرت ها خواهد بود. 

    با آغاز دوران تاریخي تازه، راهي نخواهد 
بود جز تجدید نظر در اَركانهاي سازمان ملل 
)دست ساخت فاتحان بزرگ جنگ جهاني 
دوم( كه در تدوین تمامي مقررات آن، منافع 
خودرا در نظر گرفته بودند. شوراي امنيت این 
سازمان نه تنها باید حافظ صلح بلکه حافظ 
حقوق انسانها و اموال عمومي آنان باشد كه به 
غارت نرود. باید از كنترل 5 دولت فاتح جنگ 
جهاني دوم خارج شود. باید بر تمرین دمکراسی 
در كشورهای عضو و رعایت حقوق بشر نظارت 
داشته باشد تا ناخرسندی ها، خشم نشود و 
وقوع انقالب جهانی كه پيش بينی شده است 

به تأخير افتد.
ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

* متدولوژی این استعالم )نظر سنجی( 
به این صورت بود كه مؤسسه مربوط  
یک پرسشنامه برای شماری مشّخص 
از اندیشمندان و تاریخدانان در 6 كشور 
پيشرفته ارسال كرده بود و نظرات دریافتی 
را جمع بندی و به صورت رساله انتشار داده 
بود. شرط انتخاب این اندیشمندان این بود 
كه افرادی مستقل بوده و سابقه سياست بازی 
و وابستگی نداشته و تفسيرنویس حرفه ای 

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

با هدف تشویق مولفان كتاب، از سال 
1928 در آمریکا، یکم نوامبر هر سال )روزي 
چون امروز( روز مؤلف تعيين شده و برگزار می 
شود كه به تدریج سایر كشورها هم یک روز 
سال را به بزرگداشت مؤلفان و دادن جایزه به 
آنان اختصاص داده اند. از سال 1879 مؤلف، 
پژوهشگر و همچنين روزنامه نگارِ حرفه ای 
افرادی متعلق به همه جهان )همه انسان 
ها( شناخته شده اند، نه تنها به یک كشورـ  

كشور زادگاه.
    از نيمه قرن 20 به این سوي، بسياري از 
كشورها با هدف تسهيل امر تاليف و قراردادن 
وسائل تحقيق و تاليف؛ وام، معرفي ناشر 
و كمک به چاپ و توزیع این تاليفات، یک 
مركز دولتي و یا نيمه دولتي به صورت كانون 
و انجمن در كشور خود دایر كرده اند كه اسما 
و یا عمال زیر نظر مستقيم رئيس دولت قرار 
دارد. با این كه ایران در زمان خسروانوشيروان 

)15 قرن پيش( و پس از او، سامانيان )11 قرن 
پيش( داراي چنين مراكزي بود كه كتاب 
های آن دوره در دست است، به نظر مي رسد 
كه فعال فاقد چنين كانوني مهم و الزم است.

     در قدیم، پادشاهان و اميران مشّوق و 
متولي امر تحقيق و تأليف بودند و اینک، جز 
معدودي از كشورها، دولتها طبق قانون و با 
بودجه كافي و برنامه مدّون عهده دار این 

وظيفه بسيار مهم و اساسي شده اند.

نخستين ایستگاه رادیویي جهان به 
مفهوم امروز دوم نوامبر 1920 در شهر 
پيتسبورگ ایالت پنسيلوانياي آمریکا آغاز 
بکار كرد. صداي این ایستگاه كه هنوز سرگرم 
كار است در همان نخستين روز در كانادا هم 
شنيده شد. این ایستگاه از همان نخستين 
روز برنامه منظم پخش اخبار، موزیک و 
گفتار داشت و هر 15 دقيقه یک بار ساعت 
دقيق را اعالم مي كرد. این ایستگاه كه »ک. 
دي. ک. ا« نام دارد توسط كمپاني صنایع 
الکتریک وستينگهاوس از دكتر فرانک 
كنراد Frank conrad سازنده آن )كه 
یک مهندس برق بود( خریداري و در پشت 

بام ساختمان شركت بکار انداخته شده بود. 
دكتر كنراد قبال این ایستگاه را در گاراژ خانه 
اش برقرار كرده و فقط ساعت دقيق را اعالم 
مي داشت. نخستين خبري كه از رادیو تازه 
اعالم شد وضعيت راي گيري انتخابات 
ریاست جمهوري آمریکا بود كه همان روز 
)دوم نوامبر 1920( برگزار شده بود. اولين 
آگهي كه از این ایستگاه پخش شد مربوط به 
فروش اسباب بازي بود. این رادیو كه با موج 
متوسط شروع كرده بود بعدا موج كوتاه را 
هم اضافه كرد. كمپاني وستينگهاوس دو 
دهه پيش شبکه تلویزیوني سي بي اس را 
خریداري كرده و قدیمي ترین رادیو دنيا نيز 

وابسته به این شبکه شده است.
     قبل از رادیو »ک. دي. ک. ا« هم 
فرستنده رادیویي ساخته شده بود ولي جنبه 
آزمایشي، موقت و نمایشي داشتند. براي 
مثال: یکم آگوست 1920 رادیو "دبليو. دبليو. 
وي" در شهر دیترویت آغاز بکار كرده بود ولي 
منحصرا خبر پخش مي كرد و اختصاصي 
بود )اختصاص به پخش خبر داشت، نه 
برنامه دیگر از جمله اعالن(. در همان سال 
رادیو مونترال كانادا نيز آغاز بکار كرده بود. 
در برخي از كتب تاریخ صنعت و تکنو لوزي از 
رادیو مونترآل به عنوان نخستين رادیو قاره 

آمریکا نام برده شده است.

