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به جای سرمقاله

گام به 81 سالگی گذاردن نوشیروان کیهانی زاده
 با 61 سال تجربه روزنامه نگاری

نوشیروان کیهانی زاده، 21 ژانویه 
2018 گام به 81 سالگی گذارد. 61 سال 
روزنامه نگاري مستمر او در ژوئن 2017 

)خرداد 1396( تكمیل شد.
ده یكم بهمن 1315  ا ني ز کیها
در استان کرمان به دنیا آمده و پس 
از گذرانیدن نخستین دوره آموزش 
روزنامه نگاري ایران، از تابستان 1335 
در روزنامه اطالعات بكار خبر مشغول 
شده بود که این همكاری تا بهار 1359 

)1980 میالدی که روزنامه نگاران 
قدیمی از رسانه ها اخراج شدند، و برخي 
ازجمله وي بدون دریافت غرامت اخراج( 
ادامه یافت. او پس از ده سال خبرنگاری در 
روزنامه اطالعات، دبیر اخبار و پنج سال 
بعد معاون سردبیر و مفسر رویدادهای 
سایر ملل این روزنامه شده بود. به موازات 
کار در آن روزنامه،کیهانی زاده سردبیر و 
مفسر اخبار بین الملل خبرگزاری پارس 
و تا بهمن 1357 از سردبیران اخبار 

رادیو تلویزیون ملّی بود و دو دهه، اخبار 
بامدادی رادیو ایران را سردبیری کرد. 
وي از آن پس به صورت روزنامه نگار آزاد 
)فري لنس( قلم زده است. کیهانی زاده 
در »تاریخ« دکترا و در تاریخ استراتژی 
ـ پالیسی از دانشگاه دولتی و قدیمي 
»اولد دومینیون« آمریكا گواهینامه 
تكمیلی دارد که برای دارندگان مدرک 
دکترا بمنزله فوق دکترا است. کیهانی 
زاده دارای لیسانس و فوق لیسانس در 
روزنامه نگاری از دانشگاه دولتی نورفک 
)استیِت مشترک المنافع ویرجینیا( 
است و همچنین از دانشگاه دولتي ِمریلند 
آمریكا داراي فوق لیسانس علوم کتاب 
و اطالع رساني و از اعضای انجمن فارغ 
التحصیالن این دانشگاه است. داراي 
تالیفات متعدد ازجمله کتاب درسي 
تاریخ براي دبیرستان هاي شبانه دولتي 
وقت است. به رغم نداشتن وابستگي 
حزبي و حمایت دولتي، دو دوره عضو 
انتخابي شوراي آموزش و پروش تهران 
بود و در انتخابات دور دوم که با شوراي 
شهر در یک روز )21 مهر 1351( انجام 
شد چهارصد و پنجاه و شش هزار و 751 
راي آورد. تهراني ها از طریق خواندن 
مقاالت، با نام و نظرات او آشنا شده 
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احتمال جنگ آمریکا و کره شمالی یک در صد )تقریبا ِصفر( استـ  شرح 
مالقاتی کم سابقه و لبخندی که به تغییر اذهان کمک کرد

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

بودند که نام او در دهه هاي 1340 و 1350 تقریبا هر روز در روزنامه 
اطالعات و نشریات این موسسه به چاپ مي رسید. 

     مهمترین کار کیهانی زاده در این 61 سالـ  پس از ابتكار برنامه 
»درگوشه و کنار شهر« براي رادیو ایران در سال 1341 و مدیریت 
آن به مدت 3 سال که صد درصد مخاطب داشتـ  تاریخنگاري 
ژورنالیستي در ایران، کار بزرگ دیگر او بوده است که آن را از سال 
1350 )1971 میالدي( و از کانال دوم تلویزیون ملّی ایران )کانال 
رنگی وقت( آغاز کرده و سپس در بولتن خبرگزاری پارس در 
طول سال 1353، در صفحه ششم روزنامه اطالعات در سال های 
1356 و 1357، و از سال 1372 در روزنامه های همشهری، ایران، 
شرق، اعتماد و ... ادامه داده بود. روزشمار آنالین تاریخ برای ایرانیان 
)شامل همه رویدادهای ایران و سایر ملل به سبک تاریخ نگاري 
ژورنالیستي( به زبان فارسي )حروف عربی و حروف سیریلیک( 
www.iranianshistoryonthisday.com  ازوست که بزرگترین 

آنالین از این دست )به زبان فارسي( در شبكه شبكه ها است. این 
آنالین که با هدف ارتقاء دانش و معلومات ایرانیان و پارسی زبانان و هر 
عالقه مند دیگر و پی بردن به عظمت میهن از طریق مرور بر تاریخ آن 
دایر شده است به رغم داشتن هزینه ای که میانگین ارزی ماهانه آن 

1500 دالر است کامال غیر انتفاعي است و هر روز )لحظه به لحظه( 
نیز تكمیل مي شود. مؤلف تا پایان ُعمر خود که چیزی هم از آن باقی 
نمانده است کار این آنالین پُرهزینه را که خدمتي است به ایرانیان و 
پارسي زبانان، بدون دریافت کمک مالي از احديـ  فرد و یا دولتـ  و 

حتي قبول آگهی، ادامه خواهد داد.

عالوه بر تاریخ آنالین )به صورت کرونیكل و روش ژورنالیستی 
نویسی( که از 2001 آغاز بكار کرده، وبسایت های دیگر او از جمله

www.rooznamak.com

 و نیز مجلّه چاپی روزنامکـ  چاپ تهران
www.rooznamak-magazine.com  غیر انتفاعي هستند.

     وی کتاب کردن مطالب تاریخ آنالین و نیز خاطرات ژورنالیستی 
خود و همچنین به صورت داستان کوتاه و واقعی در آوردن مطالبی را 
که در طول دوران خبرنگاری اش )از حوادث شهر تهران( جمع آوری 
کرده در برنامه کارهای خود دارد. نظرات او و نیز مشاهدات توأم با 
خاطرات وی در آنالین های »ژورنالیست نوشیروان« و »هیستورین 

نوشیروان« خواهند آمد. این مطالب نیز کتاب خواهند شد. 
     دبیرخانِه تاریخ آنالین ایرانیانـ  آمریکا

پاسخ:
احتمال وقوع جنگ میان آمریكا و کره شمالی یک در صد 
)تقریبا ِصفر( است. کره شمالی طبق برآوردها، 13 تا 63 بمب اتمی 
در زّرادخانه خود دارد با موشک های دوربُرد که بتوانند این بمب 
ها را به هدف برسانند. انفجار بمب هسته ای، چه به هدف بخورد 
و چه »فال اوت« کند، محیط اطراف را آلوده، ناسالم و کشنده می 
سازد و کره شمالی همسایه دیوار به دیوار چین و روسیهـ  دو قدرت 
نظامی است. والدی ُوستوکـ  بندر بزرگ و پُرجمعیت روسیه در 
فاصله ای نه چندان به دور از مرز کره شمالی قرار دارد و همچنین 
شهر بزرگ ِشنیانگ چین و .... بیژینگ )پكن( پایتخت چین نیز به 
محاذات کره شمالی واقع شده است. بنابراین، روسیه و چینـ  به 
خاطر خود هم که شدهـ  مانع از جنگ آمریكا و کره شمالی خواهند 
شد. شهر سئول پایتخت کره جنوبی در جنوب مدار 38 درجه 

عرض جغرافیایی واقع است که دو کره را از هم جدا کرده است.
اگر به فرض تقریبا محال، میان آمریكا و کره شمالی جنگ روی 
دهد، این جنگ اتمی خواهد بود و شمالی ها ژاپن و صنایع جنوبی 
ها که در ارتباط با آمریكا هستند و  پایگاههای نظامی آمریكا در 
کره جنوبی و مناطق اطراف را هدف قرار خواهند داد. آمریكا در کره 
جنوبی نزدیک به 40 هزار نظامی دارد. شمالی ها می دانند که ژاپن 
میلیاردها دالر در آمریكا ذخیره پولی دارد که در صورت آسیب 
دیدن، این پول را خارج خواهد ساخت تا خرابی ها را ترمیم کند. 
به عالوه، معامالت ژاپن با کشورهای دیگر، عمدتا با دالر آمریكا 
صورت می گیرد که در صورت بمباران اتمی شدن، به پول آمریكا 
که نقش وسیعی در قدرت این کشور دارد آسیب وارد خواهد شد 
و همچنین در مورد صنایع کره جنوبی. کره ای هاـ  چه شمالی و 
چه جنوبیـ  مسئله جدایی خودرا نتیجه اشغال نظامی 35 ساله 

مخاطب این تاریخ آنالین از کالیفرنیا: در پی این همه تهدید متقابل، سرانجام آیا آمریکا و کره شمالی وارد جنگ خواهند شد؟.
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ژاپنی ها می دانند. ژاپن در 1910 شبه جزیره کره را که وابسته به 
چین بود پس از وارد ساختن یک شكست نظامی به چین، تصرف 
کرد. در سال 1945 و دو روز پس از بمباران اتمی ژاپن، دولت مسكو 
به ژاپن اعالن جنگ داد و شمال شبه جزیره کره را تصرف کرد که 
پس از جنگ، آمریكا هم در جنوب این شبه جزیره مستقر شد و 
قرار براین بود که دو قسمت کره با برگزاری انتخابات، یكی شوند 
که چنین انتخاباتی برگزار نشد و کره شمالی که کمونیست شده 
بود در ژوئن 1950 با لشكرکشی به جنوب درصدد تأمین وحدت 

از طریق جنگ برآمد و شهر سئول را تصرف کرد.
 دو روز پس از تعّرض، شورای امنیت سازمان ملل جلسه تشكیل 
داد. نماینده دولت مسكو تعّمدا در این جلسه حضور نیافت تا 
پیشنهاد فرستادن نیرو به کره را »وِتو« کند زیراکه مسكو خواهان 
ادامه جنگ و آسیب دیدن آمریكاـ  رقیب وقت خودـ  بود. به رغم 
اعزام نیرو از آمریكا و 20 کشور دیگر ازجمله ترکیه به کره جنوبی 
که در اجرای قطع نامه شورای امنیت صورت گرفت، کره شمالی در 
مدتی کوتاه همه کره جنوبی جز ناحیه کوچكی )پوزان( در جنوب 
غربی این سرزمین را تصرف کرد که آمریكا صدها هزار نیروی دیگر 

فرستاد که با صدها هزار داوطلب چینی رو به رو شدند. 
مسكو نیز عالوه بر تأمین اسلحه، چند اسكادران جت تازه 
ساخِت میگـ  15 به کمک شمالی ها فرستاد و به این ترتیب، 
پس از جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار قدرت های وقت 
مستقیما در برابر هم قرار گرفتند. جنگ تا جوالی 1953 ادامه 
یافت و بیش از دو میلیون کشته داد ازجمله 38 هزار آمریكایی. در 
جوالی 1953 ترک مخاصمه اعالم شد که ادامه دارد. به عبارت 
دیگر؛ حالت جنگ پایان نیافته است و مدار 38 درجه همچنان 

خط تقسیم موّقت دو بخش کره است. 
ضمنا کره ای ها ظلم ژاپنی ها را از یاد نبرده اند که یک مورد از 
این ظلم ها، »ِسكس سلِیو« کردن زنان کره ای و در اختیار نظامیان 

ژاپنی قراردادن آنان در جریان جنگ جهانی دوم بوده است. چینی 
ها نیز کشتارهای غیر ضروری ساکنان شهرهای خود به دست 

ژاپنی ها را فراموش نخواهند کرد.
به نظر می رسد که کره ای های شمالی و جنوبی از کشتن 
یكدیگر اکراه دارند، زیراکه برادرند و همخون. در جریان جنگ سه 
ساله کره، شمالی ها تالش داشتند که حتی االمكان از واردآمدن 
تلفات به غیرنظامیان جنوبی خودداری شود. دیده شده است 
که در 65 سال اخیر، هرگاه احتمال وقوع جنگ رفته، باهم کنار 
آمده اند ازجمله در همین چند روز گذشته و در جریان بازی های 
المپیک زمستانی که در کره جنوبی برگزار شد و در آن ورزشكاران 
شمالی نیز شرکت کردند و با ورزشكاران جنوبی در یک دسته رژه 
رفتند. دهم فوریه 2018 بانو Kim Yo-Jong 31 ساله خواهر 
رهبر کره شمالی و عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست این کشور، 
Kim Yong- تحصیلكرده در سویس و دارای مقام دولتی به همراه

Nam رئیس جمهوری تشریفاتی کره شمالی که روز پیش از آن 

به جنوب آمده بودند در مراسم آغاز مسابقات شرکت کردند که 
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریكا نیز به همین منظور 
در آنجا حضور داشت. باید توجه داشت که کره ای ها دارای چند 

نام خانوادگی معدود هستند.
Moon Jae-In رئیس جمهوری کره جنوبی از بانو کیم و 

هیأت همراه او استقبال کرد و بانو کیم دعوت دستنویس برادرش 
از رئیس جمهوری کره جنوبی برای سفر به کره شمالی را به دست 
او داد که دعوت پذیرفته شد و مسئله اتمیـ  موشكی شدن کره 

شمالی کمرنگ گردید.
همچنین انتشار عكس های بانو کیم با آن لبخند های دلنشین 
در گوشه و کنار جهان، خشونت ذهنی را که مردم سایر کشورها 
از کره شمالی داشتند تا حدی زیاد برطرف کرد که دیپلماسی 

جالبی بشمار آورده شده است.

»مون جائهـ  این« رئیس 
جمهوری کره جنوبی از بانو 
»کیم یوـ  جونگ« خواهر 
رهبر کره شمالی استقبال 
می کندـ  در گوشِه دیگر 

عکس، بانو کیم در کنار 
»کیم یونگـ  نام« رئیس 
جمهوری تشریفاتی کره 

شمالی پس از ورود به 
جنوب دیده می شود و نیز 
عکسی از شعار ِ تصویرِی 

سران دو کره که در یک 
قایق سرنوشت قرار دارند 

ـ سرنوشت مشترک
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وضعیت سوریه به دلیل مستقیما قرارگرفتن قدرت ها در برابر هم در این کشور 
قابل پیش بینی نیست و ممکن است گسترش منطقه ای و حتی جهانی یابد 

پاسخ:
ز تابستان 1953، این نخستین بار است که قدرت های بزرگ، 
در یک کشور دیگر مستقیما در برابر هم قرار گرفته اند و یک جرقه 
کافی است که آنها را به جان هم اندازد و این کشور سوریه است که 
از آغاز پیدایش هم صحنه جنگ بوده است و عمدتا جنگ ایران با 
قدرت های دیگر که از نبرد ایسوس با اسكندر مقدونی چهره دیگر 

به خود گرفته است. 
از زمان پایان جنگ کره در جوالی 1953، شاهد جنگ های 
متعدد بوده ایم ولی در هیچكدام، قدرت های رقیب، مستقیما در 
برابر هم قرار نداشتند حتی در جنگ طوالنی ویتنام. در این جنگ 
روس ها از مسیر چین به مبارزان ویتنامی اسلحه می رسانیدند و 
مستقیما درگیر نبودند. در جنگ های هند و پاکستان، قدرت ها به 
رغم عضویت پاکستان در دو پیمان ساخت غرب، مستقیما شرکت 
نداشتند و به همچنین در جنگ ظفار و زد و خوردهای آفریقا. در 
افغانستان، آمریكا به تنهایی وارد عمل شد و ائتالف آن، صدام را از 
کویت بیرون انداخت و چند سال بعد عراق را هم متصرف شد. در 
لیبی، همه قدرت ها در کنار هم عمل کردند! و کشور خوشوقتی 
را بدبخت کردند. تنها برسر کوزوو نزدیک بود که دو قدرت رقیب 
)روسیه و غرب( مستقیما درگیر شوند که یلتسین به دالیلی که 

روشن است کنار کشید.
 تا دهه دوم قرن 21، همه جنگ ها با مشارکت یک قدرت و بعضا 
شرکت دیگران به صورت پراکسی بود، اّما در سوریه چنین نیست. 
در اینجا، روسیه دارای یاپگاه دریایی شده و واحد زمینی و هوایی 

مستقر ساخته است. آمریكا واحد زمینی دارد و »ایرپاور« خود را نیز 
منظما بكار می بَرد و از میان دسته های غیر منظم داخلی، متحدینی 
هم دارد. این دو قدرت )آمریكا و روسیه(، اتمیـ  موشكی هستند. 
در اینجا، آمریكا یک متحد اتمیـ  موشكی محلیـ  اسرائیل دیوار به 
دیوار سوریهـ   را هم در کنار خود دارد که نگاهها بیشتر متوجه آن 
است که چه می خواهد بكند. با یک اشاره آمریكا، ُکردهای محل نیز 
در کنار آن قرار خواهند گرفت. ایران و متحدانش نیز حضور دارند. 
ترکیه که نمی خواهد ُکردها مناطق شمالی سوریه تا اژه )مدیترانه( 
را در کنترل گیرند و ترکیه را عمال از سوریه جدا کنند، و همچنین 
می خواهد که از نََمد سوریه برای خود کاله بردوزد وارد عمل شده و 

در این رهگذر حتی برای آمریكا شاخ و شانه می کشد. 
به این ترتیب، پایان مسئله سوریه قابل پیش بینی نیست، احتمال 
گسترش آن زیاد است و حتی آتش آن ممكن است به جان همه 
جهان افتد و .... اگر ترکیه به برخورد لفظی با آمریكا و یكه تازی 
شفاهی ادامه دهد، احتمال تعلیق عضویت آن در »ناتو« زیاد است. 
ترکیه از کشورهای منطقه اتالنتیک نیست، شرقی خوانده می شود 
و دلیل عضویت آن در ناتو و استقرار پایگاههای آمریكا در آنجا، وجود 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود که دیگر وجود ندارد. آمریكا 
می تواند پایگاه هوایی خود را به اربیل و یا اردن منتقل کند. از طرفی، 
ترکیه با 14ـ  15 میلیون ُکرد ساکن آن کشور رو به رو است و با یونان، 
قبرس و حتی بلغارستان مسئله دارد، ارمنستان چشم دیدن آن را 
ندارد، دارای منابع معدنی بویژه نفت نیست و  از سرگیری طغیان 
ُکردها و دور شدن از آمریكا به صنعت توریسم آن صدمه خواهد زد.