دهم آبانماه 1337 )یکم نوامبر 
1958( نخستين فرستنده تلویزیونی 
غيردولتی ایران یکماهه شدِن خود را 
جشن گرفت. این فرستنده یازدهم 
ِمهرماه 1337 در تهران، تپه های غربی 
عباس آباد )امروزه؛ خيابان گاندی( آغاز 

بکار كرده بود. 
    این فرستنده كه بعدا با تأسيس 

شعبه در خوزستان، شبکه تلویزیونی 
شد متعلق به حبيب ثابتـ  متولّد 1901 
در تهران و متوّفی در 20 فوریه 1990 در 
لُس آنجلسـ  بود. بيشتر اخبار تلویزیون 
غيردولتی ایران را خبرگزاری پارس و 
در آن زمان تنها خبرگزاری كشور ایران 

تأمين می كرد.
 8 سال بعد و در یکم آبان 1345 

تلویزیون دولتی ایران آغاز بکار كرد و 
طبق قانونی كه بعدا به تصویب رسيد، 
از سال 1350 هجری خورشيدی، همه 
رادیوتلویزیونهای ایران در هم ادغام و 
دولتی شدند و سازمان رادیوتلویزیون 
ملّی ایران به وجود آمد. از این زمان 
در ایران، تاسيس رادیو و تلویزیون 

غيردولتی ممنوع شده است.

روز مؤلف«، تشویق نویسندگان و پژوهشگران به تألیف در بسیاری از کشورها 
قانون شده استـ  نویسنده متعلق به جهانیان است

سالروز تاسیس نخستین ایستگاه رادیویي و پخش خبر انتخابات دوم نوامبر 1920 
آمریکا از آن

زمانی که ایران دارای فرستنده تلویزیونی شد

روزنامک- شماره43 )آبان ماه1396(



در پایيز 2004 فيلم »ترمينال« شرح 
زندگی مهران كریمی ناصریـ  كه 18 سال 
در ترمينال شماره یک فرودگاه شارل دوگل 
پاریس زندگی كردـ  در سينماها به نمایش 
درآمد و یک فيلم پربيننده گزارش شده بود. 
قبال و در سال 1994 نيز درباره این ایرانی 
متولد سال 1942 در مسجد سليمان، یک 
فيلم سينمایی در فرانسه با عنوان »ازدست 
رفته در ترانزیت ترمينال« ساخته شده بود 
و همچنين تاليف كتاب های متعدد ازجمله 
كتاب های »از اینجا به كجا؟«، »انتظار 
برایGodot«، »مرِد ترمينال«، فيلمنامه 
»ِسرآلفِرد: حکایت یک سرگشتگی«، »لی 
اُورLayover = توقف در مسير« و .... گویا 
به مهران به خاطر فيلم ترمينال كه توسط 
تام هانکسTom Hanks     برپایه كتاب 
خاطرات او و بيوگرافی اش توليد شده است 
250 هزار دالر پرداخت شده بود. كتاب »مرِد 
ترمينال« به زبان انگليسی به چند زبان دیگر 
ترجمه شده است. خاطرات مهران كریمی 
ناصری زمينه یک اُپرا هم شده است. وی 
گفته است كه پدرش دكتر و مادرش یک 
نِرس )پرستار( بود و هر دو از كاركنان شركت 

نفت انگليس در خوزستان.
    كميسيون آوارگان سازمان ملل مهران 
را پس از خروج از ایران و مدتی آوارگی، 
دربلژیک اِسکان و این دولت به او پناهندگی 

و مدارک الزم را داده بود كه در سال 1988 
قصد سفر به انگلستان )كه قبال و در نيمه اول 
دهه 1970 در اینجاـ  در دانشگاه بردفورد 
تحصيل كرده بود( از طریق فرودگاه شارل 
دوگل را كرد ولی اورا از فرودگاه لندن به 
فرودگاه مبدأ )شارل دوگل( باز گردانيدند. 
وی مدارک مسافرت )چيزی شبيه گذرنامه( 
را كه در بلژیک دریافت كرده بود گم كرده 
بود و یا از ميان برده بود و پليس فرودگاه 
شارل دوگل به ناچار اورا مقيم ترمينال كرد 
و یک نيمکت در بخش ترانزیت فرودگاه 
خوابگاه و جایگاه او شد تا دادگاه تکليف اورا 
روشن سازد. دادگاه حکم داد كه كسی را كه 
به صورت قانونی وارد فرودگاه شده است 
نمی توان برخالف اراده اش از آنجا اخراج 
كرد. ولی ُحکم اشاره به مجاز بودن ورود او 
به پاریس )شهر( نداشت. بلژیک بعدا و براثر 

تالش انجمن های حامی حقوق بشر حاضر 
به پذیرفتن مجدد او شد به این شرط كه در 
آن كشور تحت نظر باشد كه قبول نکرد. 
بنابراین، اقامت او در ترمينال شماره یک 
فرودگاه شارل دوگل كه از 26 آگوست 1988 
آغاز شده بود تا جوالی 2006 كه بيمار شد 
و به بيمارستان انتقال یافت ادامه یافت و 
خبر مکّرر رسانه ها شد. وی پس از انتقال به 
بيمارستان تحت حمایت یک موسسه خيریه 

فرانسه قرارگرفت.
     انتشار خبرها و كتاب های مربوط به 
مهران كریمی ناصری و نمایش فيلم ها باعث 
پيدایش ادبيات تازه ای در جهان شده است و 
آوارگان از وطن خود و افراد سرگردان شروع 
به داستان نگاری درباره وضعيِت شان كرده 
اند كه ضعف های متعدد و درماندگی بشر 
در عصر پيشرفت های صنعت و تکنولوژی 
را منعکس و برمأل می كند. اینان با كمک 
مولفان و روزنامه نگاران حرفه ای به انتشار 
خاطرات خود و سختی آوارگی پرداخته اند و 
دیجيتالی شدن انتشار كتاب و حذف هزینه 
كاغذ و مركب به آنان كمک بسيار كرده است. 
از این تاليفات و گزارش ها چنين بر می آید كه 
به رغم ترّقی صنعت و تکنولوژی، در زمينه 
تامين و رعایت حقوق انسان پيشرفت حاصل 
نشده است و بيم بروز برخی واكنش ها در 

آینده می رود.