مخاطب: از سال 1344 تاکنون مطالب شما را در روزنامه اطالعات و نشریات دیگر و وبسایت های تان خوانده ام و به وسعت 
معلومات و درستی نظراِت تان اطمینان دارم، خواستم بپرسم که مسئله سوریه به کجا می انجامد؟.
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در انتظار اقدام
یک مخاطب  روزنامک، بیست و سوم بهمن ماه 1396 ضمن 
ارسال مجموعه ای از تیترهای صفحات اول 7 روزنامه از روزنامه های 
تهران حاوی اظهارات مقام رهبری جمهوری اسالمی و انقالب نوشته 
است: »مقام رهبری چند روز پیش در اظهارات خود در آستانه سالروز 
پیروزی انقالب و در دیدار با افسران نیروی هوایی که در انقالب سال 
1357 نقش مؤثر داشتند گفتند که حرف مردم شكایت از فساد و 

تبعیض است. ما ]ایرانیان[ اینک در انتظار اقدام برای حل مسئله 
هستیم.«.

این مخاطب خواسته است که نوشته کوتاه او و مجموعه ارسالی 
اش، در روزنامک  درج شود تا بیاد بماند و فراموش نشود که فساد 
و تبعیض باید از جامعه اسالمی رخت بَربندد که اسالم برای پاک 

کردن جوامع بشری از فساد و آلودگی ها آمده است.
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نویه  21 ژا یكم بهمن 1396 )
2018( در میان اخبار خبرگزاری 
تَسنیم، خبر بهای ارز و طال به چشم 
خورد، که نشان داد در این روز، ارزش 
برابری دالر در بازار ایران به 4 هزار و 
710 تومان و سكه طال به یک میلیون 

و 520 هزار تومان و هر گرم طالی 
18 عیار به 142 هزار و 628 تومان 

رسیده بود. 
در مورد دالر؛ 670 برابر سال 
انقالب، به عبارت دیگر؛ ارزش برابری 
ریال ایران 670 برابر سال 1357 

پایین آمده است، و این سئوال به ذهن 
می آید که چرا؟.

این خبرگزاری در گزارش دیگری 
از وعده رئیس بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی به کاهش نرخ ارز در هفته های 

آینده خبر داده بود!.

به گزارش 24 بهمن ماه 1396 )13 فوریه 2018( 
خبرگزاری فارس، در این روز ارزش برابری دالر آمریكا در 
بازار تهران برای ساعاتی به 4 هزار و 930 تومان رسید ]700 
برابر نرخ آن در سال انقالب و پیش از این سال تا دو سال 
پس از انقالب[ که پایین آمد و طبق تابلوی صّرافاِن میدان 
فردوسی که پروانه از بانک مرکزی دارند به 4888 تومان 

رسید. طبق گزارش این خبرگزاری، در این روز نرخ یورو 
)پول واحد اتحادیه اروپا( 50 تومان افزایش یافت و به 6134 
تومان رسید و سكه طال 13 هزار تومان افزایش داشت و به 

یک میلیون و 586 هزار تومان رسیده بود.
این افزایش و نوسان، تیتر اول بسیاری از روزنامه های 

تهرانـ  شماره چهارشنبه 25 بهمن 1396 قرارگرفت .

دویچه وله )صدای جهانی آلمان( در میان گزارش های 16 
فوریه 2018 خود به زبان فارسی، اظهارات دکتر الهه کوالیی 
استاد علوم سیاسی و مطالعات بین الملل دانشگاه تهران، 
نماینده پیشین مجلس، پژوهشگر و مؤلف را نقل کرده بود که 
گفته بود: "ساختار معیوب اقتصادی دولتی یعنی رانت، رانت 
یعنی فساد. این، همان مسئله ای است که شوروی را از درون 
پوساند و ظرف 10 سال، این اَبَرقدرت از میان رفت. ساختار 
اقتصادی معیوب، مسئله آب، آموزش، رفتن نخبگان به خارج 

از کشور، ناامیدی که بزرگ ترین تهدید برای جامعه ایرانی است، 
مسئله اُفت سرمایه اجتماعی و بحران ریزگردها از جمله چالش 

های امروز جامعه ایران هستند.".
به گزارش »دویچه وله«، بانو کوالیی این مطالب را 26 بهمن 
1396 )15 فوریه 2018( در نشست »حزب اتحاد ملّت« که در 
آن موضوع »انقالب اسالمی و چشم انداز پیِش ِ  رو« بررسی می 
شد مطرح کرد. بانو دکتر کوالیی در زمینه فروپاشی شوروی 

دارای تألیف است.

یکم بهمن 1396 بهای سکه طال در ایران یک میلیون و 517 هزار تومان و 
دالر آمریکا 4 هزار و 520 تومان، 650 برابر سال انقالب 

دالر آمریکا در 13 بهمن 1396 به مرز 5 هزار تومان رسید 
)700 برابر نرخ آن در سال انقالب(

مسائل جامعه ایران از دیدگاه دکتر الهه کوالییـ  رانت یعنی فساد و فساد 
شوروی را از درون پوساند و ...

6

گشتی در رویدادهای ماه
)بهمن1396( روزنامک- شماره46 



ُکپی تیترهای صفحه اول شماره 16 بهمن 1357 روزنامه اطالعات  و سه خبر از 
صفحه آخر و یک خبر از صفحه دوم این شماره آن روزنامه  برای ماندن در تاریخ
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انحطاط: دختر 16 ساله به خاطر »دوست پسر«
 حاضر شد کمک کند خانواده اش قتل عام شوند!

کمتر شنیده شده بود که یک دختر 16 ساله با دوست پسرش نقشه 
قتل عام خانواده خود را که با ادامه رفت و آمد آندو موافقت نداشتند 
طرح کند و سپس هر دو با کمک دو همشاگردي دختر و پسر خود، 
این طرح را به اجرا درآورند. چنین رویداد کم سابقه اي سحرگاه شنبه 
  Emory یكم مارس 2008 در یک خانه مزرعه مانند )رنچ( در اموري
واقع در شهرستان رینز  Rains از ایالت تكزاس رویداد و وسیعا در 
رسانه ها انتشار یافت تا عبرت آموز شود که الزم است از جنبه هاي 
انسانشناسي و جامعه شناسي دقیقا مورد پژوهش قرارگیرد تا روشن 
شود که مسئله درکجاست که تمدن بشري و عالئق خانوادگی تا این 

حد رو به انحطاط گذارده است.
    طبق گزارش کالنتر »رینز کاونتي«، دختر 16 ساله خانواده 
»کافي Caffey « در دبیرستان با پسري 19 ساله به نام چارلي 
ویكینسون Charlie Wilkinson  دوست مي شود و چارلي را 
به خانه مي بَرد و به پدرش »تري کافي  Terry Caffey « و مادر 
37 ساله اش »پني Penny « معرفي مي کند. این خانواده که دو 
فرزند پسر به نام هاي ماتیو 13 ساله و تایلر 8 ساله داشتند ادامه 
معاشرت دخترانشان را با چارلي که کاله »کاوبوي« بر سر مي گذارد 
به مصلحت ندانستند و دختر را که پلیس به دلیل کمي سن حاضر 

به افشاء نام او نشده بود از ادامه رفت و آمد منع مي کنند.
    »دختر« موضوع را با چارلي در میان مي گذارد و طرفین ادامه 
معاشرت به هر بها را انتخاب مي کنند و چون »تري« پدر دختر 
دست به سختگیري کردن مي زند؛ موقتا مناسباتشان را اینترنتي 
مي کنند و به َگپ زدن اینترنتي مي پردازند که »تري« پدر دختر 
متوجه قضیه شده و وارد این َگپ زدن مي شود و به اصطالح اخالل 

اینترنتي مي کند. 
»دختر« و چارلي براي مقابله، خیلي آسان و سریع تصمیم به طرح 
نقشه قتل عام خانواده »تری کافي« و براندازي آنان مي گیرند؛ طرح 
 Bobbi Gale « را تهیه مي کنند و موضوع را با دو دوست خود
Johnson بابي گیل جانسون« که دختري 18 ساله است و چارلز 

آلن Charles Allen   بیست ساله در میان مي گذارند و این دو هم 

قول کمک مي دهند. سپس یک تفنگ و یک چاقو تهیه مي کنند و 
سحرگاه یكم مارس 2008 وارد خانه »تري کافي« مي شوند. اعضای 
این خانواده در آن هنگام در دو اطاق در خواب بودند که با گلوله و چاقو 
مورد حمله قرار مي گیرند. پني )مادر خانواده( و دو پسر او کشته مي 
شوند و »تري« با اینكه هدف پنج گلوله قرار مي گیرد و از ناحیه سر 
و پشت و شكم مجروح مي شود در تاریكي شب و خون چكان خود را 
به میان درختان مي اندازد و پنهان مي شود )که بعدا در بیمارستان 
زیر عمل جراحي قرار مي گیرد( و مهاجمان فرار مي کنند که بعدا 

دستگیر و بازداشت مي شوند و ....

)1
39

ن6
هم

 )ب
46

ره
شما

 -
ک

نام
وز

ر

8



9

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

برای مسافرت های بین المللی عمدتا 
از فرودگاه دالِس استفاده می کنم. 
فرودگاه منطقه محل سكونت من در 
شرق ویرجینیا اسما فرودگاه بین المللی 
است ولی تا آنجا که به خاطر دارم از آنجا 
پرواز خارجی صورت نمی گیرد. 200 
مایل )320 کیلومتر( رانندگی می کنم، 
خودرا به فرودگاه دالس در ویرجینیای 
شمالی می رسانم، اتومبیل خود را 

پارک می کنم و ....
بیست و پنجم ژانویه 2006 )12 
سال پیش( در راهرو این فرودگاه بودم 
که زمزمه دستگیری دختر پینوچت 
)پینوشه(ـ  زمانی دیكتاتور شیلی را 
شنیدم، تا رسیدم به یک بانوـ  مسافر 
ورودی که می گفت خودش دید که  
زنی را که گذرنامه اش را به مامور مربوط 
داده بود به اطاق تحقیق و بازرسی بردند 
و شنیدم که دختر پینوچت بوده و گفته 
شده که دستور دستگیری اورا از پلیس 

بین الملل داشته بودند.
این وضعیت مرا کنجكاو کرد و قضیه 
را با خواندن روزنامه و وبسایت ها دنبال 
کردم تا بازگرداندن او به شیلی جهت 
محاکمه. شرح ماجرا می تواند آموزنده 

و درس باشد.
 Lucia )لوسیا پینوچت )پینوشه
Pinochet متولد 1943 دختر بزرگ 

ژنرال پینوشه دیكتاتور سابق شیلي دو 
روز پس از بازداشت در فرودگاه دالِسـ  
بیست و هفتم ژانویه 2006 درخواست 
پناهندگي سیاسي خودرا پس گرفت و 
دولت آمریكا وي را به آرژانتین دیپورت 

کرد که از اینجا روانه شیلي شد.
     لوسیا 22 ژانویه 2006 پس از 
این که از سوي قاضي شیلیایي ماموِر 
رسیدگي به سوء استفاده هاي مالي 
خانواده پینوشه احضار شده بود، از 
شیلي فرار کرد، وارد آرژانتین شد و 
از آنجا با یک گذرنامه جعلي به آمریكا 

پرواز کرد که طبق تقاضاي قبلي دولت 
شیلي از پلیس بین الملل، 25 ژانویه 
در فرودگاه دالس )پایتخت آمریكا( 

دستگیر شد.
     وي با اطمینان از این که دولت 
آمریكا به دلیل سابقه دوستي با پدرش، 
او را مسترد نخواهد داشت، در فرودگاه از 
این دولت تقاضاي پناهندگي کرد و قرار 
بود سی ام ژانویه از بازداشتگاه به دادگاه 
برود و دالیل خود را براي قبوالندن 
»درخواست پناهندگي« بیان دارد 
که 27 ژانویه و دو روز پس از بازداشت، 

تقاضایش را پس گرفت.
 روزنامه ها نوشته بودند که بعید است 
دولت آمریكا درخواست پناهندگي 
سیاسي دختر پینوشه را  بپذیرد زیرا 
که نمی خواهد در مناسباتش با دولت 

شیلي خلل وارد شود.
    در شیلي براي پینوشه و اعضاي 
خانواده و بستگانش پرونده هاي متعدد 
تشكیل شده بود که یكي از آنها مربوط 
به پولهایي بود که پینوشه به نام زن، 
فرزندان و سایر بستگانش به حسابهایی 
در بانكهاي خارجي سپرده بود. لوسیا 
همچنین متهم به ندادن مالیات 856 

هزار دالري خود به دولت شیلی بود.
    پینوشه در سال 1973 با کمک و 
تشویق سازمان »سیا« برضد سالوادور 
ئیس جمهوری  ( ر ینده آ لنده ) آ
سوسیالیست شیلي کودتا کرد و قدرت 
را به دست گرفت. در جریان کودتا، 
آلنده کشته شد. در طول حكومت 
پینوشه حدود سه هزار روشنفكر، 

اظهارات عبرت آموز دختر پینوشه پس از اخراج از آمریکا:
 پدرم در خدمت آمریکا بود و انتظار نداشتم که در یک فرودگاه این کشور دستگیرم 

کنند و دستبند بزنند

Lucia Pinochet 

)بهمن1396( روزنامک- شماره46 



چپگرا و مخالف در شیلي سر به نیست 
شدند و .... 

    پینوشه در دسامبر 2006 و چند 
روز پس از ورود به 91سالگي در حبس 
خانگي و در انتظار محاکمه و مجازات 

شدن درگذشته بود.
دختر پینوشه پس از اخراج از آمریكا 
گفته بود: "پدرم در خدمت آمریكا بود و 
من انتظار رفتاري این چنین را از این دولت 

نداشتم!.".
لوسیا پینوشه از آمریكا به آرژانتین و از 

اینجا به شیلي فرستاده شد. 
وي 28 ژانویه 2006 با هواپیما وارد 

پایتخت شیلي شد و به خبرنگارانی که به 
فرودگاه رفته بودند گفت که در فرودگاه 
دالس )حومه واشنگتن( به او دستبند 
زدند، لباس زندان پوشانیدند و رفتار 
خوبي نداشتند؛ حال آنكه پدرش دهها 
سال در خدمت آمریكا بود، به خواست 
آمریكا کودتا کرد و ... و اتهامات وارده به 
او و پدرش در شیلی و بدنامی جهانی به 
همین علت است و او هرگز انتظار چنین 
رفتاري را از دولت واشنگتن نداشت. 
رفتاري که با او در فرودگاه دالس شد باید 
سرمشقي براي همه کسانی باشد که در 
وطن خود ندانسته و یا از روي خوشـ  

خیالي به خارجی خدمت مي کنند تا 
روزيـ  روزگاري عوض بگیرند. "منظور 
من از گفتن این مطالب به شما - روزنامه 
نگاران این بود که آنهارا منتشر کنید تا 

چشم همگان باز شود.".    
    لوسیا متهم بود که در سوء استفاده هاي 
مالي پدرش )ژنرال پینوشه( مشارکت 
داشته و قسمتي از پولهاي پدرش را که 
از راه سوء استفاده به دست آمده بود به 
حسابهاي شخصي خود واریز کرده و 
مالیات بردرآمد این پولها را هم نداده است. 
در زمان اقتدار پدر، لوسیا رئیس بنیاد 

فرهنگ ملّي! کشور شیلي بود.

یک دادگاه کیفری انگلستان 31 ژانویه 
2000 یک پزشک این کشوررا که گفته 
شده بود نزدیک به دویست و پنجاه تَن 
از بیماران خود و همگی از بانوان را کشته 

است به حبس ابد محكوم کرد.
 پلیس تنها موفق شده بود که مدارک 
الزم برای قتل 15 تَن از آنان را به دادگاه 

بدهد.
 دکتر هارولد شیپمن که 13 ژانویه 
2004 خودرا در سلول زندان حلق آویز 
کرد و درگذشت، قربانیانش را با تزریق و 
یا تجویز ترکیبی نیرومند از مورفین می 

کشت و چون مرگ، پس از یكی دو روز 
صورت می گرفت مورد سوء ظن قرار 

نمی گرفت. 
وی هنگامی تحت تعقیب قرارگرفت که 
زنی از بیماران خودرا مجبور کرد وصیتنامه 
اش را به او بدهد و در این وصیتنامه به نفع 
خود دستكاری کرد. بیمارُکشی دکتر 
شیپمن 23 سال طول کشیده بود!. وی 
در منطقه منچستر طبابت می کرد و برای 
دیدن و معاینه بیماران بدحال به منازلشان 
می رفت. انگیزه این جنایات به درستی 

روشن نشده است.

هنوز انگیزه پزشک انگلیسی که دهها بانوی بیمار خودرا کشت
 از این عمل بدست نیامده است!

دکتر شیپمن
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ساعت ده و سي دقیقه بامداد 21 ژانویه 1793 
لویي شانزدهم پادشاه برکنارشده فرانسه که 
سه روز پیش از آن در یک دادگاه انقالب پاریس 
به جرم خیانت به وطن )دعوت محرمانه از دولت 
هاي خارجي براي حمله نظامي به فرانسه و 
بازگرداندن او به سلطنت(، ولخرجي بدون مجوز 
از خزانه کشور و دستور تیراندازي به مردم غیر 
مسلّح که براي ابراز خواست خود اجتماع کرده 
بودند به اعدام محكوم شده بود در برابر چشمان 
هزاران پاریسي با گیوتین گردن زده شد و سر 
او را دقایقي چند در برابر جمعیت گرفتند 
و جمعیت فریاد زنده باد جمهوري برآورد. 
لویي 16 پیش از قراردادن گردنش در دستگاه 
گیوتین، چند جمله خطاب به حاضران )مردم( 
بیان داشته بود، ولي طّباالن صداي طبلها را 
آن چنان بلند کردند که جز اطرافیان، کسي 
متوجه حرفهاي او نشد. باوجود مخالفت لویي 
16، ّجالد دستهاي اورا از پشت بست و گردنش 

را زیر گیوتین قرار داد.

11

تصویر صحنه اعدام لویي 16 و دستگاه گیوتین

تصویر دیگري از مراسم اعدام لویي 16 در 21 ژانویه در مالء عام

تصویري از جالد، که سر جدا شده 
لویي شانزدهم را به دست گرفته تا 

حاضران در میدان مشاهده کنند

روزي که لوئي16 گردن زده شد

لوئي شانزدهم

دوربین
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»متیو بریدي« بنیادگذار حرفه عكس خبري 
)فتوژورنالیسم( 24 ژانویه 1863 تصمیم گرفت 
که تصاویر صحنه های جنگ داخلی آمریكا و عكس 
اجساد کشته شدگان این جنگ را در ویترین هایی 
در چهارراهها و میدانهای شهرهای بزرگ این کشور 
قراردهد تا مردم فاجعه برادرُکشی را به چشم ببینند و 
مصّرانه پایان یافتن آن را خواستار شوند. وی با همین 
هدف، در اکتبر 1862 نمایشگاهی از این عكس ها 
در شهر نیویورک دایرکرده بود ولی آن را برای اصالح 
نظر آمریكاییان نسبت به جنگ داخلی و بیزاری از آن 

کافی ندانسته بود. »بریدی« که در 15 ژانویه 1896 در 72 سالگي 
درگذشت با ابتكار فتوژورنالیسم، دریچه بزرگی را در حرفه روزنامه 
نگاري بازکرد. مشاهده صحنه هاي دلخراش جنگ کریمه در سال 
1855 »متیو« را به فكر ابداع »حرفه عكس خبري« انداخته بود. فن 

»گرفتن عكس« در سال 1826 در فرانسه بوجود آمد. 
     متیو برای پوشش دادن جنگ داخلي آمریكا )1861ـ  1865( 
یک گروه عكاس خبری ]عكاسی که اصول روزنامه نگاری را بداند و 
استعداد و اشتیاق این کاررا داشته باشد[ مرکب از 23 نفر ایجاد کرد 
و این گروه ده هزار عكس گرفت ازجمله عكس همه معاریف وقت 
و بزرگان قبایل سرخپوست را که در کتابهای تاریخ و فیچرنویسی 
بكار می روند. عكسی را که »بریدی« شخصا از ابراهام لینكلن 
گرفته بر اسكناسهای 5دالری چاپ شده است. »بریدی« گفته 
است که »دوربین نگاری = شرح ماجرا و رویداد با عكس به جای 
قلم و نوشته« حقیقت محض را ثبت و منعكس می کند و تأثیرگذار 
است ولی نوشته ی با قلم را مي توان تحریف کرد. بنابراین، دوربین 
واقعیت ها را منعكس مي کند؛ زیبا یا زشت. ]این بیان متیو، در قرن 
21 صداقت پیشین را از دست داده و امروزه با ابزارهای دیجیتال 
ازجمله فتوشاپ و پینت شاپ می توان تصاویر خبری را هم ادیت 

و تغییر شكل داد و سانسور کرد[. 
    »متیو« همچنین گفته است: فرق دیگر قلم و دوربین این 
است که نوشته نیاز به سواد خواندن دارد ولی درک تصویر به سواد 
و دانستن زبان خاص نیاز نداردـ  تصویر یک زبان بین المللي براي 
بازگو کردن حقایق است که هرکس مي تواند آن را درک کند و 
تصویر خوب آن است که بدون زیرنویس هم ماجرا و داستان را بیان 
دارد. یک تصویر به تنهایی مي تواند داستاني را بیان کند که اگر 
ماجرای مربوط به رشته تحریر در آید یک کتاب خواهد شد. یک 
»کتاب عكس« را مي توان در کمتر از یک ساعت خواند، ولي همین 

کتاب اگر به صورت »نوشته« باشد دست کم 
یک هفته وقت مي گیرد و مطالب آن هم خیلي 
زود از ذهن خارج مي شود؛ تازه تاثیر عكس 
را ندارد. به همین دلیل متیو »فتوژورنالیست 
ها = خبرنگاران عكاس« را از ساختن صحنه 
برای گرفتن تصویر منع کرده و این عمل را 
خیانت به حرفه روزنامه نگاري خوانده است 

که مرتكب، سزاوار اخراج از این حرفه است.
    متیو بریدی درجریان جنگ خونین و 
پرتلفات داخلي آمریكا که نوعي برادرُکشي 
بود از افراد گروه خود خواسته بود که صرفا سراغ گرفتن عكس از 
افسران و ژنرالها و رژه سربازان نروند؛ از خرابیها، چاله هاي انفجار، 
اجساد رهاشده و زخمي ها عكس بردارند تا هرکس که تصاویر 
را مشاهده کند از هر جنگي متنفر شود و عمر جنگ پایان یابد. 
بی طرفانه و منصفانه از هر دو طرف جنگ )دو نیروی متخاصم( 
عكس بگیرند. تبعیض ناقض اصول ژورنالیسم است. با همین فكر، 
وي عكسهایش را در سر چهار راهها در ویترین قرار مي داد تا تنفر 
عمومي از جنک برانگیخته شود. عكسهاي متیو به صورت کتاب 

درآمده و در هر موزه یک تاالر را به خود اختصاص داده است. 
     »متیو بریدي« برای راه اندازی فتو ژورنالیسم، به پول آن روز 
یكصد هزار دالر وام گرفته و هزینه کرده بود ولی کنگره آمریكا برای 
کمک به او تنها 25 هزار دالر تصویب کرد و متیو دچار ورشكستگی 
شد و آخر عمر در فقر، بیماری و تنهایی درگذشت. انعكاس این 
وضعیت غم انگیز او بود که دولتهارا در سراسر جهان وادار به حمایت 
از هنرمند، نویسنده، مبتكر و مخترع کرد ازجمله گرفتن پرستار و 
منشی در اواخر عمر برایشان، تامین مسكن، امكانات رفاهی، تاالر 
معاریف، گورستان اختصاصی و .... رسم براین شده است که سران 
دولتها اعالمیه مرگ این قبیل افرادرا که به میهن خود و بشریت 

خدمت کرده اند امضاء کنند.
    توضیحات و توصیفات »متیو بریدی« بود که بعدا نشریات را پُر از 
عكس کرد و تیراژها باالرفت، به عالوه، تالیفات تصویری )کتاب های 
تماما عكسـ  بازتاب یک موضوع صرفا با عكس( وارد بازار کتاب و 
نشریات شد. در پی پیدایش آنالین ها از آخرین دهه قرن 20 و کم 
حوصله شدن مخاطبان، سردبیران روزنامه ها برمیزان چاپ عكس 
افزوده و صفحات عكس خبری ]اخبار از دریچه دوربین، عكسها 
و خبرها و ...[ بوجودآورده اند که صد درصد مخاطب ]مخاطب 

راضی[ دارد.

ابتکار »متیو بریدی« پدر فتوژورنالیسم؛ انعکاس فاجعه با انتشار عکس 
ـ برداشتن عکس از صحنه هاي جنگ داخلي آمریکا
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چند عکس آموزنده که »متیو بریدي« از صحنه هاي دلخراش جنگ داخلي آمریکا تهیه کرده و سند تاریخ شده اند
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

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

14

این ماه در گذر تاریخ

14

این ماه در گذر تاریخ

صد به سده، پنجاه به نوروز

ایجاد سازمان تأمین اجتماعی در ایران، یادگار مصدق

 دهم بهمن مصادف است با جشن سده، 
آیین هزاران ساله ایرانیان. در ایران باستان 
از آغاز آبان تا پایان اسفند را دوره سرما مي 
خواندند که صد روز پس از آغاز این دوره و 
پنجاه روز مانده به نوروز »سده« و جشن 
آتش بود. هنوز در روستاهاي جنوب 
شرقي ایران اصطالح »صد به سده، پنجاه 
به نوروز« شنیده مي شود؛ یعني جشن 

سده صد روز پس از یكم آبان و 50 روز به 
نوروز برپا مي شود. برخي از پارسیان هند 
و تاجیكیان »سده« را جشن آدور )آدور= 
آذر، و هنوز در روستاهاي شرق ایران، 
افغانستان و آسیاي مرکزي بوته خشک 
را »آدور« مي خوانند(. از سده به بعد، از 

میزان شّدت برودت کاسته مي شود. 
     مراسم جشن با هزاران سال پیش 

تفاوت نكرده است. مردم، هرکس 
برحسب توان خود، مقداري هیزم اهداء 
مي کند و در زمیني باز آتش برپا مي شود 
و حاضران بر گرد آن به شادي مي پردازند. 
         آریایي ها ي آسیا و اروپا همیشه 
روشني و گرمي را که خورشید و آتش به 
وجود آورنده آن بوده اند مظهر عنایات 

خدا دانسته و احترام گذارده اند.

دوم بهمن 1331 )22 ژانویه 1953( 
دکتر محمد مصدق رئیس دولت وقت 
در یک اعالمیه تاریخی، دستور تاسیس 
فوري سازمان بیمه هاي اجتماعي را در 
ایران )معادل سوشل سكیوریتی در 
آمریكا( که از ابتكارهاي وي به منظور 
تامین رفاه عمومي و رفع نگرانی در 
دوران پیریـ  با برخورداری از مزایای 
بازنشستگیـ  بشمار مي رود صادر 
کرد. این تشكیالت که در آغاز کار، 
سازمان بیمه های اجتماعی کارگران 
)دستمزدبگیران به استثنای کارمندان 
رسمی دولت که مقررات بازنشستگی 
جداگانه داشته اند( عنوان داشت بعدا 
به »تامین اجتماعی« تغییر نام داده 

شد و درسال 1392 = 2013 میالدی 
خبرساز شده بود و گزارش از ریخت و 
پاش های متعدد در آن داده شده می 

شد. 
    با این حساب، بیمه هاي اجتماعي 
کارگران ایران در سال 1396 شصت 
و 5 ساله شده است. برقراری سوشل 
سكیوریتی آمریكا )تامین اجتماعی( 
از ابتكارات اف. دي. روزولت رئیس 
ر  ی تبا قت و هلند ی و ر جمهو
این فدراسیون است. فرق »تامین 
اجتماعی« ایران و کشورهای دیگر 
دراین است که در این کشورها همه 
کارکنان )صاحب درآمد از کارکردن، نه 
سود سرمایه و درآمد بدون زحمتكشی( 

را شامل می شود )بدون استثناء  
قائل برای کارمندان رسمی دولت( 
و پرداخت سهم تأمین اجتماعی از 
درآمد کارکرد اجباری است. در آمریكا 
و کشورهای دیگر بازنشستگی، امری 
عمومی است و کسانی که به سن معّین 
)که قانون تعیین می کند( برسند و حد 
اقل کارکردن و پرداخت سهم تامین 
اجتماعی از درآمد ناشی از کار خودرا 
داشته باشند می توانند بازنشسته 
شوند. در آمریكا، این حد اقل کارکردن 
و پرداخت سهم تأمین اجتماعی چهار 
سال است. مقررات تامین اجتماعی 
سبب شده است که مردم دغدغه دوران 

پیری را نداشته باشند.

)بهمن1396( روزنامک- شماره46 



نویه 1924 لنین رهبر انقالب  بیست و یكم ژا
بلشویكي اکتبر 1917، بنیادگذار روسیه شوروي و 
طراح سوسیالیسم لنینیستي در پي یک سكته مغزي 
که قبال عارض او شده بود، پیش از آن که نظام تازه 
اش هفت ساله شود درگذشت. سپس وارثان انقالب 
بلشویكي روسیه )انقالب اکتبر 1917(، بدون توجه به 
وصیتنامه لنین، بر سر قدرت وارد یک جنگ شش ساله با 
یكدیگر شدند که فاتح این جنگ استالین بود که عقیده به 
استقرار سوسیالیسم حتي با توسل به خشونت و نیز صدور 
سوسیالیسم به سایر کشورها داشت. لنین وصیتنامه 
خودرا به بانویش Naddezhda Krupskaya دیكته کرده 
بود و خواسته بود که بعد از مرگ او، آن را به دست 
مقامات مربوطـ  نه، یک نفرـ  برساند. از جمله این وصایا، 
یكي هم شایسته نبودن استالین براي دبیر کلي حزب 
کمونیست بود. بانو کروپسكایا )متولد 1869 و متوفي 
در 1939 و دکتر در آموزش و پروش و از اعضاي قدیمي 
حزب کمونیست( پس از مرگ شوهرش بیوگرافي اورا 
نوشت. کروپسكایا 5 سال پس از مرگ لنین معاون وزارت 

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

1991 بشمارآورده اند.

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

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

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

لنین و بانویش در ساعات استراحت
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پانزدهم بهمن1327 )چهارم فوریه 
1949( در دانشگاه تهران و مقابل ساختمان 
دانشكده حقوق، به سوي شاه که براي شرکت 
در مراسم »پانزدهمین سالروز آغاز بناي 
دانشگاه تهران در محل کنوني اش« وارد 
دانشگاه شده و مقابل ورودي دانشكده حقوق 
از اتومبیل پیاده شده بود تا وارد تاالر مراسم 
شود تیراندازي شد. این رویداد مآال مسیر 
تاریخ ایران را تغییر داد؛ حزب توده غیر قانوني 
شد، ایران به غرب نزدیک و بعدا متحد آن شد، 
شاه اختیارات بیشتري به دست آورد و بعدا 
راه دیكتاتوري در پیش گرفت و ... و بنابراین 

ذکر جزئیات رویداد الزم است.
    در آن روز از پنج گلوله که به سوي شاه 
شلیک شده بود سه گلوله به کاله او اصابت 
کرده بود، یک گلو له به صورت مماس بر بدن 
از پشت او گذشته و خراش مختصري وارد 
ساخته و یک گلوله هم با عبور از کنار صورت 
او در ناحیه پشت لب اندک جراحتي بوجود 
آورده بود. ضارب رولور داشت ولي پیش از 
آنكه دو گلوله باقي مانده را شلیک کند هدف 
گلوله ماموران قرارگرفت برزمین افتاد که بر 
سرش ریختند و اورا زیر مشت و لگد گرفتند و 
از حال رفت. وي در میان بیش از ده خبرنگار 
ـ عكاس روزنامه ایستاده بود و دوربین به 
گردن داشت. ضارب پس از پیاده شدن شاه 
از اتومبیل، خودرا به فاصله کمي از او رسانیده 

و از این فاصله نزدیک تیراندازي کرده 
بود. در جیب او کارت خبرنگاري روزنامه 
"پرچم اسالم" که همان روز صادر شده بود و 
شناسنامه اش به دست آمد. طبق شناسنامه، 
او ناصر فخرآرایي نام داشت و ازدواج کرده 
بود. تیراندازي ساعت 3 بعد از ظهر صورت 
گرفت. شاه و ضارب به دو بیمارستان جدا 
ازهم منتقل شدند، ضارب درگذشت و شاه 
ساعتي بعد پس از پانسمان بیمارستان 
را ترک کرد و محمد ساعد )ساعد مراغه( 
نخست وزیر وقت در یک اعالمیه رسمی که از 
رادیو پخش شد اعالم کرد که مختصر آسیب 
وارده به شاه خالی از خطر بوده و وی به محل 
اقامت بازگشته است. روزنامه اطالعات یک 
ساعت پس از خروج شاه از بیمارستان یک 

شماره فوق العاده منتشر کرد.
    پلیس از خانه ناصر فخرآرایي بازرسي 
کرد و اسنادي به دست آورد که نشان مي داد 
او عضو حزب توده بود. ناصر قبال در روزنامه 
"فریاد ملت" کار مي کرد. متعاقب بازرسي 
از خانه ناصر، پدر او و نیز "فقیهي شیرازي" 
مدیر روزنامه "پرچم اسالم" دستگیر شدند 

تا درباره ناصر توضیح بدهند.
     از آغاز بهمن ماه 1327 صداي اعتراض 
به قرارداد نفت انگلستان و ایران از گوشه و 
کنار کشور به گوش مي رسید؛ روزي نبود که 
در این زمینه در مجلس )مخصوصا توسط 

نمایندگان پارلماني حزب توده( نطقي ایراد 
نشود و روزنامه ها به ویژه نشریات احزاب 
ملي گرا و چپ مقاله ننویسند. صداي این 
اعتراضها از دوم بهمن که مهندس رضوي 
کرماني نماینده مجلس )بعدا نایب رئیس( 
و از معترضین به قرار داد نفت از دست یک 
سرهنگ کتک خورد رساتر شده بود و روز 
14 بهمن دانشجویان دانشگاه تهران دست 
به تظاهراتي وسیع زده بودند و خواستار 
لغو قرارداد نفت )قرارداد 1313 هجري( و 
هرگونه امتیازي شده بودند که به انگلستان 
داده شده بود. پیش از ظهر 15 بهمن هم 
اعضاي حزب توده و چپگرایان دیگر به 
مناسبت سالمرگ دکتر تقي اراني موسس 
احزاب کمونیستي در ایران که در سال 1318 
در زندان درگذشته بود و کمونیستها مدعي 
بودند که مقتول شده بود اجتماع بزرگي 
برپاداشته و شعار داده بودند که به دستور 
رضاشاه دکتراراني کشته شده بود و در این 

شرایط، شاه به دانشگاه رفته بود!. 
     در پي این واقعه، درتهران حكومت 
نظامي اعالم شد و دستگیري مخالفان از 
جمله معترضان به قرارداد نفت آغاز گردید 
که یكي از دستگیر شدگان آیة اهلل کاشاني 
بود. شوراي وزیران از فرصت استفاده کرد و 
همان شب حزب توده را داراي مرام اشتراکي 
و مرّوج آن توصیف کرد و غیرقانوني اعالم 

تیراندازي به پهلوی دوم  در دانشگاه تهران و پیامدهاي آن: غیر قانوني شدن حزب توده، 
افزایش اختیارات شاه، اتحاد با غرب و ...