فیلم زندگی مهران کریمی ناصری که 18 سال در ترمینال فرودگاه شارل دوگل )پاریس( 
زندگی کرد!

مهران کریمي ناصري

)1
39

ه6
 ما

ان
)آب

 4
ه3

مار
 ش

ک-
نام

وز
ر

23



یکشنبه شبـ  یکم آبان 1345 )مصادف 
با بيست و پنجم اكتبر 1966( نخستين 
فرستنده تلویزیون دولتي به نام شبکه ملّي 
آغاز بکار كرد )عنواني در برابر تلویزیون 
غيردولتي آن زمان كه از 1337 فعاليت مي 
كرد و حبيب ثابت متولّد 1901 در تهران و 
متوّفی در 20 فوریه 1990 در لُس آنجلس 
آن را تأسيس كرده بود(. كار تلویزیون ملّی تا 
چهارشنبه چهارم آبان آن سالـ  زادروز شاه 
ـ جنبه آزمایشی داشت. مهندس رضا قطبی 
متولّد 1318 هجری خورشيدی و قبال یک 
پان ایرانيست مدیریت تلویزیون ملّی را به 
دست داشت و مدیریت او بر این سازمان 
و ادغام همه رادیوـ تلویزیونهای كشور در 
1350 )1971( در یک سازمان ملّی تا بيستم 
شهریور 1357 )سه روز پس از كشتار ميدان 
ژاله به دست عوامل فرمانداری نظامی( ادامه 

داشت كه در این روز كناره گيری كرد. 
     رضا قطبی فارغ التحصيل مهندسی در 
فرانسه با جذب ماهرترین روزنامه نگاران وقت 
از جمله »مصطفي قریب« موفق شد با پخش 
اخباري جامع و بدون سانسور دولتی و خود 
سانسوري، انبوه مخاطبان را به خود جلب 
كند و همين امر كمک به تصویب بودجه این 
سازمان مستقل در مجلس و بعدا قانون یکي 
شدن رادیوـ  تلویزیونهاي ایران كرد كه اجراي 
آن در سال 1350 )1971( تکميل و صدا 
وسيما با خبرگزاري مستقل خود به وجود 
ـ مستقر شد. ـ جام جمـ  آمد و در محل فعليـ 

    پيش از تأسيس تلویزیون ملّی، اخبار رادیو 
دولتی و تلویزیون غيردولتی در چارچوب یک 
دستورالعمل دولتی تنظيم و پخش می شد و 
اخبار كه در خبرگزاری پارس تنظيم می شد، 
پيش از پخش به اطالع وزیر مربوط و یا معاون 
سياسی او می رسيدـ  تلفنی و یا حضوری. 
]عادت بر این شده بود كه سردبير وقت اخبار 
شبانگاهی و بامدادی را تلفنی برای آنان بخواند 
تا پس از گرفتن اُِكی به پخش دهد، بولتن 
شوند و برای رسانه ها ارسال. زیراكه وزیر و 

معاون در آن ساعات در خانه بودند[.

     رضا قطبی كه عميقا دیدگاه ناسيوناليسی 
داشت، بدون اعتناء به خطوط قرمز ساواک، 
تصميم گيری درباره اخبار راـ  جز اخبار مورد 
نظر شخص شاهـ  به سردبيران واگذار كرده 
بود كه بر حسب اهميِت خبر، انتخاب و 
تنظيم ژورناليستی كنند و مستقيما و بدون 
گرفتن اُِكی به پخش بدهند و تا آخرین لحظه 
كنارگيری )پس از 12 سال مدیریت( این 
سياست خودرا كه بارها مورد انتقاد ساواک 
قرار گرفته بود تَرک نکرد و از دست ساواک 
برای آسيب زدن به او )به سبب پسر دائی فرح 
پهلوی بودن( كاری بر نمی آمد. بدون سانسور 
شدن اخبار رادیوتلویزیون ملّی سبب شد كه 
دو روزنامه بزرگ وقت و نيز روزنامه آیندگان 
در برابر سانسورهای ساواک دست به مقاومت 

بيشتری بزنند كه تحّول بزرگی بود.
     پس از ادغام رادیو دولتی و سایر رادیو 
تلویزیون ها با تلویزیون ملّی و ایجاد سازمان 
رادیوتلویزیون، تورج فرازمند سردبير اسبق 
روزنامه اطالعات و مفسر رادیو ایران مدیر 
اخبار رادیو شد كه مرتضي اُخّوت معاونت 
اورا برعهده داشت، و ایرج گرگين مدیر اخبار 
تلویزیون. غالمحسين صالحيار سردبير 
پيشين روزنامه اطالعات و خبرگزاري پارس 
و اولين سردبير آیندگان نيز براي سازمان رادیو 
ــ تلویزیون ملي، یک خبر گزاري مستقل 
حرفه ای به وجود آورد كه به نام »واحد مركزي 
خبر« هنوز باقي است. صالحيار بسياری از 
ژورناليست های حرفه ای كشور و دبيران 
ميزهای روزنامه ها و خبرگزاری پارس را وارد 
كار خبر در سازمان رادیوتلویزیون ملی كرد.

    پس از كناره رضا قطبی، طولی نکشيد 
كه بسياری از كاركنان اخبار سازمان رادیو 
تلویزیون ملّی دست از كار كشيدند و به 
اعصتاب 61 روزه ژورناليست ها پيوستند. 
شاپور بختيار آخرین نخست وزیر نظام 
سلطنتی »مسعود برزین« روزنامه نگار بنام 
ایران را مدیر این سازمان كرد و برزین طرح 
شورایی شدن اداره »سازمان رادیوتلویزیون 
ا  مه ها ر نا ا و حتی بيشتر بر ملی« ر

سالروز تاسیس تلویزیون دولتي ایران و گسترش آنـ  قطع سانسور از اخبار رادیوتلویزیون با 
ایستادگی رضا قطبی که تحّول بزرگی در ژورنالیسم ایران بود

رضا قطبی

ایرج گرگین

تورج فرازمند

غالمحسین صالحیار در سالخوردگی
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تنظيم كرد كه انقالب پيروز شد. در جریان پيروزی انقالب، كاركنان 
كمونيست رادیوتلویزیون آن را متصرف و چریک های فدائی خلق 
نگهبان آن شدند. این وضعيت بسيار موّقتی بود و آیت اهلل خمينی 
صادق قطب زاده را به مدیریت سازمان منصوب كرد و كار اخراج فله ای 

كاركنان آغاز شد.
    قانون اساسی جمهوری اسالمی اصل 175 خودرا به سازمان رادیو 
تلویزیون ملّی اختصاص و عزل و نصب رئيس آن را در دست مقام رهبری 
قرارداد و شورایی مركب از نمایندگان سه قوه را ناظر مشترک بر این 
سازمان كرد. به این ترتيب، سازمان رادیوتلویزیون جمهوری اسالمی 
شخصيتی مستقل یافت. در بازنگری قانون اساسی و باز در اصل 175، 
تأكيد شد كه در این سازمان، آزادی انتشار مطالب طبق موازین اسالمی 

باید تأمين شود.
رضا قطبی و دکتر منوچهر آزمون معاون سیاسی وقت وزارت اطالعات و 
جهانگردی )ارشاد(. دکتر آزمون به رغم بودن نوه آیت اهلل شیخ فضل اهلل 

نوری، پس از انقالب اعدام شد

گزارش روزنامه اطالعات درباره تأسیس تلویزیون ملّی ایران
روزنامه اطالعات آغاز بکار تلویزیون ملی ایران در یکم آبان 1345 را كه در ساعات اوایل شب انجام شده بود در صفحه اول شماره 12114 خودـ  

دوشنبه دوم آبان 1345 )26 اكتبر 1966( چنين گزارش كرده بود:
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یکم آبان 1351 )13 اكتبر 1972( زادروز 
جمال رحمتي از كاریکاتوریست هاي معاصر 
ایران است. كاریکاتورهاي او عمدتا خبري 
و بعضا سياسي در بسياري از روزنامه هاي 
تهران چاپ شده است. خریدار كاریکاتورها 
)طنزهاي تصویري( رحمتي عمدتا روزنامه هاي 
اصطالحا »اصالح طلب« تهران بوده اند؛ از جمله 
هم ميهن، جامعه، نشاط و ... . كاریکاتورهاي 
رحمتي در سال 1390 ) 2011 ميالدي( وسيعا 
در روزنامه اعتماد چا پ شده اند. دكتر بهروز 
بهزادي سردبير اعتماد و چند سردبير دیگر متفقا 

گفته اند كه رحمتي سریعترین كاریکاتوریست 
ایران امروز است و پس از دریافت سوژه حتي 
مي تواند ظرف چند دقيقه كاریکاتور مورد نظر 
را ترسيم كند. در قرن 21، كاریکاتور یکي از 
بخشهاي پر خواننده روزنامه ها است. كتابهاي 
منحصرا كاریکاتور )كاریکاتور به جاي نوشته( در 

دهه هاي اخير تيراژ ميليوني داشته اند. 
    جمال رحمتي را در ردیف احمد سخاورز و 
نيک آهنگ كوثر )هر دو مقيم كشور كانادا( و ... 

به شمار مي آورند. كانادا تنها كشور جهان است 
كه روزنامه نگار، نویسنده و هنرمند بودن را در 
ردیف شرایط مهاجرت قرار داده و برآورد شده 
است كه این كشور در آینده اي نزدیک اقامتگاه 
روشنفکران و نویسندگان جهان خواهد بود. 
كانادا كه از نظر وسعت دومين كشور جهان )پس 
از فدراسيون روسيه( است همچنين تنها كشور 
به معناي واقعي كلمه »چندین فرهنگي«جهان 

بشمار آورده شده است.