مهندس رضوي کرماني مّلي گراي بنامشاه پس از پانسمان در بیمارستانشاه در سال 1327
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داشت و الیحه مربوط را به مجلس داد که 
سریعا تصویب شد. طبق یک مصوبه مربوط 
به دهه 1320، این مرام و ترویج آن در ایران 
غیر قانوني اعالم شده بود ولي حزب توده در 
آغاز فعالیت چنین عباراتي را صریحا وارد 

مرامنامه خود نكرده بود.
    اندکی پس از صدور مصوبه شورای 
وزیران مبنی بر غیر قانونی شدن حزب 
توده، همان شب بسیاری از سران و معاریف 
این حزب دستگیر و گروهی دیگر از آنان 
نیز پنهان شدند. در میان دستگیرشدگان 
که اسامی آنان اعالم شده بود نام نورالدین 
کیانوری، دکتر مرتضی یزدی، دکتر حسین 
جودت، عبدالحسین نوشین، نورالدین 
الموتی، ضیاء الموتی، نصرالدین الموتی، و 

دانش بوبخت دیده می شد. اسامی پنهان 
شدگان که فرمانداری نظامی در جستجوي 
آنان بود نیز اعالم شده بود ازجمله نام دکتر 
رادمنش، دکتر کشاورز و احسان طبری. 
ازآن پس تا مدتي هرکس از دیگري دلخوري 
داشت اورا به عنوان توده اي معرفي مي کرد 

)به اصطالح آن زمان »لو!« مي داد.(.
     کار به اینجا خاتمه نیافت و شاه خواستار 
اختیارات بیشتري شد و چون قانون اساسي 
اجازه نمي داد دستور انتخابات مجلس 
موسسان داده شد و این مجلس اختیارات 
شاه را به همان گونه که خواسته بود افزایش 
داد و از آن پس این اختیار را به دست آورد 
که بتواند مجلس را هم منحل کند و .... 
باوجود این، تالش ملت براي ملّي کردن 

نفت خود ادامه یافت و در اسفند 1329 به 
نتیجه رسید.

    دومین تیراندازي به شاه 17 سال بعد 
صورت گرفتـ  21 فروردین 1344 )دهم 
اپریل 1965( در کاخ مرمر، سرباز وظیفه 
رضا شمس آبادي به سوي شاه که پس از 
پیاده شدن از اتومبیل، رهسپار دفتر کار 
خود بود آتش گشود. گلوله ها به شاه اصابت 
نكرد ولي ضمن آن، دو درجه دار گارد و رضا 

کشته شدند.
     در پي این تیراندازي، عده اي ازجمله 
چند فارغ التحصیل چپگراي دانشگاههاي 
خارج که به وطن بازگشته بودند دستگیر 
و بعدا محاکمه و محكوم به تحمل مجازات 

شدند.

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

شهری بزرگ درآمد. 
 »James Knox Polk جیمز ناکس پولک«
یازدهمین رئیس جمهور آمریكا در پی اخراج 
مكزیک از جنوب تكزاس در سال 1845 و 
تصرف مسلحانه این منطقه تا »ریو گرانده« 
و نیز نیومكزیكو و دادن اخطار به انگلستان و 
فرانسه که درصدد استقرار در مناطق شمال 
غربی )ایالت های فعلی واشنگتن، اورگون 
و آیداهو( نباشند درصدد تصرف کالیفرنیا 
برآمد که قرنها بخشی از مكزیک )اسپانیای 

نو( بود. نقشه تصرف کالیفرنیا ظرف دو سال 
)از فعالیت های اطالعاتی تا جنگ( اجرا شد. 
نت یما فر لز  ر چا ن  جا هنگ »  سر

 John Charles Fremont« عملیات نظامی 
برضد نیروهای محلی دولت مكزیک در 
کالیفرنیا را در ماه مه 1946 آغاز کرد و جنگ 
دو کشور با سقوط شهر»مونتری« حاکم 
نشین کالیفرنیا و عقب نشینی نیروهای 
مكزیک در سال 1948 پایان یافت و طبق 
قرارداد گوادالوپـ  هیداگو، دولت مكزیک 
کالیفرنیا را تسلیم دولت واشنگتن کرد، 
ولی ساکنان کالیفرنیا که عمدتا مكزیكی 
)اسپانیایی زبانـ  کاتولیک( و یا سرخپوست 
)بومی( بودند به آسانی زیر بار قبول قرارداد 

نمی رفتند. در اینجا بود که دولت واشنگتن 
نیاز به کوچ دادن آمریكاییان اروپایی تبار 
به کالیفرنیا داشت و از موضوع کشف طال 
استفاده و آنرا تبلیغ کرد و .... موضوع وجود 
قطعات طال در خاک کالیفرنیا توسط یک 
نظامی سابق اعالم شده بود. مهاجرت از 
شرق آمریكا به کالیفرنیا و تصرف اراضی، 
سرخپوستان این ایالت را برانگیخت که 
چندین نبرد محلی را به دنبال داشت. استقرار 
نظامیان و سپس کوچ صدها هزار آمریكایی 
سبب شد که روسیه، انگلستان و فرانسه چشم 
از غرب آمریكا برگیرند. روسهای مهاجر تا 
مرز سانفرانسیسكو پیش آمده بودند که 

متوقف شدند.

داستان »پیش به سوی طال hsuR - dloG« در کالیفرنیا

John Charles Fremont James Knox Polk
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    22 ژانویه 2006 »ایوو مورالس« رئیس 
جمهوری منتخب وقت بولیوي طي مراسمي با 
حضور سران و نمایندگان کشورهاي مختلف از 
جمله سران ونزوئال، آرژانتین و برزیل، ولیعهد 
اسپانیا، معاون وقت رهبري کوبا، نماینده ویژه دولت 
ایران، سران قبایل سرخپوست سراسر قاره آمریكا از 
جمله ایاالت متحده دوران نخست زمامداري پنج 
ساله خود را آغاز کرد. از سوي دولت آمریكا، معاون 
وزارت خارجه این کشور در مراسم شرکت کرده 

بود. مورالس یک سوسیالیست است.
     مورالس روز پیش از این آیین، در مراسم 
دیگري که در »تیواناکو« محل معبد باستاني اقوام 
سرخپوست در بلندي هاي »آندز« برگزار شده بود 
که از سطح دریا 3 هزار و 860 متر ارتفاع دارد مقام 
ریاست سرخپوستان بولیوي را پذیرفت و لباس و 
کاله ویژه را پوشید. وي در این مراسم قول داد که 
به هرگونه الگو و آثار استعمار در بولیوي پایان دهد. 
مورالس در عین حال گفته بود که مردم بولیوي 
نباید به پول نفت و گاز این کشور چشم بدوزند، 
از این درآمد صرفا براي صنعتي کردن، عمران و 
بهبود وضعیت کشاورزي و تأمین درمان و آموزش 
و پرورش رایگان و نگهداري از سالخوردگان باید 
استفاده شود. بولیویایي ها باید سخت کار کنند تا 
کشورشان را سوئد آمریكاي التین سازند. درآمد 
معادن پایدار نیست. »معادن« ذخایری تمام شدنی 
هستند و میراث نیاکان که سرزمین ما و ازجمله 
معادن آن را حفظ کرده اند. بنابراین یک ذخیره و 
ثروت ملّی هستند و نباید به خارجی و همچنین فرد 
داخلی اجاره داده شوند. باید در دست دولت باشند و 
بهره برداری از آنها باید طبق برنامه باشد و این برنامه 
قبال به تصویب ملت و یا نمایندگان آن برسد و هر 
تصمیم گیری و اقدام در این زمینه باید علنی باشد و 
رسانه ای شود تا مردم اگر بخواهند اظهار نظر کنند 

و برنامه تغییر یابد و یا اصالح شود.
    شرکت سران سرخپوستان قاره آمریكا در 
چنین مراسمي بي سابقه اعالم شده بود. مورالس 
یک کشاورززاده از قبیله بومیان »آیمورا« است 
که تا قرن 11 تمدني بسیار درخشان داشتند. وي 
نخستین بومي )سرخپوست( است که به ریاست 

جمهوري بولیوي برگزیده شده است.

آغاز زمامداري مورالس در بولیوي )یک سرخ دیگر در آمریکاي التین(ـ  نظریه مهم او 
درباره معادن یک کشور

پس از مراسم سوگند در ژانویه 2006، چاوس رئیس جمهوری وقت ونزوئال 
که سرخپوست دو رگه بود دست مورالس را به عالمت پیروزي بلند کرده 

است، چاوس اخیرا فوت شده است

مورالس در کسوت رئیس قبیله سرخپوستان بولیوي

مورالس پس از اعالم نتایج انتخابات با لباس محلي و در دست داشتن نشان 
پیروزي در حال سخنراني است
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نویه سال 560  بیست و ششم ژا
میالدي )چهار روز مانده به جشن 
سده( خسروانوشیروانـ  شاه ساساني 
ایران در دیدار با موبدان و بزرگان 
ایران در تاالر تیسفون )ایوان مدائن 
که ساختمان آن تا به امروز باقی مانده 
است( براي اطالع از چگونگي برپایي 
مراسم جشن سده آن سال که پنجاه 
روز پیش از نوروز برگزار مي شود به 
آنان گفت که تصمیم گرفته است که 
براي هر روستاي ایران یک »دهگان 
ـ دهقان« انتخاب شود و تنظیم امور 
روستا، جمع آوري مالیات، معرفي 
سرباز هنگام ضرورت، پرورش اسب 
براي فروش به ارتش و داوري براي حل 
اختالف بَرزگر و اَرباب زمین به او واگذار 
شود و چنین فردي باید هم بَرزگر باشد 
و هم صاحب زمیني که در آن کشت 
مي کند )ُخرده مالک( تا با مشكالت هر 
دوطرف آشنا باشد. به عالوه او باید الیق، 
ُمنِصف، امین و راستگو و مورد اعتماد 
بیشتر ساکنان روستا باشد و اگر روستا 
کوچک است؛ چند روستاي مجاور هم 
یک دهگان ]َکدُخدا[ داشته باشند. این 
دهگان یک تكلیف عمومي هم دارد و 
آن گزارش وضعیت محصوالت روستا، 
نارضایي هاي محلي و ستمگري و 
اجحاف مقامهاي دولتي و اربابان به 
نمایندگان شخص اوست که در هر 
گوشه و کنار کشور در دسترس خواهند 
بود. این دهگانان برکنار نخواهند شد 
مگر این که درستي و کفایت خود را از 
دست بدهند و ثابت شود که در مواردی 
دروغ هم گفته اند. وظیفه میهني این 
دهگانان این است که بدون چشمداشت 
بكوشند که تولیدات روستا سال به سال 
افزایش یابد و همچنین بتوانند هنگام 
بروز خطر با بسیج مردان روستا، در کار 

مددرسانی و دفاع مشارکت کنند.
     این تصمیم که شرح آن در دائرة 

المعارف دمكراسي آمده است به اجرا 
درآمد و به تدریج زیر عنوان »گراس 

روتس دمكراسیـ 
 Grassroots democracy = People    
 or society at a local level rather than at
the center of major political activity

    « جهانی و ماندگار شده است. 
    خسروانوشیروان شخصا به شكایات 
ها  د ت و پیشنها ا م و نیز نظر د مر

رسیدگی می کرد و دیدار عام داشت.
نقالب بلشویكی  ز پیروزی ا      پس ا
روسیه، لنین به اقتباس از شاه ساسانی 
ایران ]خسروانوشیروان[ این ابتكار را 
اجباری کرد که پس از مرگ او در 21 ژانویه 
1924 دیری نپایید و حذف تماس مستقیم 
ز علل فروپاشی نظام  مقامات و مردم ا
کمونیستی روسیه بشمار آورده شده است. 
    در ایرانـ  در دهه 1340 )1960 
میالدی( و تا نیمه دهه بعد، وزیران و 
مدیران کل اجبار داشتند که یک روز 
در هفته را اختصاص به دیدار و گفتگو 
با مردم دهند و این دیدارِ  عام عموما 
در تاالر ساختمان همان اداره و علنی 
انجام می شد. برای مثال؛ وزیر آموزش 
و پرورش در تاالر آئینه )ساختمان 

قدیمی خیابان اکباتان( دیدار عام 
داشت.

     درمیان سران ایران باستان، خسرو 
انوشیروان از لحاظ سازماندهي و تنظیم 
امور قضایي و اداري، وضع ضوابط و 
سامان دادن به امور مالیاتي، ایجاد 
دارالترجمه و دارالتحریر به منظور 
ترجمه و تحریر کتاب، و تشویق ورزش، 
هنر و سرگرمي هاي سالم رهبري 
ممتاز و شاخص است. موّرخان اورا 
به دلیل توجه به امور قضایي و احقاق 
حق و رسیدگي مستقیم به مشكالت 
مردم و آگاه شدن از درد دل آنانـ  
رهبري که به پیشُبرد تمدن بشر کمک 
بسیار کرد توصیف کرده، »دادگر« 
لقب داده و »انوشیروان دادگر« خطاب 
مي کنند. در قرن هجدهم میالدی، 
کریم خان زند تا توانست همان روش 
خسروانوشیروان را دنبال کرد. شاه 
عباس صفوی هم تماس بیشتری 
با مردم داشت. شاه عباس برای آگاه 
ز مشكالت  شدن »بدون واسطه« ا
مردم، برخی از شبها بگونه ای ناشناس 
در کوچه و پس کوچه و این گوشه و آن 

گوشه به پَرسه زنی می پرداخت.

»گراس روتس دمکراسی« در ایران باستانـ  تصمیم خسروانوشیروان به انتخاب دِهگان 
براي هر روستاي ایران و تماس مستقیم با مردم

باقیمانده تاالر کاخ خسروانوشیروان در تیسفون )ایوان مدائن(
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یكم بهمن ماه 1390 )6 سال پیش( و در 
آستانه به اجرا درآمدن »تشدید تحریم ها« و 
در آن زمان که هر بشكه نفت خام 70 تا 100 
دالر بفروش می رسید، ارزش برابری دالر 
آمریكا با ریال جمهوری اسالمی به 1900 
تومان رسید )270 برابر سال انقالب و پیش از 
آن(. دو سال پس از امضای قرارداد اصطالحا 
برجام که طبق آن، قاعدتا باید تحریم های 
مربوط برداشته می شد، یكم بهمن ماه 1396 
نرخ برابری دالر آمریكا با ریال ایران در بازار 
تهران به 4 هزار و 710 تومان )670 برابر سال 

انقالب( رسید.
    پیش از انقالب، در تهران هر سكه طال 
80 تومان، هر دالر آمریكا هفت تومان و هر 
پوند انگلیسی 14 تومان و چند قران معامله 
می شد و این نرخ، ربع قرن بود که ثابت مانده 
بود. معامالت ارز در دست بانكها بود و صّرافی 

های دارای مجّوز. 
در سال 1375 که نرخ غیر رسمی ارز 
)معالمات خیابانی( دفعتا باال رفت، دولت 
معامالت ارز، خارج از بانک را موقتا ممنوع 

کرد.         در دی ماه 1394، رئیس بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی اعالم کرد که به 
رغم گزارش های رسانه ای که با رفع تحریم 
ها، 100 میلیارد دالر ایران در خارج برای 
معامالت آزاد خواهد شد، این رقم عمال 29 
میلیارد است که دولت قبال معادل آن را به 
ریال از بانک مرکزی استقراض کرده و آن 29 
میلیارد دالر، بابت آن قروض )ریال های چاپ 
شده( متعلق به بانک مرکزی خواهد بود. به 
عالوه، دولت هزاران میلیارد تومان )گویا 95 

هزار میلیارد تومان( به بانكها بدهكار است.
   اصحاب نظر برپایه این اعالمیه گفتند که 
به این ترتیب گمان نمی رود که در بازار آزاد 

ایران، بهای ارزها کاهش چشمگیر یابد. 
    به باور یک صاحبنظر که نخواسته بود 
نامش اعالم شود، دولت برای مسائل مالی باید 
به فرمول قدیمِی استخدام مستشار خارجی 
دست بزند که طبق آن فرمول؛ مورگان 
شوستر، میلسپو و دکتر شاخت را دعوت کرده 
بودند. زیراکه مستشار خارجی کمتر زیر نفوذ 

و پارتی بازی می رود.

  این صاحنبظر همچنین گفته بود که  
زیان دیگر » تحریم ها«، رواج واردات قاچاق 
بوده است و این نگرانی وجود دارد که این نوع 
قاچاق، عادت شود )و یا شده باشد( و مبارزه و 

قطع آن دشوار و وقت گیر.
در این میان، دکتراحمد توکلی ]نماینده 
پارلمانی وقت، پژوهشگر، اقتصاددان، وزیر 
پیشین و تفسیر نگار[ ضمن اشاره به وضعیت 
پیش آمده برای بازار سكه ]سكه طال[ و ارز به 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ِمهر گفته بود 
که  اگر به سرعت به داد اقتصاد نرسیم، وضع 
موجود بازار ارز و طال، کشور را به ورشكستگی 
خواهد کشاند. علت این بی ثباتی بازار ارز و طال 
ـ چه بی کفایتی باشد و چه خیانت؛ اقتصاد 
کشور را متوّقف می سازد. توکلی با اشاره به 
تاثیر بی ثباتی بازار ارز و طال در افزایش نرخ 
]درصد[ توّرم گفت که به نظر می رسد که 
بانک مرکزی نسبت به وظایف قانونی خود 
که مهمترین آنها حفظ ارزش پول ملّی است 
چندان اعتنا ندارد و یا از سر ناتوانی، بازار ارز و 

طال را به حال خود رها کرده است.