اكتبر 2015 از قتل »والري ایوانف« روزنامه 
نگار روس و ناشر »تولياتي ریویو« 13 سال 
گذشت. او تنها قرباني اوضاع پس از فروپاشي 
شوروي و تنها روزنامه نگاري نبود كه در شهر 
صنعتي و مركز كارخانه هاي اتومبيلسازي 
منطقه ولگا به دست مافياي روس كشته شده 
بود. در شهر تولياتي كه تا مسکو صدها كيلو 
متر فاصله دارد و به نام دبير كل پيشين حزب 
كمونيست ایتاليا تجدید نام شده است از سال 
1995 تا 2002 شش روزنامه نگار جان خود 
را بر سر افشاگري فساد گذارده بودندـ  فسادي 
كه زایيده ادغام سياست، كسب و كار، و مافيا 
در روسيِه پس از انحالل شوروي بود. از سال 
2000 تا 2003 در روسيه 13 روزنامه نگار 
منتقد این اوضاع جان خود را از دست دادند. 

هدف از ترور آنان عمدتا این بود كه نه تنها 
سد راه ادامه فساد نباشند، بلکه روزنامه نگار 
دیگري پيدا نشود كه مثال بنویسد: شماري در 
روسيه اموال عمومي را كه محصول 70 سال 

سوسياليسم، و متعلق به همه مردم اند دارند 
غارت مي كنند و با ثروتي كه به هم زده اند وزیر 
و وكيل و ... تعيين مي كنند و به این وسيله 
باقي مي مانند و مابقي روس ها را بمانند دوران 

»ِسرفُدم« استثمار مي كنند. 
    سطور باال خالصه اي بود از آن چه كه 
17 اكتبر 2003 بر سر گور »والري ایوانف« 
به مناسبت یکمين سالگرد قتل وي بيان شد و 
روزنامه ها از جمله نيویورک تایمز به آن اشاره 
داشتند. قتل ایوانف، آخرین ترور روزنامه 
نگاران اینوستيگيتيو روسيه كه از 1991 آغاز 
شده است نبود. طبق برخي آمار شمار این 
ترورها به دهها مورد رسيده است. روزنامه نگار 
حرفه اي، یک خادم وطن و بشریت خوانده 

شده است.

سریعترین کاریکاتوریست ایران - اهمیت کاریکاتور - کانادا اقامتگاه اهل قلم

قتل شش روزنامه نگار در یک شهر روسیه؛ روزنامه نگاراني که برضد غارت اموال عمومي 
نوشته بودند!

جمال رحمتي

جمال رحمتي قبال این کاریكاتور را از مولف این سایت )نوشیروان کیهاني زاده( به مناسبت نقل یكي از 
مطالب تاریخ در روزنامه کشیده بود

والري ایوانف
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پيش از آغاز دهه 1350 هجری خورشيدی، 
روزنامه های تهران چند ستون برای درج »ورود 
و خروج خارجی معاریف و مقامات«، »انتصابات 
حتی رئيس دائره«، »مناقصه و مزایده های 
دولتی و حّراج ها«، »تأسيس شركت ها و 
تغييرات در آنها«، »بازار اجناس«، »آمد و رفت 
ِكشتی ها«، »مجروحين و مسمومين با ذكر نام 
و آدرس«، »گشتی در شهر« و ... داشتند كه نه 
تنها مخاطبان فراوان داشت بلکه مانع فساد 
اداری می شد مخصوصا با توجه به انتصابات و 
معامالت دولتی و تغييرات شركت ها و زیر ذّره 
بين قراردادن آنها. با درج این موارد، مخاطبان 
اطالع و امکان می یافتند كه نظرات و پرسش 
های خودرا مطرح كنند و سردبير روزنامه، برای 
تحقيق و درج پاسخ ها، خبرنگار می فرستاد. 
ُكپی كوتاهی از سه ستون در این زمينه ها به 

عنوان نمونه:

خبرها و ستون هایی که از دهه 1350 در روزنامه های ایران ناپدید شده اند
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28

دانستنی ها

»پال نيتسه Paul H. Nitze« یکي 
از معماران سياست سختگيرانه آمریکا 
نسبت به شوروي و كشورهاي رقيب و غير 
دوست 19 اكتبر 2004 در 97 سالگي 
درگذشت. وي دهها سال بدون این كه 
»رسما« سمتي داشته باشد در حد یک وزیر 
و مشاور ارشد به هشت رئيس جمهوري 
آمریکا در تنظيم و اداره سياست خارجي 
این كشور كمک كرد و در حقيقت گرداننده 
امور در پشت صحنه، و مردي بسيار متنفذ 
و موثر بود كه مي كوشيد كمتر در انظار 
دیده و در مصاحبه ها شنيده شود. گفته 
شده است وي بود كه در نيمه قرن بيستم 
موضوع ایجاد »اطاق فکر = اندیشکده« و نيز 
»نشست مشترک كارشناسان و استادان« 
هر رشته را در جوار دفتر رئيس كشور و هر 
مدیر ارشد دیگر مطرح ساخت كه پذیرفته 
شده و اینک در برخي از كشورها مورد 

توجه است. 
    پال گفته بود كه درباره این اطاقها و 
نشست ها نباید تبليغ شود، باید تا حدي 
نامرئي باشند تا اعضایشان تحت نفوذ 
صاحبان منافع قرار نگيرند و تلقين نشوند.

     »نيتسه« آلماني تبار انستيتوهاي 
مطالعات استراتژیک و تحقيقات سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي پيشرفته متعدد 
ازجمله مدرسه مطالعات بين المللي 

پيشرفته جانز هاپکينز را تاسيس كرده 
است كه براي آمریکا مطالعه و تفکر كنند 
و پيشنهاد دهند. انستيتوي فارین پاليسي 
)سياست خارجي( نيز از موسساتي است كه 

او آن را به وجود آورده است. 
    نيتسه بود كه كارتر را مجبور به خروج 
از قرارداد سالتـ  2 كرد. وي از ماجراي ورود 
نيروهاي شوروي به افغانستان استفاده كرد 
و به كارتر توصيه كرد كه آن را بهانه قرار 
دهد و از سالت 2 خارج شود. نيتسه عقيده 
داشت كه قراردادهایي نظير سالت باعث 
خواهند شد كه هزینه نظامي مسکو كاهش 
یابد و سران كرملين به مسائل داخلي و رفاه 
توجه كنند و نظام سوسياليستي شوروي 
تثبيت شود و در جهان الگو قرار گيرد. 

ریگن بيش از سایر سران آمریکا از نيتسه 
حرف شنوي داشت. وي به ریگن گفته بود 
كه قرارداد خارج ساختن موشکهاي بُرد 
متوسط دو كشور از اروپاي مركزي به سود 
آمریکاست و اورا ترغيب به امضاي چنين 

موافقتنامه اي با شوروي كرده بود.
    نيتسه از سال 1950 كار برنامه ریزي 
براي محاصره شوروي را آغاز كرده بود. 
توصيه او این بود كه شوروي از درون باید 
فرو بپاشد زیرا در صورت وقوع جنگ، 
جهان از ميان خواهد رفت و در یک جنگ 
اتمي چيزي باقي نخواهد ماند و سياست 
فروپاشي شوروي از درون كه طراح آن 
»نيتسه« بود در اواخر سال 1991 به همان 
نتيجه اي رسيد كه او مراحل آن را در نظر 

گرفته بود.
     نيتسه در دهه 1970 پيش بيني كرده 
بود كه به مرور زمان از ميزان تعصب رهبران 
شوروي به كمونيسم كاسته خواسته خواهد 
شد و حاضر به قرباني كردن برخي از اصول 
آن در هر سازشي خواهند شد. لذا فعال باید 
كاري كرد كه از پرداختن به تامين رفاه 
مردم بازمانند و متوجه امورفرعي و وقت 
گير و بي نتيجه شوند. رفاه مردم از ميزان 
ناراضيان داخلي خواهد كاست و اميدي 

به فروپاشي از درون باقي نخواهد گذارد.

معمار پشت پرده سیاست سختگیرانه آمریکا در چند دهه، و فروپاشي شوروي از درون

Paul H.Nitze

20 نوامبر 1975 ژنرال فرانسيسکو 
فرانکو )متولد چهارم دسامبر 1892( 
دیکتاتور اسپانيا در 82 سالگي و پس از 
39 سال دیکتاتوري درگذشت. وي كه 
در سال 1926 ژنرال شده و یک سلطنت 
طلب بود پس از افتادن قدرت در اسپانيا به 
دست گروههاي چپ دست به كودتا زد 

ولي موفق نشد. همين كودتا باعث جنگ 
خونين داخلي اسپانيا شد كه ضمن آن 
مسکو و احزاب كمونيست سایر ملل از چپ 
ها و موسوليني و هيتلر از فرانکو )راستهاي 
افراطي( حمایت مي كردند. این جنگ 
سه ساله در 1939 با پيروي راست ها پایان 
یافت و فرانکو زمام امور را به دست گرفت. 

با وجود این، به حمایت هيتلرـ  موسوليني 
وارد جنگ جهاني دوم نشد. فرانکو كه 
رسانه هارا سانسور و مانع تاسيس احزاب 
غير راستگرا بود وصيت كرده بود كه پس 
از مرگ ریاست كشور به شاهزاده خوان 
كارلوس داده شود و به این ترتيب سلطنت 

به اسپانيا بازگشت.

سالروز درگذشت ژنرال فرانسیسکو فرانکو

روزنامک- شماره43 )آبان ماه1396(



مطلبی كه ُكپی آن در زیر می آید و در شماره 
سی ام مهرماه 1332 روزنامه اطالعات )دو 
ماه و چهار روز پس از براندازی 28 اَُمرداد( درج 
شده است، با اینکه سند تاریخچه ایجاد نارمک 
)از مناطق شهر تهران واقع ميان تهران پارس، 
تهران نو و وحيدیه( است، عمق خصومت های 
سياسی و حق نشناسی در یک جامعه دو هزار 
و پانصدساله را نشان می دهد كه مشاهده آن 
ممکن است تأثير ذهنی منفی داشته و افراد را 
خودگرا )فقط خودم( كند و از خدمت عمومی 

باز دارد.
    مصدق بود كه تقسيم اراضی نارمک برای 
خانه سازی را ابتکار كرد. او مشاهده كرد كه 
تهران نو مسکونی و ساخته شده و ارمنيان 
در كوی وحيدیه صدها خانه و دهها تعميرگاه 
اتومبيل و كاميون و كارگاههای دیگر ساخته 
اند و زرتشتيان دارند تهران پارس را به یک 
شهرک زیبا و مجهز تبدیل می كنند و در صدد 
برآمد كه اراضی نارمک )واقع ميان این سه 
منطقه( بين افراد برای ساختن خانه تقسيم 

شود و یک شهرک بسيار مدرن كه بيشتر اراضی 
آن به خيابان و ميدان اختصاص داشته باشد 
اختصاص یابد ایجاد شود، یک بانک كار ساختن 
خانه ها را به اقساط برعهده گيرد و یک مهندس 

تحصيل كرده رشته ُعمران شهردار آن باشد.
    دو ماه و چهار روز پس از براندازی مصدق، 
خبر تقسيم اراضی نارمک بدون اشاره به نام او 
كه در زندان بود درج شد و اعالم شد كه شهرک 
نارمک ظرف دو سال ساخته خواهد شد )كه 

شد(.