مسئله نرخ برابری ارزها در ایران و اظهارنظرها

18 فوریه 1954 نشست بین المللي 
کارشناسان بررسي سرودهاي ملّي در 
شهر وین، سرود »اي ایران« را از نظر 
محتوا و آهنگ، بسیار میهني و مهّیج 
اعالم داشت و تاکید کرد که »ای ایران« تا 
این زمان، موثرترینـ  برانگیزاننده ترین و 
میهنگراترین سرود ملّي کشورها است که 
هر ایراني با شنیدن آن برانگیخته و آماده 

فداکاري براي میهن مي شود.

روح اهلل خالقي سازنده آهنگ سرود 
ملّي »اي ایران« بود که 21 آبان  1344 
)12 نوامبر 1965( در 59 سالگی فوت 
شد. خالقي در سال 1906 )1285 هجري 

خورشیدی( در کرمان به دنیا آمده بود.
خالقي که بر انواع فرضیه هاي موسیقي و 

علوم صدا تسلط کامل داشت در زنده کردن 
موسیقي اصیل ایراني خدمات ارزنده به 
عمل آورد از جمله توجه به َچنگ رودکي. 
وي بود که توصیه مي کرد ریشه موسیقي 
ایراني و واژه هاي گمشده پارسي را باید در 
میان تاجیک ها و مردم جنوب روسیه و 

قفقاز شمالي جستجو کنند.
     صدها آهنگ جاویدان از خالقي باقي 
مانده است که معروفترین آنها آهنگ 
سرود »اي ایران« است که شعر آن را 
»حسین گلگالب« استاد وقت دانشگاه 
تهران )و عضو فرهنگستان ایران( سروده 
است. این سرود در سال 1323 )1944 
و در جریان اشغال نظامي ایران از سوي 
متفقین( تكمیل شد. انگیزه سرودن این 
شعر، مشاهده بي حرمتي هاي نظامیان 

اشغالگر بود که از تاریخ و تمدن ایرانیان بي 
خبر بودند و قضاوِت شان بر پایه مشاهده 
وضعیت روز بود. ایران قرن ها تنها اَبَرقدرت 
جهان و بیش از 8 قرِن متوالی، یكی از دو 
اَبَرقدرت بود و در قرون ُوسطا که غرب در 
ظلمت و تاریكی بود، اَبَرملّت در ادبیات، 

دانش، اندیشه و تألیفات.
طبق یک آمار، در ربع قرن منتهي به 
1385 )2006 میالدي( نوار و سي دي 
سرود »اي ایران، اي مرز پرگهرـ  اي خاکت 
سرچشمه هنر« ... »مهر تو شد چون پیشه 
امـ  دور از تو نیست اندیشه ام« ... »در راه 
تو کي ارزشي دارد این جان ماـ  پاینده باد 
خاک ایران ما« بیش از هر آهنگ و سرود 
فارسي دیگر تولید و تقریبا در خانه هر 
ایراني در درون مرز و برون مرز وجود دارد..

روزی که سرود »ای ایران« موثرترینـ  برانگیزاننده ترین و میهنگراترین سرود ملّي 
کشورها تشخیص داده شد )1
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اهمیت مطالعه تاریخ: اندرز عباس میرزا فراموش شد و ایران آسیب دید
25 ژانویه سال 1815 میالدي عباس 
میرزا ولیعهد وقت که مردي دورنگر و 
میهندوست توصیف شده است هنگام 
اعالم ایجاد رسته در ارتش ایران به سبک 
ارتشهاي اروپایي ازجمله رسته پیاده ، 
توپخانه و ... خطاب به فرماندهان هنگهاي 
11 گانه تازه گفت: خیال نكنید که با 
امضای قرارداد گلستان، خطر روسیه و 
عثماني پایان یافته است. ما بازهم در 
همین نقطه اي که ایستاده ایم ) تبریز( 
شاهد تجاوز نظامي آنها خواهیم بود و باید 

از امروز خود را برای رو برو شدن با آن تجاوز 
که معلوم نیست در چه زمان صورت گیرد 
آماده سازیم و تنها اجساد متجاوزان به 
خاکمان را پس بدهیم. باید بدانید که کسي 
براي ُمردن و از دست دادن جان به خاک 
کشور دیگر تجاوز نمي کند و بنابراین، 
باید توان دفاعی چشمگیر داشته باشیم تا 
دیگران جرأت تجاوز به کشور مارا به سر 

راه ندهند و .... 
درست صد سال بعد، و در 25 ژانویه 
1915 )بهمن 1293( در تبریز میان 

نیروهاي روسیه که با نقض بي طرفي 
ایران در قبال جنگ جهاني اول، ازطریق 
قفقاز وارد شده بودند با نیروهاي عثماني 
که قبال در آذربایجان استقرار یافته بودند 
نبرد آغاز شد که پس از هفت روز با شكست 
عثماني ها پایان یافت و روس ها در سراسر 
آذربایجان مستقر شدند و تعّرض به نقاط 
دیگر را آغاز کردند. علت ورود این دو نیرو 
و متعاقب آنها، انگلیسي ها به ایران به 
چه جراتي بود؟، ضعف نظامي ایران و به 

فراموشي سپردن اندرز عباس میرزا.

اهمیت مطالعه تاریخ: اندرز عباس میرزا فراموش شد و ایران آسیب دید

دوم بهمن 1324 )22 ژانویه 1946( 
قاضي محمد با اطمینان از حمایت نیروهاي 
شوروي که )به رغم پایان جنگ جهاني دوم و 
تعهدي که استالین سپرده بود( هنوز شمال 
غربي ایران را در اشغال نظامي داشتند و 
کمک هاي مالي و سازماني آن دولت، در 
شهر مهاباد جمهوري اعالم و نخست وزیر 
تعیین کرد. مصطفي بارزاني)که پسرش 
اینک رئیس اقلیم ُکردستان عراق است( و با 
صدها فرد مسلح از طایفه خود از عراق آمده 
بود عمال فرمانده نیروهاي قاضي محمد بود. 
قاضي محمد که قبال یک سردفتر اسناد 
رسمي بود پس از دیدار با کنسول شوروي 
در تبریز و یک مقام ارشد آن کشور در باکو، 
در 24 آذر1324 )15 دسامبر 1945( 
خواهان خودمختاري و ایجاد ساویت در 
مهاباد شده بود. سران طوایف منطقه از اقدام 
قاضي محمد حمایت نكردند و به نوشته 
مورخان، حامي اصلی و محّرک او تنها 
شوروي بود که براي خاورمیانه صاحب نفت 
و اخراج غرب از این منطقه مهم و حساس 

جهان نقشه ها درسرداشت.
     درپي خروج نیروهاي شوروي از شمال 
غربي ایران )که تحت فشار بین المللي و 
توسل ایران به شوراي امنیت سازمان ملل 
صورت گرفت(، واحدهاي ارتش ایران 
که نیروهاي شوروي قبال در قزوین مانع 
حرکت آنها به سوي شمال غربي وطن خود 

شده بودند پس از پایان دادن به غائله گروه 
جعفر پیشه وري در تبریز، 15 دسامبر 
1946 )24 آذر 1325( وارد مهاباد شدند، 

مصطفي بارزاني )ُماّلمصطفی( با جمعي 
از افرادش در امتداد مرز به سوي شوروي 
عقب نشیني کرد، قاضي محمد و تني 
چند از همدستانش )ازجمله سیف قاضي 
و صدر قاضي( دستگیر شدند و بعدا پس 
از محاکمه در دادگاه سّیار نظامي، در23 
دي ماه به جرم شورش مسلحانه و تجزیه 
گوشه اي از کشور محكوم به مرگ و سي 
ام مارس 1947 )دهم فروردین 1326( 
در میدان اصلي شهر مهاباد اعدام شدند. 
قاضي محمد هنگام اعدام شدن پنجاه 
ساله بود. برخی از موّرخان قاضی محمد 
را رئیس وقت کومله و دیگر مورخان از 
اعضای حزب دمكرات کردستان و قبال 
فعال در امور قضایی نوشنه اند. سران آن 
دسته از عراقي هایي هم که پس از ورود 
ارتش به مهاباد به کشور خود بازگشته 

بودند در آنجا اعدام شدند. 
    مصطفي بارزاني پس از رفتن به شوروي 
بیش از یک دهه در این کشور بود و سپس 
به میان طایفه خود در عراق بازگشت. او، 
سالها بعد پس از درگیر شدن مسلحانه با 
دولت حزب بعث عراق به ایران پناهنده شد 
و با توافق دولت آمریكا و شاه، مدت ها در 
کرج سكونت داشت. مصطفي بارزاني پس 
از انتقال به آمریكا جهت درمان بیماري، 
در واشنگتن درگذشت و جنازه اش جهت 

تدفین به خاورمیانه انتقال یافت.

قاضی محمدـ  از اعالم جمهوری در مهاباد تا اعدام شدن
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در اجرای سیاست )استراتژی( دولت 
واشنگتن و با هدف نهائی محاصره شوروی 
و سّد ِ گسترش کمونیسم در آسیای غربی 
)خاورمیانه( و از اینجا به آفریقا و جزایر 
اقیانوس هند غربی، 26 فوریه 1955 یک 
پیمان نظامي و دفاع مشترک میان ترکیه 
و عراق به امضاء رسید که بعدا )در سپتامبر 
آن سال( انگلستان، پاکستان و ایران هم به 
آن پیوستند و دولت آمریكا عضو ناظر این 
اتحادیه شد که Baghdad Pact )پیمان 
بغداد( نام گرفت. علت خودداری ظاهری 
آمریكا از عضویت رسمی در پیمان بغداد 
این بود که احتمال جنگ عرب ازجمله 
عراق با اسرائیل می رفت و دولت واشنگتن 
نمی خواست مستقیما درگیر آن شود. 
قبال و در مارس 1946 میان ترکیه و عراق 
یک پیمان تعاون و دوستی امضاء شده بود 
که عبارت دفاع مشترک در آن دیده نمی 
شد. اعالم تشكیل دولت مهاباد، دو دولت 
ترکیه و عراق را که هرکدام دارای مناطق 
ُکردنشین هستند وادار به امضای آن پیمان 

کرده بود.
جالل بایار رئیس جمهوری وقت ترکیه 
در دیدار از ایران در نخستین هفته ِمهرماه 
1334 )سپتامبر 1955( شاه را تشویق به 
عضویت در پیمان بغداد کرد و شاه دو هفته 
بعد عضویت ایران در این پیمان را ضروری 
و الزم اعالم داشت و دو روز بعد حسین 
عالء نخست وزیر وقت الیحه الحاق ایران 
به پیمان بغداد را به پارلمان داد که تا سی ام 

مهرماه هر دو مجلس آن را تصویب کردند 
و قانون شد. احتماال یكی از علل قصد قتل 
حسین عالء در مسجد، همین اقدام او 
بود که با جراحت وارده به بغداد رفت و در 

نشست تأسیس اتحادیه شرکت کرد.
 تفسیرنگاران چپگرای اروپایی نوشته 
بودند که این، Julius Holmes دیپلمات 
آمریكایی )از 1955 تا 1965ـ  سه بار سفیر 
آمریكا در ایران( بود که خودرا دوست 
نزدیک شاه )پهلوی دوم( نشان می داد و 
وی را ترغیب به عضویت ایران در پیمان 
بغداد کرد. شاه در آن زمان )و حتی تا پایان 
دهه 1960 که پس از آن، ایران از برکت 
گران شدن نفت ثروتمند شد( هر بار که 
کشور را نیازمند به پول و یا تسلیحات تازه 
می دید آمریكا را تهدید به نزدیک شدن به 

دولت مسكو می کرد.
 پس از حذف سلطنت از عراق در 14 
جوالی 1958 و خروج عراق از پیمان 
بغداد، این اتحادیه نظامي، نخست به 
»ِمتو« و سپس به سازمان پیمان مرکزي 
»ِسنتو« تغییر نام داد با همان هدف، و 
در راستاي استراتژي دولت آمریكا مبني 
بر ایجاد حلقه اي از اتحادیه هاي نظامي 
وابسته به غرب پیرامون شوروي و چین )و 

اصطالحا: کانتینمنت آنها(.
 با همین هدف، در جنوب شرقي آسیا 
نیز »سیتو« که ظاهرا یک اتحادیه دفاع 
مشترک بود به وجود آمده بود و پیش 
از همه آنها؛ ناتوـ  که با وجود فروپاشي 

بلوک شرق و شوروي )و برخالف تعهد دو 
جانبه( نه تنها باقي مانده است بلكه در حال 
گسترش است؟!. در آن زمان، پاکستان با 
عضویت در سنتو و سیتو و ترکیه در سنتو 
و ناتو حلقه های متصله این زنجیر بودند. 
دو جنگ سالهای 1965 و 1971 هند 
و پاکستان و اِکراه سنتو و سیتو از کمک 
نظامی مستقیم و علنی به پاکستان، این 
دو اتحادیه را تا حدی تضعیف کرد. انقالب 
ایران و برقرارشدن نظام اسالمی و شعار نه 
غربی و نه شرقی، به ُعمر سنتو پس از 23 

سال پایان داد.  
     18 فوریه 1959 و در چهارمین سالروز 
تاسیس پیمان بغداد نیكیتا خروشچف 
رهبر وقت شوروي شاه را با اشاره به عضویت 
ایران در پیمانهاي نظامي غرب و رسما 
متحد شدن با آمریكا بر ضد شوروي، شدیدا 
مورد حمله و نكوهش قرارداد و گفت که 
شاه، ایران را به صورت ابزاري در دست 
آمریكا قرار داده و این کشور را به پایگاه 
آمریكا مبدل ساخته که شوروي نمي 
تواند در قبال چنین وضعیتي بي اعتنا 
بماند. وی گفت: "ایران با در پیش گرفتن 
یک سیاست بی طرفانه می توانست بیش 
از آمریكا از ما )دولت مسكو( کمک بگیرد. 
آمریكا به دولت ایران اسلحه  می دهد تا از 
سیاست آن دولت که محاصره ما است دفاع 
کند. هدف ما استثمار نیست بلكه حذف 
استثمار و نابرابری ها است که ملت ایران 

هم گرفتار آن است.".

تاریخچه تکمیل محاصره شوروی با ایجاد پیمان بغداد )سنتو(ـ  مشّوق شاه به عضویت 
ایران در این اتحادیهـ  انتقاد خروشچف با اشاره به جزئیاتـ  کانتینِمنت تازه و ...

حسین عالء

خروشچف

جولیوس ُهلمز
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 خروشچف در سخنان خود، مفاد 
قرارداد سال 1921 ایران و روسیه را به 
شاه یاد آور شد و گفت که از بیم همین 
قرارداد، انگلستان در طول سالهاي ملي 
شدن نفت ایران نتوانست دست به حمله 
نظامي بزند و مناطق نفتخیز ایران را 

تصرف کند.
نتقاد، جنگ رادیویي  در پي این ا

دوکشورـ تهران و مسكوـ  شدت یافت.
موّرخان تداوم ماندن ایران در کنار 
غرب تا 1979 را مانع اصلی گسترش 
سوسیالیسم و نفوذ مسكو در منطقه خلیج 
فارس )به استثنای عراق( می دانند که اگر 
این مانع نبود، جریان نفت از دست غرب 
خارج می شد و شوروی که در دهه 1980 
رو به ضعف نهاده بود در پایان این دهه از 

درون فروپاشی نمی شد.
با فروپاشی جماهیریه شوروی و 
گسترش ناتو در اقمار این جماهیریه و 
حتی در بالتیک شوروی پیشین، گفته 
می شود که محاصره روسیه که سالحهای 
موشكیـ  اتمی خودرا همچنان حفظ 
کرده و از نظر وسعت بزرگترین کشور 
جهان است و دارای معادن نفت و طال، به 

صورتی دیگر ادامه دارد.
 در دوران حكومت جورج دبلیو بوش 
برخي از سیاسیون واشنگتن سخن از 
گسترش »ناتو« تا عراق و افغانستان و آن 
سوي این دو کشور به میان آورده بودند و 
.... موّرخان معارضه تازه غرب با روسیه 
را که هنوز )جز مشاهده دو نمونه اش 
در اوکراین و گرجستان و نیز مقدمات 

استقرار شبكه ضد موشكي آمریكا در 
لهستان و جمهوري چک( علني نشده 
است از زماني مي دانند که »کوزوو« با 
کمک غرب از صربستان جدا شد. چندي 
است که کرملین تلویحا از طرح پنهاني 
»کانتینمنت« تازه غرب انتقاد و اشاره به 

انتقامگیري مي کند.
»کانتینمنت« سده 21 رنگ دیگری 
دارد زیراکه وجود تسلیحات اتمیـ  
موشكی، اثرگذاری اتحادیه های نظامی 
را ازمیان برده است و هرگونه برخورد 
نظامی مستقیم میان دو قدرت اتمی، 
سریعا به جنگ اتمی خواهد انجامید و 
بنابراین، نیازی به اتحادیه و لشكرکشی 
نیست. جنگ اتمی ظرف یكیـ  دو ساعت 

تعیین سرنوشت می کند.

یكم بهمن 1343 )21 ژانویه 1965( 
حسنعلي منصور نخست وزیر وقت پس 
از پیاده شدن از خودرو نخست وزیري در 
میدان تاریخي بهارستان براي ورود به 
ساختمان مجلس، هدف سه گوله قرار 
گرفت و محمد بخارایي کمي پایین تر از 
مسجد سپهساالر به اتهام تیراندازي به او 
دستگیر شد. منصور در پیاده رو میدان 
بهارستان، بالفاصله پس از پیاده شدن از 
اتومبیل و پیش از ورود به مجلس هدف 
گلوله قرارگرفته بود. منصور که بر اثر 
اصابت گلوله مجروح شده بود چهار روز بعد 

در بیمارستان پارس درگذشت. 
    چند ساعت پس از انتقال منصور به 
بیمارستان، »شاه« امیر عباس هویدا 
ـ وزیر دارایي کابینه وقت و دوست 
نزدیک حسنعلي منصورـ  را به ریاست 
موقت شوراي وزیران برگزید که پس از 
درگذشت منصور ]نخست وزیر[ جاي 
وي را گرفت و نخست وزیر شد و 13 سال 

در این سمت باقي بود. 
در پي تیراندازي به منصور، سرلشكر 
حسن پاکروان رئیس وقت ساواک جاي 

خود را به سپهبد نعمت اهلل نصیري رئیس 
شهرباني کل کشور داد. 

    نخست وزیري منصور ده ماه و چهارده 
روز طول کشیده بود. از نوشته اصحاب 
اطالع چنین بر مي آید که یكي از انگیزه 
و  ر ا هاي قتل حسنعلي منصور اصرا
به دادن مصونّیت قضایي به نظامیان 
آمریكایي در ایران بود. چند روز پس از 
درگذشت منصور، شاه شدیدا سیاست 
انگلستان را به باد انتقاد گرفت. پاره اي از 
مفسران با توجه به انتقاد شاه از انگلستان 
حدس زده بودند که ممكن است رقابت 
پنهاني انگلستان و آمریكا در ایران به ترور 
حسنعلي منصور انجامیده باشد، زیرا در 
هواداري منصور از سیاست آمریكا تردید 
وجود نداشت. همچنین در جامعه ایراني 
وقت، از دیرزمان این شایعه رواج داشت 
که دولت لندن از حامیان بازاریان مذهبي 
است. طّراحان ترور حسنعلي منصور از 
این دسته از بازاریان بودند. منصور سومین 
نخست وزیر ایران بود که ازآبان 1328 

ترور شده بودند.
    هفتاد روز پس از این رویداد، در کاخ 

مرمر به سوي شاه نیز تیراندازي شد.
     علي منصور پدر حسنعلي در زمان 
رضاشاه نخست وزیر ایران بود. وي در 
شهریور 1320 و در زماني بسیار حساس 
]ورود نیروهای خارجی برای اشغال 
نظامي ایران به کشور، پس از خیانت 
برخی افسران ارشد و مرخص کردن 
سربازان وظیفه از پادگان ها[ کناره گیري 
کرده و فروغي که شهرِت دوستي با دولت 
لندن داشت و میانه خوبي با رضاشاه 
نداشت برجایش نشسته بود. حسنعلي 
منصور که موسس حزب ایران نوین بود 
قبال دبیري شوراي عالي اقتصاد را بر عهده 

داشت.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام 
سلطنتی چند بار گفته بود که در طول 
دوره کوتاه نخست وزیری اش همواره در 
این اندیشه بود که بر سر او همان آید که بر 
سر هژیر در آبان 1328، رزم آرا در اسفند 
1329 و حسنعلی منصور در بهمن 1343 
آمد. شاپور بختیار نیز 13 سال پس از 
برکناری، در سال 1991 )1370 هجری 

خورشیدی( در پاریس ترور شد.

روزی که حسنعلي منصور نخست وزیر وقت در میدان بهارستان  هدف گلوله قرارگرفت 
و در بیمارستان درگذشتـ  3 ترور دیگر از این دست
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هفته آخر بهمن 1349 )فوریه 1971( 
گزارشهای روزانه رویداد سیاهَكل )گیالن( 
جای اخبار جنگ ویتنام را که در اوج شّدت 
بود در رسانه های گوشه و کنار جهان 

گرفته بود.
 رویداد سیاهكل 19 بهمن آن سال با 
حمله چند کمونیست مسلح به پاسگاه 
ژاندارمری محل آغاز شده بود. این پاسگاه 
قبال یک مرد مسلح را در جنگلهای منطقه 
دستگیر و در پاسگاه بازداشت کرده بود و 
حمله 19 بهمن به پاسگاه برای رهانیدن 
او بود. درحمله به پاسگاه، یک ژاندارم و 
یک غیر نظامی کشته و بقیه افراد پاسگاه 
مجبور به فرار، و مهاجمان همدست 
بازداشت شده خودرا آزاد و با سالحهای 
موجود در پاسگاه از آنجا خارج و در جنگل 

پنهان شده بودند.

 بررسی های بعدی حكایت از تشكیل 
یک گروه چریكی به سبک »چه گوارا« و 
با هدف مبارزه با رژیم سلطنتی داشت. روز 
بعد از حمله به پاسگاه، چند واحد ژاندارم به 
محل اعزام و جنگلهای سیاهكل محاصره 
و در طول یک هفته یک رشته زد و خورد 
صورت گرفت که ضمن آن هفت مامور 
کشته، شماری زخمی و چند چریک 

دستگیر شده بودند. 
    رادیو تهران 29 بهمن به نقل از 
اعالمیه مشترک ژاندارمری و ساواک، 

شمار چریكهارا بیش از سی تَن و عدِه 
دستگیر شدگان را 13 و مقتوالن آنان را 
دو تن گزارش کرد و گفت که تالش برای 
دستگیری بقیه ادامه دارد و عكس چند نفر 
از آنان که شناخته شده اند تكثیر و در نقاط 
مختلف شهر قرارداده خواهد شد تا مردم 

مخفیگاه آنان را به مأموران نشان دهند.
     اسامی ماموران مقتول در زد و 
خوردهای سیاهكل به این شرح اعالم شده 
بود: ستوان تقی مهدی نژاد مظفری، استوار 
نریمان عبادی، استوار اسماعیل رحمت 
پور، گروهبان نصیری، گروهبان اسماعیل 
روشن و دو تن دیگر. دستگیرشدگان 
سیاهكل بعدا محاکمه و چند تَن از آنان 

اعدام شدند. 
     در جریان تعقیب بقیه اعضای این 
گروه چریكی بود که در چند نقطه تهران 
چند خانه محاصره و زدوخورد روی داد. 

یک صحنه شدید این زدوخوردها پنجم 
خرداد 1350 در کوی نیروی هوایی 
)دوشان تپه( صورت گرفت که ضمن آن 
»پرویز پویان« کمونیست معروف کشته 
شد. افراد گروه نیز بیكار ننشستند؛ یک بار 
نگهبان کالنتری قلهک را کشتند و باردیگر 
سپهبد ضیاء فرسیو رئیس وقت دستگاه 

قضایی ارتش را.

 فرسیو از خانه اش در قلهک رهسپار 
محل کار بود که مورد حمله قرارگرفت. در 
لحظه تیراندازی، پسر فرسیو در اتومبیل 
بود که او هم مجروح شده بود. فرسیو در 
سر راه به اداره، فرزندش را به مدرسه می 
رسانید. عملیات چریكی و از این قبیل در 
تهران و حومه تا آستانه انقالب به صورت 
پراکنده ادامه داشت. چریكها که عمدتا 
کمونیست و چپگرا بودند در موارد متعدد 
مستشاران آمریكایی را هدف قرارداده، 

کشته و یا مجروح ساخته بودند.

چریک های کمونیست معروف به 
»چریک های فدایی خلق« در جریان 
نقالب سال 1357 بر ضد دستگاه  ا
انتظامی دست عملیات مسلحانه زدند و 
در روزهای 21 و 22 بهمن درگیری های 
مسلحانه متعدد در تهران و یک مورد آن 
در ساختمان مؤسسه مطبوعاتی اطالعات 

به راه انداختند.

ریچارد نیكسون رئیس جمهوري وقت 
آمریكا که با تظاهرات بدون وقفه مخالفان 
آمریكایي ِ ادامه جنگ ویتنام و نیز هزینه 
هاي سنگین این جنگ و بُن بَست نبرد رو 
به رو شده بود 18 فوریه 1970 اعالم داشت 
که از این پس هنگامي آمریكا به یک متحد 
خود که در معرض تهاجم و خطر است 
کمک خواهد کرد که این متحد، خود نیز 
قادر به اقدام باشد. به عبارت دیگر کمک 

کردن به دولتي که خود نتواند براي باقي 
ماندن کاري انجام دهد بیهوده است.

 نیكسون اعالم کرد که کمكهاي آمریكا 
از آن پس »غیر مستقیم« خواهد بود و 
نظامی آمریكایي مگر در شرایط خاص 

اعزام نخواهد شد.
این اعالمیه به »دکترین نیكسون« 

معروف شده است.

رویداد سیاهکلـ  تشکیل گروه چریکي به سبک »چه گوارا« در ایرانـ  عملیات مسلحانه 
این چریک ها در سال انقالب بویژه در 12 و 22 بهمن

دکترین نیکسون

ژنرال فرسیو

ریچارد نیکسون
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11 بهمن 1358 )ژانویه 1980 و 
سه ماه پس ازگروگان گیری کارکنان 
سفارت آمریكا در تهران و اقدام پرزیدنت 
کارتر به فرستادن دسته ای از کشتی 
های نظامی آمریكا به آبهای منطقه(، 
بانو ایندیرا گاندی نخست وزیر وقت 
هند ورود ناوگان آمریكا به دریای ُعّمان 
و خلیج فارس »با استفاده دولت آمریكا 
از فرصت بدست آمده« را بخشی از 
استراتژی دیرپای این کشور خواند و 
گفت که دولت واشنگتن گروگانگیری 
کارکنان سفارت خود در تهران را برای 
انتقال ناوگان و بعدا یكانهای دیگر 
دستاویز قرار داده است. ورود این ناوگان 
برای استقرار است نه تهدید زودگذر ایران 
و در آینده ای نزدیک، آمریكا در خلیج 
فارس پایگاه نظامی ایجاد خواهد کرد 

]که کرده است[.
    بانو گاندی گفت که سازش واشنگتن 
و پكن و حمایت این دو دولت از پاکستان 
و تقویت نظامی آن و زیر چتر دفاعی 
آمریكا بودنش، بخش دیگری از این 

استراتژی است تا قدرت شدن هند 
به تأخیر افتد. آمریكا می خواهد که با 
سرمایه گذاری صنایع آن در چین، این 
کشور را از سوسیالیسم دور و نیازمند به 
خود سازد. در این شرایط، هند راهی جز 
گسترش اتحاد با مسكو را ندارد. چین 
بخشی از سرزمین هند را در تصرف خود 

دارد و ما تداوم آن را تحّمل نمی کنیم.
بانو گاندی گفت که آمریكا به دلیل 
منافع متعدد که در آسیای غربی ازجمله 
نفت منطقه و پول حاصل از فروش این 
نفت و نیز برخوردار شدن از امكانات 
استراتژیک آن دارد، پس از استقرار 
نظامی، در صدد ایجاد تغییرات سیاسی 
و حكومتی در منطقه بر خواهد آمد و از 
افغانستان که می توان آن را کلید ورود 
به آسیای غربی دانست آغاز خواهد کرد 
که افتادن دولت این کشور در دست 
کمونیست ها فرصت به دست واشنگتن 
داده است. دولت واشنگتن هر کار که از 
دستش برآید برای اخراج نظامیان دولت 
مسكو از افغانستان انجام خواهد داد. ما 

می دانیم که افغانستان النه زنبور است و 
نباید آن را آشفته ساخت. بغداد و دمشق 
هم از متحدین مسكو هستند و رفتاِرِ  
مخصوصا دولت بغداد، به آمریكا برای 
مداخله فرصت می دهد. یمن جنوبی ]به 
پایتختی عدن[ پی از رهایی از استعمار 
انگلستان، کمونیستی شده است که 
آمریكا آن را تحّمل نمی کند بویژه که 
عبدالفتاح اسماعیلـ  کمونیست عرب 
و رئیس این دولت لحظه ای از انتقاد از 
آمریكا فروگذار نیست. آمریكا ]وودرو 
ویلسون[ از همان سالهای آخر دهه دوم 
قرن 20، با کشورسازی مشترک لندن 
و پاریس در آسیای غربی مخالف بود و 
این تقسیمات را غیر طبیعی  و مسئله 
ساز توصیف می کرد و می گفت که این، 
کشورسازی ها آتشی خواهند در زیر 

خاکستر. 
    دو روز پس از انتشار اظهارات بانو 
گاندی، کالرک کلیفورد وزیر دفاع 
وقت آمریكا برای مذاکره با او وارد دهلی 

نو شد!.

بانوایندیرا گاندی: آمریکا پس از استقرار نظامی در خلیج فارس در صدد ایجاد تغییرات 
سیاسی و حکومتی در منطقه بر خواهد آمد

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

بانو ایندیرا گاندی که شوهرش یک پارسی بود

)بهمن1396( روزنامک- شماره46 
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خبرگزاری ِمهر چهارم بهمن ماه 1390 
در گزارشی نوشته بود: احمد توکلی ]نماینده 
پارلمانی وقت، پژوهشگر، اقتصاددان، وزیر 
پیشین و تفسیر نگار[ با تاکید بر اینكه ادامه 
وضعیت موجود بازار ارز و طال، اقتصاد را به 
ورشكستگی می کشاند، از ایفای نقش مجلس 
در رابطه با عزل مسئوالن اقتصادی که کارایی 
آنان زیر سئوال است و یا تعیین تكلیف ُکل 

دولت خبر داد.
    توکلی ضمن اشاره به وضعیت پیش آمده 
برای بازار سكه ]سكه طال[ و ارز به خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری ِمهر گفته بود که  اگر به 
سرعت به داد اقتصاد نرسیم، وضع موجود 
بازار ارز و طال، کشور را به ورشكستگی خواهد 
کشاند. علت این بی ثباتی بازار ارز و طالـ  چه 
بی کفایتی باشد و چه اشتباه؛ اقتصاد کشور را 

متوّقف می سازد. 
    توکلی گفته بود: تحریم ها در بی ثباتی 
بازار ارز و طال اثر دارد، اما تدبیر، سالمت عقل و 
جدیّت می تواند آثار تحریم ها را خنثی کند. اگر 
در این شرایط تصمیم هایی گرفته شود که بی 
ثباتی اقتصادی کشوررا تشدید کند پس باید به 
عقالنّیت و سالمت برخی از مدیران تردید کرد.

    توکلی در گفت و شنود با خبرگزاری ِمهر، 
ضمن اشاره به تاثیر بی ثباتی بازار ارز و طال در 
افزایش نرخ ]درصد[ توّرم گفت که به نظر می 
رسد که بانک مرکزی نسبت به وظایف قانونی 
خود که مهمترین آنها حفظ ارزش پول ملّی است 
چندان اعتنا ندارد و یا از سر ناتوانی، بازار ارز و طال 
را به حال خود رها کرده است و در این وضعیت 
و شرایط، مردم ناچار به قضاوت های متفاوت 
نسبت به هدف دولت از این رفتار ]بی اعتنایی[ 

می شوند و این امر، میزان عدم اعتماد و ریسک 
را باال می برد.

    توکلی با تاکید براینكه تبعات اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی نوسانات بازار مخّرب است 
گفته بود که در این وضعیت، تصمیم به سرمایه 
گذاری، بسیار دشوار خواهد بود و تولید به حِد 
اقل خواهد رسید و گرانی محسوس خواهد شد. 
    توکلی همچنین گفته بود: در این وضعیت 
که ظرف 2ـ  3 ماه، ارزش پول ملّی نصف شده 
است هیچ سرمایه گذار جرأت ورود به بازار را 
نخواهد داشت. ما نباید بگذاریم که این وضعیت 
)بی ثباتی بازار ارز و طال( طوالنی شود که تاثیر 
آن تا »میان مدت« ادامه خواهد داشت. امروز 
]بهمن ماه 1390[، بازار با دو پدیده گرانی و 

نوسان ارز رو به رو است.
    توکلی نوسان بازار ارز و طال را ]که از نیمه 
دیماه 1390 چشمگیر شده بود[ از حیث عدالت 
اجتماعی نیز بسیار خطرناک خواند و گفت اگر 
وضعیت کنترل نشود کسانی که دارایی ندارند 
و با درآمد روزانه زندگی می کنند »درمانده« 

خواهند شد.
    توکلی ضمن اشاره به مسئولیت قوای سه 
گانه در برابر مردمی که فشارهای ناشی از توّرم 
پول )کثرت نقدینگی( و نوسانات ارز و طال را 
تحّمل می کنند گفت که متاسفانه مجلس هم 
وظیفه خودرا در برخورد با بی کفایتی دولت 
انجام نمی دهد، رسیدگی قضایی به تخلفات 
دولت ]قوه مجریه[ چندان شدید نیست، لذا 
دولت هرکاری را که دلش بخواهد انجام می 

دهد.
    توکلی افزوده بود: همه دولتها وظیفه دارند 
پول ملّی خود را در مقابل تغییرات کنترل کنند 

و برای این منظور بانک مرکزی تاسیس می شود 
که ذخایری از ارز و طال دارد و قانون روش کار را 

روشن می کند و ما چنین قانونی داریم. 
    توکلی در این مصاحبه با تاکید گفته بود که 
دیده نشده است هیچ دولتی ارزش پول ملی 
اش را وجه المصالحه کسب درآمد برای تامین 
مخارج روزانه خود کند. کدام دولت را در دنیا 
سراغ دارید که به مردمش وفادار باشد و عقل هم 
داشته باشد، اما عدم تعادل اقتصادی را بپذیرد 
تا بودجه خودرا تامین کند!. هیچ دولت عاقل و 

وفاداری چنین کاری را انجام نمی دهد.
    توکلی حاضر به بحث درباره این نظر 
کارشناسان که دو برابر شدن بهای ارز و طال 
ظرف چند هفته یک مسئله امنیتی است و 
وزارت اطالعات باید مداخله کند نشد و تنها 
گفت که به نظر او صرفا مسئله بی عقلی دولت 
در کار نیست بلكه ممكن است که اهداف و 
مقاصد دیگری در کار باشد و بنابراین الزم به 

رسیدگی است.