اعالم تقسیم اراضی نارمک و ایجاد شهرک نارمک در شرق تهران
 بدون اشاره به نام مصدق، مبتکر آن
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باالخره سوم آبان سال 1340 )25 اكتبر 
1961( نام دولتمرد بزرگ و ایراندوست، امير 
كبير )ميرزا تقي خان فراهاني(، بر سد كرج 

گذارده شد.
     یکي از برنامه هاي امير كبير )متولد 1807 
و مقتول در دهم ژانویه 1852(، انتقال آب 
رودخانه كرج به تهران بود كه با ساختن این سد 
تحقق یافته است. امير كبير كه ناجوانمردانه 
به دستور ناصرالدین شاه و در تبعيد در منطقه 
كاشان مقتول شده بود در زمان اقتدار، بر روي 
رود كرخه یک سد و در شوشتر یک پل ساخته 
بود و در عمران بندر خرمشهر تالش بسيار كرده 
بود. امير كبير بود كه در جریان مذاكرات صلح با 
عثماني همه مهارت خودرا بکار بُرد تا خرمشهر 

)محمره( به دست عثماني نيافتد. 

    امير كبير آرزوهاي فراوان براي ایران داشت، 
دارالفنون را بنا نهاد و نخستين روزنامه منظم 
ـ را در سال 1850  ـ وقایع اتفاقيهـ  االنتشار ایرانـ 

ميالدي دایر كرد و .... 
    مورخان غرب امير كبير را یک مدیر شایسته 
و ميهندوست توصيف كرده و نوشته اند كه عالوه 
بر درباریان كه امير كبير مواجب و نفوذ آنان را 
كاهش داده بود و نيز مادر شاه، دو دولت لندن و 
مسکو نيز در بركناري و تبعيد امير كبير به كاشان 
نقش داشتند زیراكه پيشرفت ایران و بيداري 
ایرانيان را به سود خود نمي دانستند. امير كبير 
از 12 ماه مي 1848 تا 13 نوامبر 1851 نخست 
وزیر ایران بود. نخست وزیري وي همزمان بود 

با انقالبات اروپا.
    غالمحسين كرباسچي شهردار وقت تهران 
به پاس خدمات امير كبير به وطن، در ابتداي 
خياباني كه به نام این مرد بزرگ است ميداني را 

به مجسمه او تزیين كرد.

خسروانوشيروان شاه وقت ایران پس از 48 
سال حکومت 26 اكتبر سال 579 ميالدی 
درگذشت. وی مبتکر اصالحات اداریـ  قضایی 
متعدد بود كه درجهان الگو شده اند ازجمله 
دریافت و رسيدگی مستقيم رئيس كشور به 
نامه ها، پيشنهادها، انتقادها و شکایات اتباع 

)پِتيشن(. 

     درست یک سال پس از پيروزی انقالب 
بلشویکی روسيه )انقالب 25 اكتبر 1917(، 
لنين در بخشنامه اكتبر سال 1918 خود ضمن 
اشاره به ابتکار خسروانوشيروان مبنی بر تماس 
مستقيم با مردم و ایجاد دفاتر در سراسر كشور 
برای دریافت نامه ها و شکایات شهروندان و اطالع 
از وضعيت مردم، دستور داد كه یک سازمان 

سراسری دریافت نامه و پيشنهادها در روسيه 
ایجاد و ماحصل كار در روزنامه حزب )و بعدا 
روزنامه دولت( منتشر شود و مستقيما به اطالع 
او نيز برسد تا بفهمد كه اشکال كار در كجاست. 

    این اقدام لنين پس از درگذشت او كمرنگ 
شد و ... و مسائل ریشه دار الینحل ماند، بر 

نارضایتی ها افزود و ....

یکم نوامبر سال 1993 پيمان ایجاد »اتحادیه 
اروپا« معروف به پيمان Maastrich كه در 
هفتم فوریه 1992 به امضا رسيده بود به اجرا 
گذارده شد كه اینک داراي 27 عضو، چهار 
ميليون و 324 هزار كيلومتر مربع وسعت 
)نزدیک به سه برابر ایران( و 500 ميليون 
جمعيت با زبان و فرهنگ مختلف است كه 23 
زبان در مکاتبات و مکالمات اتحادیه رسميت 
دارند. مذاكرات مربوط به تاسيس اتحادیه 
اروپا كه جاي »جامعه اروپایي« را بگيرد از 
19 دسامبر 1991 و همزمان با قطعي شدن 
فروپاشي شوروي آغاز شده بود ولي به سختي 
پيشرفت مي كرد. شالوده این اتحادیه به نام 

بازار مشترک اروپا در دهه 1950 در گردهمایي 
»رم« منتهی به اعالميه موّرخ 25 مارس 1957 
گذارده شده بود و پيش از این اعالميه، طرح 
موضوع در مذاكرات سال 1951 پاریس كه در 
18 آوریل این سال پایان یافته بود.تصویب پيمان 
فوریه 1992 در كشورهاي اروپایي هم چندان 
آسان نبود. در فرانسه درصد اكثریت تصویب 
كننده ناچيز بود و در انگلستان به جاي رفراندم، 
پارلمان آن را به تصویب رساند و در دانمارک، 

اكثریت مردم آن را رد كردند.
     اصول این پيمان بر پایه هماهنگي امور 
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيت مشترک 
كشورهاي عضو تنظيم شده است و »یورو« پول 

واحد كشورهاي اروپایي در اجراي همين پيمان 
به وجود آمده است كه باز اكثریت مردم برخي از 
كشورهاي عضو ازجمله سوئد راي به حفظ پول 
ملي خود دادند. تکليف قانون اساسي اروپا هم 
كه در بعضي از كشورهاي عضو از سوي اكثریت 
مردم رد شده بود به درستي روشن و قطعي نشده 
است. عالوه بر تفاوت های فرهنگی ميان ملل 
عضو اتحادیه اروپا، روسيه بزرگترین كشور اروپا 
در خارج از این اتحادیه قرار دارد و تا چنين باشد 
نمي توان به آینده این اتحادیه زیاد خوش بين 
بود، مخصوصا كه بيشتر اعضاي آن عضو »ناتو« 
هستند كه یک اتحادیه نظامي و گرداننده اصلي 

آن آمریکاـ  كشوری در قاره دیگرـ  است.