احمد توکلی خواهان مداخله مجلس در مسئله ارز و طال و عزل مسئوالن بی کفایت شدـ  پول 
ملی نباید وجه المصالحه تامین بودجه قرارگیرد

احمد توکلي
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 Mikhai l Suslov ئیل سوسلوف میخا
ایدئولوژیست بنام حزب کمونیست حاکم بر 
شوروي 25 ژانویه سال 1982 در 76 سالگي و در 
جریان یک مشاجره لفظي با برژنف رهبر وقت در 
کرملین، دچار حمله قلبي شد و چند ساعت بعد 
درگذشت. وي که در وفاداریش به مارکسیسم 
ــ لنینیسم تردید نبود پس از آن که شنید 
»گالینا« دختر برژنف در قاچاق الماس دست 
دارد به عنوان عضو ارشد کمیته مرکزي حزب و 
عضو شوراي عالي شوروي به دیدار برژنف شتافت 
و در این زمینه به او اعتراض کرد و میان طرفین 
مشاجره درگرفت که به حمله قلبي سوسلوف 
منجر شد. مورخان مرگ ناگهاني سوسلوف را 
از عوامل تسریع فروپاشي شوروي نوشته اند، 
زیرا که وي با تني چند کمونیست وفادار به این 

ایدئولوژي، پاسدار و نگهبان آن نظام بودند.
    سوسلوف که کارشناس و مدرس "اقتصاد 
سوسیالیستي" بود از نوجواني وارد حزب شده 
بود و از پذیرفتن مقام دولتي خودداري کرده و از 
هرگونه تجمالت و تشریفات و نیز مزایاي رفاهي 
بیش از حد یک فرد معمولي دوري جسته بود. 
وي باورداشت که هر نظام ایدئولوژیک )حكومت 
عقیدتي( باید از میان معتقدان وفادار به آن و آگاه 
از جزئیات، گروهي نگهبان و پاسدار داشته باشد 
تا خلل ناپذیر بماند. او خود را پاسدار سوسیالیسم 
مارکسیستي مي دانست و جز تدریس و نظارت 

حزبي کار دیگري را نمي پذیرفت. 
     سوسلوف در انتخاب مقامات دولتي و 
فرماندهان ارتش به گزینش سخت ایدئولوژیک 

معتقد بود و مي گفت که اگر حتي یک مقام 
دولتي و فرمانده نظامي قلبا و با تمام وجود 
به سوسیالیسم وفادار نباشد به منزله شكاف 
در بدنه است و بي دوامي و شكست قطعي 
 Yuri خواهد بود. وي شخصا »یوري آندروپوف
Andropov متولد 1914 و متوفي در 1984« 
را براي ریاست بر دستگاه اطالعاتي - امنیتي 
شوروي گزینش کرده بود که بعدا رهبر شوروي 
شد ولي عمري نكرد. آندروپوف بیش از هر مقام 
دیگر شوروي بر دستگاههاي امنیتي - اطالعاتي 

این کنفدراسیون نظارت کرده بود. 
     

به نوشته برخی از مورخان برپایه اسنادی که 
پس از فروپاشي به دست آورده اند، سوسلوف، 
و آندروپوف رئیس وقت پلیس امنیت شوروی 
)کا. گ. ب( که در دهه 1980 برای مدتی کوتاه 
رهبر شوروی شد تصمیم به انهدام قدرت آمریكا 
حتی با بكاربردن سالح هسته اي گرفته بودند 
ولی می خواستند قبال مطمئن شوند که در یک 
جنگ اتمی تا چه میزان از مردم شوروی زنده 
خواهند ماند و چه تدابیری باید بكار برده شود که 
این تلفات زیاد نباشد. ایندو ضمن ادامه بررسی 
چنین فكری، بعدا به این نتیجه رسیده بودند که 
نخست با تحریک و مسلح کردن سرخپوستان 
آمریكایی و برخي سیاهان و التین هاي ساکن 
ایاالت متحده و حمایت از ایشان و دعوت از 
مبارزانشان به مسكو و دادن آموزش که دعاوی 

قدیمی را زنده و حال کنند و ...، جامعه آن کشوررا 
در ترس و وحشت )ترور( فرو برند )که بومیان یک 
میلیوني در رزرویشن ها سكنی داده شده اند و 
تحت مراقبت دقیق "اف بی آی" قرار دارند و به 
مصرف الكل و قمار تشویق مي شوند و به همین 
لحاظ بی خیال شده اند!(. بررسی های سوسلوف 
و آندروپوف همچنین به این نتیجه رسیده بود 
که چاپ دالر جعلی و انتشار آن در گوشه و کنار 
جهان، ترغیب و حمایت از تاسیس چند بورس 
نظیر وال استریت در نقاط مختلف و از این راه 
اخالل در سرمایه گذاري ها و نیز ترتیب دادن 
کودتا و ایجاد دسته های چریک شهری و ... در 
کشورهایی که آمریكا را تغذیه و تقویت می کنند 
ازجمله کشور سعودی از جمله راههای تضعیف 
قدرت آمریكا و تبدیل آن به یک کشور معمولی 

خواهد بود.
     طبق این نوشته ها، این دو مقام بعدا بمباران 
انگلستان را بر لیست خود اضافه کرده بودندـ  که 
قبال در برنامه استالین هم بود )که وی آن دولت 
را کانون فتنه گری در جهان می دانست(. همین 
برنامه ها، مرگ مشكوک استالین و آندروپوف را 
در برابر عالمت سئوال قرارداده است. در اواخر کار 
استالین، به پزشكان یهودی کرملین سوءظن 
برده شده بود که فصلی از تاریخ شوروی را 

تشكیل می دهد.
    سوسلوف یک بار هم حزب کمونیست 
شوروي را از کساني که صرفا براي احراز مقام 
و سوء استفاده، خود را در میان کمونیستها جا 
زده بودند تصفیه کرده بود. وي با ورود افراد به 
عضویت حزب، بدون طي یک دوره آزمایشي و 
گذرانیدن امتحان گزینش شدیدا مخالف بود. 

    سوسلوف عقیده داشت که به موازات تقویت 
بنیه نظامي، به اقتصاد کشور و رفاه مردم هم 
باید توجه شود که پس از پیروزي هاي فضایي 
شوروي در اواخر دهه 1950، دیگر به این توصیه 
او توجه زیاد نمي شد. سوسلوف تاکید داشت که 
شوروي بیش از اروپا، توجه خود را متوجه آسیا 
مخصوصا چین و هند کند. وي از لحظه اي که 
سیاستهاي خروشچف باعث تضعیف روابط 
چین با مسكو شد با او در افتاد و این درافتادن در 

مرگ ناگهاني سوسلوف پاسدار نظام سوسیالیستي شوروي پس از مشاجره با برژنف! - 
نگاهي به باورها، و نیز نظریه سوسلوف درباره پاسداري از یک نظام عقیدتي

Mikhail Suslov Yuri Andropov
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برکناري خروشچف سخت موثر بود. تاسیس 
شاخه جوانان حزب کمونیست در روستاها و 
راههاي مبارزه با تنبلي در کارگاهها و کثرت 
کارگر بیش از نیاز در کارخانه ها از ابتكارهاي 
سوسلوف بود. به باور او، هر گونه تغییري در 
نظام شورایي )ساویت( و از این راه، و مشارکت 
غیر کمونیستها در حكومت به شكست نظام 
مي انجامد. او گفته بود که عالوه بر پلیس 
سیاسي )کا.گ.بـ  سازمان اطالعات و امنیت( 
باید سازماني براي اطالع یافتن از نظرات و 
مشكالت مردم و مقامات پایین وجود داشته 
باشد و نامه ها و نظرات مردم به این سازمان 
ارسال، بررسي و کالسه شود و به اطالع مقامات 
ارشد و حزب برسد و در روزنامه ها )جهت آماده 
شدن زمینه براي اجراي راه حل( انتشار یابد و 
مقامات حزبي منظما به گوشه و کنار کشور 
سرکشي کنند، روز اقامت آنان در هر نقطه قبال 
اعالم شود تا هر کس که ناله، شكایت و نظري 
داشته باشد مراجعه و حضورا مطرح کند و 
خالصه این نظرات و شكایات به کرملین ارسال 
و در روزنامه ها انتشار یابد تا درس عبرت براي 
مقامات اداري و مجریان باشد. این کار تا زمان 
حمله نظامي آلمان به شوروي رعایت مي شد. 
سوسلوف هرگونه سازش عادالنه دولتهاي با 
نظام کاپیتالیستي را با نظامهاي سوسیالیستي 
و شبه سوسیالیستي محال و غیر ممكن مي 

دانست. وي همانند لنین عقیده داشت که به 
تدریج رسانه ها و کارشناسان روابط عمومي و 
تبلیغات حربه دولتهاي برتري جو قرار خواهند 
گرفت و سیاستهایشان را به پیش خواهند راند 
و با چنین حربه اي تنها با حربه مشابه مي توان 
مقابله کرد، آنها خبر و مقاله مي نویسند و نطق 
مي کنند و ما باید با ضد خبر و ضد مقاله و نطق 
تاثیرشان را خنثي کنیم، )که مي دانیم شوروي 
موفق به این کار نشد(. سوسلوف اواخر کار که 
متوجه از میان رفتن انگیزه در مردم و فرار از 
کار و پیشرفت و نیز از میان رفتن دلسوزي و 
مسئولیت شده بود گفته بود که چون نظام 
شوروي به علت انتصابات نادرست نتوانسته 
است »انسان کامل و یا نزدیک به کمال« به 
وجود آورد باید راه اجاره دادن اراضي و وسائل 
تولید )کارخانه و کارگاه(را برگزینیم، با وجود 
این، وي از پدید آمدن فرهنگ پولپرستي و 
آزمندي که زاییده بازگشت به سرمایه داري 
- ولو سرمایه داري محدود در صورت اجراي 
این طرح بود وحشت داشت و مي ترسید که به 
استثمار و فساد اداري - اقتصادي منجر شود 
)که تجربه چین نشان داد نگراني سوسلوف 
درست بود و اینک دولت حزب کمونیست 
چین مجبور شده است براي قطع فساد اداري - 
اقتصادي و تولید کاالي نامرغوب و بعضا زیان آور 
متوسل به سختگیري و اعدام مرتكبین شود(. 

سوسلوف همچنین از حامیان تمرکز قدرت در 
مرکز بود. وي تقسیم شتابزده امپراتوري روسیه 
به جمهوري هاي متعدد را یک ساده اندیشي 
و کاري زودرس و نوعي عوامفریبي خوانده بود 
و گفته بود که این کار صدسال زود بود و باید 
همزمان با تبدیل جهان به یک جامعه مشترک 
المنافع مرکب از ملل متحد و رفیق صورت مي 
گرفت. سوسلوف بدون وجود یک نظام آموزش 
و پرورش بهتر از آنچه را که شوروي داشت 
ساخت انسان کامل و "رفیق" را محال اعالم 
کرده بود - انساني که به خود اجازه ارتكاب جرم 
و جنایت ندهد و دروغ و ریا را نداند. وي بارها در 
جلسات حزبي با تاکید گفته بود که وجود جرم 
و ضابطه شكني در جامعه معنایي جز شكست 
نظام ندارد که هدف آن در درجه اول ساخت 
انسان کامل بوده استـ  انساني که با تمامي 
وجود بپذیرد نسبت به انسان دیگر برتري ندارد. 
تفكر ارتكاب جرم و تعّدي یعني دورشدن از 

عدالت که هدف نظام سوسیالیستي ماست. 
     به گفته اصحاب نظر، اگر سوسلوف و 
همفكرانش عمر بیشتري کرده بودند شوروي 
از میان نمي رفت و سوسیالیسم عقب نشیني 
نمي کرد که در دهه یكم قرن 21 هوگو چاوز 
و برخي دیگر از سران آمریكاي التین به نوعي 

دیگر دارند آن را احیاء مي کنند.
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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

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

درگذشت. 
    جورج که یک روزنامه نگار و داستان 
نویس بود کار تألیف این کتاب معروف خود 
را در سال 1948 آغاز و عنوانش را با جا به 
جا کردن دو رقم آخر عدِد 1948 تعیین 
کرده و »1984« قرار داده بود. کتاب به 
صورت داستان است ولي تمامي آن چه را 
که نوشته است عینا در دهه هاي آخر قرن 
بیستم و پس از آن تحقق یافته است. وي 
شخصیتهاي کتاب خود را در وضعیت 
سال 1984 »افرادی خیالي« قرار داده بود 
که هرکس به دنبال پول است و در جوامع 
بشری مادي گري محض حكمفرماست 
و از صفا و دوستي واقعي خبري نیست. 
کسي وقت پختن غذا، استراحت و لّذت 

بردن از زندگاني را ندارد. همِه مردم، شب 
و روز مي دوند و نگران آینده خود و تأمین 
معاش هستند. دولت ها با انواع وسائل 
]بعدا الكترونیک[ مردم را حتي در زندگاني 
خصوصي و خلوتشان تعقیب و استراق سمع 
مي کنند، و هیچكس از آن ایمن نیست. فرد 
نسبت به فرد دیگر بدبین است و واهمه دارد 
که مبادا مامور پلیس سیاسي باشد. هرکدام 
دیگري را به چشم خبرچین دولت نگاه مي 
کند. دولت ها از راه دور گفتگوهاي مردم را 
مي شنوند و بر جزئیات کار آنان مسلط اند. 
آزادي و دمكراسي، در گفتار و نوشتار کلماتي 
زیبا هستند ولي در عمل رعایت نمي شوند 
و به نام آنها هرگونه فشاري به مردم وارد مي 

آید و ....
     در زمان انتشار کتاب، کسي باور نمي کرد 
که این داستان روزي تحقق یابد و بسیاري از 
نقد نگاراِن رسانه ها آن را یک داستان بي مزه 
و بي محتوا خوانده بودند که بعدا یک کتاب 
نادر قرن 20 تلقي شد. داستان »1984« 
توسط دکتر مهدي بهره مند )روزنامه نگار و 
مرحوم( در نیمه دهه 1330 به زبان فارسي 

ترجمه شد. دکتر بهره مند با هدف پاورقی 
شدن در روزنامه اطالعات دست به ترجمه 
کتاب جورج اُروِل زد ولی پس از چند روز که 
با ناباوری مردم از محتوا رو به رو شد، هدف 
خودرا متوجه انتشار آن به صورت کتاب کرد.

    داستان معروف دیگر »اورول« که نام 
اصلي او »اریک آرتر بلر«، و در ُخردي، پدرش 
کارمند دولت انگلستان در هندوستان بود 
»اَنیمال فارم« عنوان دارد. این نویسنده 
که تنها 47 سال ُعمر کرد کتاب هاي متعدد 
دیگر و صدها مقاله منتشر ساخته است. 
نخستین داستان پرفروش او »روزهاي برمه 
اي« عنوان دارد. وي در جریان جنگ داخلي 
اسپانیا به این کشور رفت و در کنار چپها 
برضد سلطنت طلبان جنگید و مجروح شد. 
ضعف ناشي از همین جراحت باعث ابتالء وي 
به بیماري ِسل شد که در آن زمان داروي موثر 
براي درمان نداشت. اورول با وجود چپگرایي، 
با نظام حكومتي شوروي ضدیت داشت و آن 
را »سوسیالیست دروغین« مي خواند و پیش 
بینی سقوط و یا تغییر ماهّیت آن را کرده بود. 

اُرول زمانی هم همكار بی بی سی بود.

کتر  گ د ن با مر با بي ز ن عر جها
عبدالرحمان منیف که 24 ژانویه 2004 
اتفاق افتاد یكي از بزرگترین نویسندگان 
معاصر خود را از دست داد. منیف که در 71 
سالگي در دمشق درگذشت با نوشتن 15 
داستان سیاسي معروفیت جهاني یافت. 

داستان او 
    » شهرهاي نمک « که به زبانهاي مختلف 
ترجمه شده به طرزي جالب و بي نظیر تاثیر 
استخراج نفت ، نفوذ امریكاییان و اشرافیت 
را بر زندگاني روزمره ، روانشناسي و جامعه 
شناسي اتباع کشور سعودي ترسیم و نشان 
مي دهد. این کتاب که به صورت سریال 
است توسط مترجمان جداگانه و با انشاهایي 

متفاوت به زبان انگلیسي انتشار یافته است. 
کتاب هاي معروف دیگر او عبارتند از: » شرق 
مدیترانه « ، » درباره شكنجه « ، » سفري 
به درازاي عمر « ، » هنر « و .... نقدنگاران 
غرب نوشته اند که هیچ نویسنده عرب به 
اندازه دکتر منیف نتوانست وارد جزئیات 

تاثیر تحوالت سیاسي و اوضاع اقتصادي بر 
زندگاني مردم شود. کتابهاي دکتر منیف در 
برخي از مناطق عربي از جمله کشور سعودي 
ممنوع االنتشارند. دولت سعودي تابعیت 
دکتر منیف را در سال 1963 لغو کرد و وي از 
دهه 1980 در دمشق زندگي سكونت داشت. 
منیف در اقتصاد نفت دکترا داشت ولي پس 
از مدتي از این کار دست کشید و اعالم کرد 
که در دنیاي امروز تنها با » قلم « است که مي 
توان به مردم خدمت کرد و سپس وارد کار 
نوشتن شد. وي مقاالت سیاسي متعدد هم 
براي رسانه ها نوشته است. پدر منیف ازاتباع 
سعودي و مادرش عراقي بود. منیف در اردن 

به دنیا آمده بود.

سالروز درگذشت »جورج ُارِول«ـ  نویسنده اي که پیشي بیني هاي او تحّقق یافت

نویسندهِ بزرگ عرب که داستان سیاسي مي نوشت

عبدالرحمان منیف
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بیژن نوباوه از وجود تبعیض در کمک مالی 
دولت به مطبوعات* انتقاد کرد. وی گفت که در 
حال حاضر کمک مالی به مطبوعات ناعادالنه و 
غیرتخّصصی )بدون ضابطه( داده می شود. مثال 
روزنامه ای که درآمد میلیاردی از آگهی دارد، از 

دولت هم کمک مالی می گیرد!.
    نوباوه که اظهارات او، یازدهم بهمن 1392 
توسط خبرگزاری فارس انتشار یافته و این 
خبرگزاری از او به عنوان نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون 

فرهنگی مجلس نام برده بود این پرسش ها را 
مطرح کرد که فلسفه اعطای یارانه )کمک مالی( 
به مطبوعات چیست؟. به عالوه، روزنامه ای که 
10 صفحه آگهی دارد، چرا باید از دولت یارانه 
بگیرد؟. چرا باید به برخی روزنامه ها 600 میلیون 
یارانه داده شده باشد؟. چرا یک روزنامه محلی در 

جنوب کشور 660 میلیون یارانه گرفته است؟.
     وی با بیان اینكه توزیع یارانه  به مطبوعات 
قابل توجیه نیست، گفت که اگر این روند ادامه 

یابد وزیر ارشاد را به مجلس خواهیم کشاند.