نام امیر کبیر بر سد کرجـ  اشاره اي به کارهاي او

پیروی لنین از ابتکار خسروانوشیروان با ذکر نام او در بخشنامه اش

سالروز ایجاد »اتحادیه اروپا«

امیر کبیر
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 )Cyrus Day بيست و نهم اكتبر روز جهاني كوروش )سایرس دي
نام گذاري شده است كه از دیرباز پارسيان، یهودیان، دوستداران حقوق بشر 
و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترک المنافع، آن را گرامي داشته 
و رعایت مي كنند. در برخی از سال ها، 29 اكتبر مصادف با هفتم آبان است 
از جمله سال 1394 و در سال 1395 مصادف با 8 آبان. در ایران و كشورهای 
ایرانی تبار از زمان های پيش، هفتم آبان منظور می شده است. در سه دهه 
گذشته برگزاری این مراسم در كاليفرنيا، سوئد، كانادا، هند و ميان تاجيکان 
چشمگيرتر از نقاط دیگر بود و اخيرا در ایران. برخی نوشته اند كه كوروش 
بزرگ بنيادگذار ایران در همين روز به دنيا آمده بود و زادروز اوست ولی سندی 

در این زمينه ارائه نشده است.
     این روز به مناسبت تکميل تصرف پایتخت نظام دیکتاتوری بابل به دست 
ارتش پارسيان )29 اكتبر سال 539 پيش از ميالد( و پایان دوران ستمگري 

در دنياي باستان و اعالم حقوق انسان برقرار شده است.
     دو هزار و 555 سال پيش در همان ماه )اكتبرـ  آبان( اعالميه تاریخي 
كوروش بزرگ در تعریف حقوق افراد و ملل و چگونگي تأمين آن انتشار 
یافت كه پایه و نخستين سنگ بناي یک دولت مشترک المنافع جهاني و 
هر سازمان بين المللي بشمار مي آید. حقوق انسان از دیدگاه كوروش كه 
 Cyrus همان زمان مکتوب شده است موجود است و »استوانه كوروش
Cylinder« ناميده می شود و متفاوت از تعاریف اعالميه حقوق بشر 
مصّوب شورای انقالب فرانسه )مجلس انقالب( در 1789 نيست. پيشنویس 
اعالميه كنونی حقوق بشر مصّوب مجمع عمومی سازمان ملل در دهم دسامبر 
1948 به دست رنه كاسين Rene S. Cassin یک حقوق دان یهودی 
فرانسوی )1887ـ  1976، استاد حقوق و قاضی( تنظيم شده است كه به اظهار 
خود او از ارادتمندان كوروش بزرگ بود و یک مقاله درباره نظرات كوروش، 
زیر عنوان »نسخه ای هميشگی برای درمان دردهای جوامع، تأمين صلح و 
سعادت بشر« نوشته بود. به نظر او، كوروش عميقا معتقد به وجود یک آرمان 
مشترک ميان انسان بود و به همين لحاظ خواهان حقوق یکسان و انتقال 

ناپذیر برای همه مردم.
    كوروش از یک شهرت جهانی بسيار برخوردار است و به نام او در كشورهای 
مختلف شهر و خيابان و ساختمان فرهنگی اسم گذاری شده و در گوشه و كنار 
جهان، همه كسانی كه دوران دبيرستان را گذرانيده اند با نام كوروش، افکار و 
كارهای او آشنا هستند. در ایالت مينه سوتای آمریکا، شهری به نام كوروش 
است )Cyrus city(. نام كوروش در بسياری از كتب مقدس هم آمده 
است. همين شهرت سبب شده بود در سپتامبر 2005 )شهریورماه( كه گزارش 
هایی در باره ساختن سد سيوند و احتمال آسيب رسی به گورگاه او انتشار 
یافته بود نگرانی جهانی را به دنبال داشت و شبکه های تلویزیونی با استفاده 

از این فرصت، در باره او و اندیشه های هميشه پایدارش برنامه پخش كردند.
     در سه دهه گذشته، فرضيه كوروش در زمينه برقراری یک نظام جهانی 
مركب از ملل مشترک المنافع و تدوین قانونی واحد حاكم بر روابط ملل و ایجاد 
یک سيستم دادرسي جهاني برای تعقيب قضایی و مجازات متجاوزان به اموال 

عمومی و حقوق و تکاليف باردیگر مورد توجه ویژه اندیشمندان و استادان 
علم حکومت قرارگرفته است و برخی از آنان كه معتقدند با رشد فکری و تعّقل 
نسل نوین، اداره جوامع ملّی با نظامات به ارث مانده از گذشته دشوار شده است 

راه حل مسائل جهان امروز را رعایت آن فرضيه )نظرات كوروش( می دانند.

)Cyrus Day( روز جهاني کوروش

نقش تصویر کوروش، باقي مانده از عهد باستان