احمد بورقاني فراهاني روزنامه نگار 13 بهمن 
1386 بر اثر حمله قلبي در تهران درگذشت. وي 
48 ساله بود و از 20 سالگي کار روزنامه نگاري 
را از میز خبر ایرنا آغاز کرده بود. احمد در این 
خبرگزاري به مقام دبیري و سردبیري اخبار و 
سپس مدیریت خبر ارتقاء یافته بود و بعدا از سوي 
خبرگزاري مامور تهیه و ارسال اخبار مربوط به 
فعالیت هاي سازمان ملل شده بود و در مقّر این 

سازمان در نیویورک استقرار یافته بود.
     پس از انتخاب محمد خاتمي به ریاست 
جمهوري، بورقاني به معاونت مطبوعاتي وزارت 

ارشاد منصوب شد. در زمان معاونت او در وزارت 
ارشاد، عیسي سحرخیز مدیر کل مطبوعات 
داخلي بود. هر دو قبال در نیویورک به کار خبر 
مشغول بودند. بورقاني در دوره ششم تقنینیه، 

نماینده مجلس شوراي اسالمي بود.
    احمد بورقاني مردي فروتن، خوش برخورد، 
خندان و منصف بود. وي و سحرخیز برنامه هاي 
وسیع براي نوسازي و ارتقاء مطبوعات ایران و 
اصالح کامل قانون مطبوعات داشتند که موفق به 
اجراي آن نشدند. هردو از وفاداران به ژورنالیسم 
حرفه اي و سپرده شدن امور مطبوعات به صنف 

روزنامه نگار بودند. بورقاني تا پایان عمر براي 
صنف فعالیت کرد و در این فعالیت سحرخیز 

در کنار او بود.

بیژن نوباوه: فلسفه کمک مالی دولت به مطبوعات چیست؟ـ  چرا به روزنامه ای با درآمد 
میلیاردی از آگهی کمک مالی می دهند؟ـ  تعاریف نشریات

سالروز درگذشت احمد بورقاني، روزنامه نگار وفادار به این حرفه

        * مطبوعات قوه چهارم دمكراسی اعالم شده اند و قوای دمكراسی در هرکشور باید جدا ازهم باشند ]اصل تفكیک قوا[ و بنابراین، کمک مالی دولت ها به مطبوعاِت حرفه ای خالف اصول 
ژورنالیسم و مغایر قواعد دمكراسی است و در حال حاضر در جهان، تنها دو سه دولت ازجمله جمهوری اسالمی ایران به مطبوعات حرفه ای کمک مالی می کنند. طبق تعاریف روزنامه نگاری، 
مطبوعات به 3 دسته تقسیم شده اند؛ نشریات حرفه ای )نشریه ای که هدف از تاسیس آنها کسب و کار از این طریق است و در مورد نشریه روزانه، اگر تا صد شماره به دخل = خرج نرسد، ثابت می 
شود که مورد پسند مخاطبان نیست و با آن وضعیت و روش نمی تواند بكار ادامه دهدـ  همانند هر کسب و کار دیگر(، دسته دیگر مطبوعاِت اختصاصی هستند )نشریات متعلق و یا وابسته به احزاب، 
سازمانهای دولتی و عمومی، نشریات با هدف خاص. در ایران: روزنامه های همشهری، جام جم و روزنامه وابسته به هالل احمر و .... این نشریات در زمینه وظایف موسسه صاحب آن و پیشُبرد برنامه 
هایش باید مطلب بنویسند و بازوی روابط عمومی آن موسسه بشمار می آیند، و نباید بازرگانی عمل کنند یعنی که آگهی تجاری بگیرند و تكفروشی عمومی داشته باشندـ  باید میان اعضای حزب 
و کارکنان همان موسسه و عالقه مندان به آن کار و وظیفه توزیع خاص شوند و احیانا حق اشتراک بگیرند. توزیع خاص یعني هُوم دلیوري = ارسال به خانه از طریق پیک و یا پُست( و دسته سوم 
نشریات تخّصصی هستند )علمی، ادبی، هنری، ورزشی و از این قبیل که در همین زمینه ها و با هدف آموزش عمومی و پیشرفت تخصص منتشر می شوند.(. نشریات دسته سوم عمدتا به صورت 
غیر انتفاعی تاسیس می شوند و اگر چنین باشد می توانند از کمک مالی دولت، افراد و سازمانهای خیریه برخوردار شوند. پول دولت که از طریق مالیات مستقیم و غیر مستقیم و عملكرد سازمانها 
و منابع وابسته و مثال فروش نفت و مواد معدنی تامین می شود متعلق به یكایک مردم است و نمی توان با آن بذل و بخشش کرد و حیف و میل شود. عالوه بر دادستان کل کشور، هر تبعه می تواند 
به اقدام دولت و تصمیم مالی مجلس و مصوبات از این قبیل ایراد بگیرد و قضیه را در کشور خود به رسانه ها و دیوان عالی کشور بكشاند. معادن و منابع هر کشور متعلق به همه ملت است زیرا پدران 
و نیاکان اتباع و در طول قرون و اعصار برای محافظت از سرزمین جنگ ها کرده و جان داده اند تا باقی بماند و ارثی برای فرزندانشان باشد و کشورـ  همه سرزمین اعم از کوه و دشت و آبهای ساحلی 
و منابع آن متساویا متعلق به مردم آن است، باید ملی باشند و نباید درآمد ناشی از آنها اسراف شود و در راههای خالف استاندارد جهانی و مثال کمک مالی به مطبوعات عمومی )که کسب و کاری 

عادی است( به مصرف برسد. فراموش نشود که یكی از اتهامات غالمرضا کیانپور وزیر وقت دادن کمک مالی به مطبوعات بود که دادگاه انقالب اورا اعدام کرد.
    نظام هاي ایدئولوژیک )مكتبيـ  مسلكي( مي توانند روزنامه حكومتي و ملي داشته باشند. در ایران که داراي نظام مذهبي است، روزنامه هاي کیهان و اطالعات حكومتي و روزنامه ایران نشریه 
ملّي کشور است و رسانه هاي حكومتي و ملي )نشریات و رادیوتلویزیون( در تعاریف سه گانه که در باال ذکر شد قرار نمي گیرند و تعریف جداگانه دارند. رسانه هاي حكومتي باید پاسدار مكتب و 
اصول نظام و رسانه هاي ملي ناشر اخبار همه فعالیت ها بدون جهت گیري باشند و بنابراین، رسانه هاي ملي باید هر سه تعریف ذکر شده در باال را توأما تامین کنند یعني به مثابه خورشیدي باشند 

که یكنواخت بر همه کشور بتابد.

بیژن نوباوه

احمد بورقاني فراهاني
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دانستنی ها

بیست و یكم و بیست و دوم ژانویه 2008 
در سالمرگ » جورج اورول« و شب بعد از 
آن، »راسل تایسRussell Tice« تحلیلگر 
سابق سازمانهای اطالعاتـ  امنیتی آمریكا 
در دو مصاحبه اختصاصی با »کیت اوبرمن« 
که از کانال »ام اس – ان بی سی« پخش شد 
جزئیات بیشتری از استراق سمع در دوران 
حكومت جورج دبلیو بوش )از زمان رویداد 
یازدهم سپتامبر 2001 تا 20 ژانویه 2009( 
را افشاء کرد. راسل تایس قبال در این زمینه 
اشاره هایی کرده بود که همین کار باعث 

برکناری اش شده بود. 
    به گفته وي، این شنود که شامل ضبط 
ایمیل ها، تلفنها، فاکس ها، ارتباطات 
کامپیوتری، مطالب آنالین مورد عالقه افراد 
)فهرست مطالب دیده شده در کامپیوتر 
شخصی( و نوع برنامه های تلویزیونهای 
ماهواره ایـ  کابلی تماشا شده بوده است 
)کدام خانه کدام برنامه را می بیند( و هرکسـ  
آمریكایی و غیر آمریكاییـ  را دربر می گرفته 
است، همچنین صورت خرید با کردیت 
کارت، حسابهاي بانكي و لیست هاي پرواز به 
منظور کنترل معامالت و مسافرت افراد و ....

    تایس گفت که این کار مغایر قانون 
اساسی آمریكا و چند قانون موضوعه دیگر از 
جمله »پرایوسی اکت« است که بدون مجوز 

قاضی واجد شرط، هرگونه بازرسی اکیدا 
ممنوع شده است ولی جورج دبلیو بوش هر 
اقدامی را مبارزه با تروریسم عنوان داده و مجاز 
اعالم کرده بود و به این ترتیب خودرا باالتر از 

قانون قرارداده بود. 
 »641A« تایس« سپس طرز کار اطاق«    
 »AT & T« در ساختمان کمپانی مخابراتی
در سانفرانسیسكو را که اختصاص به این 
قبیل شنودها داشت تشریح کرد و گفت که 
ارتباط های داخلی و خارجی همه روزنامه 
نگاران توسط سازمانهای اطالعاتی آمریكا 
کنترل می شود. وی افزود که این اطالعات 
پس از دیجیتالیزه شدن در پرونده افراد 
قرار می گیرد تا هنگام چک کردن »بک 

گروند« مورد استفاده قرارگیرد که خالف 
قانون است زیرا که قضاوت یكطرفه )غیابی( 
محسوب و شخص از جریان کار بی خبر است 
که از خود دفاع کند. لیست پرواز ممنوع ها 
و »واچ لیست« ها و تعقیبـ  مراقبت افراد 
از همین طریق به دست می آید. در مورد 
ارتباطها به زبانهای دیگر مسئله در این 
است که به حد کافی مترجم خوب و واجد 
شرایط وجود ندارد و لذا بسیاری از مردم 
بدون ارتكاب عملي قربانی ضعف ترجمه 
می شوند. اینترنت که قراربود به گسترش 
فرهنگ عمومی و تكامل آن کمک کند این 

شنودها را سهل و آسان کرده است.
    »جورج اورول George Orwell« مولف 
انگلیسي کتاب »1984«ـ  21 ژانویه 1950، 
هفت ماه و 12 روز پس از انتشار این کتاب 
که در آن اوضاع کنوني جهانـ  جهان سال 
1984 و پس از آن را به لحاظ محدودیت هاي 
انسان و گسترش ابزارهاي کنترل در قالب 
داستان پیش بیني کرده بود از بیماري سل 
درگذشت. در زمان انتشار کتاب، کسي باور 
نمي کرد که این داستان روزي تحقق یابد و 
بسیاري از نقدنگاران در آن زمان آن را یک 
داستان بي مزه و بي محتوا خوانده بودند که 
بعدا کتاب شگفت انگیز قرن 20 شد و مولف 

آن به صورت یک نابغه و پیشگو در آمد.

افشاگری یک تحلیلگر پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا در زمینه شنود و دیجیتالیزه 
کردن ارتباطات مخابراتی مردم و بویژه روزنامه نگاران

Russell Tice

استقرار مهاجران روس در کالیفرنیا
یک دسته از روسهایي که به سواحل غربي آمریكا مهاجرت کرده بودند دوم فوریه 1811 در شمال سانفرانسیسكو مستقر شدند و یک مرکز خرید 
و فروش دایر کردند. دوم فوریه سال بعد )سال1812( ایوان کوسكوف روسی در ساحل خلیج بودگا و در 33 کیلومتری شمال سانفرانسیسكو ساخت 
یک دژ نظامی را آغاز کرد که اینک به »فورت روس« معروف است. وی از جانب دولت روسیه مامور ساختن این دژ نظامی شده بود تا از مهاجران 
روس در کالیفرنیای شمالی محافظت کند. کوسكوف با یک ناو توپدار وارد خلیج بودگا شده بود. مهاجران روس تا دهه 1840 در اینجا باقی ماندند 
که رودخانه محل هنوز به رودخانه روسی معروف است. در آن زمان و تا فوریه 1848 کالیفرنیا بخشی از سرزمین مكزیک و آالسكا متعلق به روسیه 

بود. روسها بعدا محل استقرار خود در کالیفرنیا را به یک کمپاني آمریكایي و نیز همه آالسكارا به دولت آمریكا فروختند.

)بهمن1396( روزنامک- شماره46 



دوم فوریه سالروز درگذشت دکتر 
ارنست هینكل Ernst H. Heinkel سازنده 
هواپیماهاي نظامي آلمان در دو جنگ 
جهاني است که در 70 سالگي بسال 
1958 فوت شد. وي همچنین در ساختن 
هواپیماي دریایي به ژاپن و جت جنگنده اف 

ــ 104 به آمریكا کمک کرد.
    هاینكل که در 1888 در سوابیاي آلمان 
متولد شده بود نخستین هواپیمارا درسال 
1911 ساخت. وي در طول جنگ جهاني 
اول نخستین هواپیماهاي نطامي را براي 
ارتش آلمان تولید کرد که سي فروند از 
آنها هم در اختیار اتریش، متحد آلمان قرار 

گرفت.
     پس از جنگ، چون آلمان تا مدتي 
از ساختن هواپیما محروم بود به اختراع 
هواپیماي دریایي موفق شد که آن را در 
سوئد به تولید انبوه رساند و از آنجا به ژاپن 
رفت و نوع نظامي هواپیماي دریایي را 
براي این کشور ساخت ]هواپیمایي که مي 
تواند از روي آب به پرواز درآید و روي آب 
فرود آید[. پس از افتادن زمام امور آلمان 

به دست هیتلر به ساختن شكاري و بمب 
افكن براي »لوفت وافه )نیروي هوایي 
 H « آلمان( پرداخت و بمب افكن دوموتوره
111-« با سرعت 375 کیلومتر در ساعت 
اولین اختراع او بود. وي همزمان در کارخانه 
ـ 70 « را تولید  خود هواپیماي مسافري »هـ 

مي کرد. 
     هاینكل پس از ساختن هفت هزار و 300 
ـ 111 « که بر خالف هواپیماهاي  فروند »هـ 
نظامي سایر کشورها قادر به شیرجه رفتن 
روي هدف بودند به ساختن بمب افكن 
هاي سنگین H -117 اقدام کرد و سپس 
به ساختن جنگنده H - 100 با سرعت747 
کیلومتر در ساعت پرداخت که بیش از حد 

اکثر سرعت هواپیماي ملخدار بود.
     هاینكل از آن سپس تالش خود را صرف 
ساخت هواپیماي با موتور موشكي بكار برد 
و هواپیماي آزمایشي H - 178 را تولید کرد. 
همزمان، بمب افكنهاي ویژه حمالت شبانه 
H-219 را براي نیروي هوایي آلمان ساخت.

     آخرین کار او ساخت نخستین هواپیماي 
جت با سرعت 930 کیلومتر در ساعت به نام 

ـ 280 « بود که دیگر خیلي دیر شده بود. » هـ 
     پس از جنگ جهاني دوم ، هاینكل 
کارخانه خود را که چندین بارهم بمباران 
شده بود به تولید دوچرخه و موتوسیكلت 
تبدیل کرد و از سال 1955 که محدودیت 
ها رفع شد با ادغام شرکت خود با یک شرکت 
بزرگتر بار دیگر به تولید هواپیما و این بار 

هواپیماي غیر نظامي دست زد .
    هاینكل بعدا تجربه خود در ساخت جت 
را در اختیار آمریكا براي تولید جنگنده اف 

ــ 104 از نوع »جي« قرار داد.

سالروز درگذشت »هاینکل« سازنده شکاري بمب افکنهاي آلمان
 در دو جنگ جهاني قرن 20 و مخترع جت موشکي

Dr. Ernst H. Heinkel

H - 178 جت موشکي
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طبق سرشماري دوره اي که نتیجه آن 23 
ژانویه 2003 اعالم شد معلوم شد که در جامعه 
ایاالت متحده )آمریكا(، التین ها اقلیت ردیف یكم 
شده اند و سیاهپوستان اقلیت ردیف دوم را در 
جامعه این کشور مهاجرنشین تشكیل مي دهند. 
بر پایه این آمار، شمار التین هاي ایاالت متحده در 
سال 2002 میالدي 37 میلیون و شمار سیاهان 
36 میلیون و یكصد هزار و اندي بود. رشد ساالنه 
التین ها در ایاالت متحده در سال 2000 چهار 
و هفت دهم در صد، سیاهان که در قرون 17 تا 
19 از آفریقا به صورت برده آورده شده بودند یک 
و نیم در صد و سفید پوستان که عمدتا مهاجران 
اروپایي و خاورمیانه اي هستند شش دهم درصد 
بوده است. جمعیت آمریكا که اواخر سال 2011 
به 313 میلیون نزدیک شده بود در پایان دسامبر 
2013 به مرز 317 میلیون و پانصد هزار رسید. 
چهار دهم درصد این جمعیت را ایرانیان تشكیل 
مي دهند که عمدتا از 1980 )پس از انقالب( 
به این سوي جالي وطن کرده اند. جمعیت 
فدراسیون آمریكا در پایان سال 2014 به 318 

میلیون رسیده بود.
ـ      در قاره آمریكا به نژاد مخلوط اروپایيـ 
سرخپوست جنوبی )از مرز شمالی مكزیک به 
پایین( که به اسپانیاني تكلم مي کنند و کاتولیک 
هستند »التین ها = هیسپانیک« گفته مي 
شود. نفوس سرخپوستان )بومیان ایاالت 
متحده ( در سال 2002 اندکی کمتر از یک 
درصد کل جمعیت این کشور بود حال آنكه 
چهار قرن پیش، هنگام ورود انگلیسي ها به 
آمریكاي شمالي از چهل میلیون تجاوز مي 
کرد!. بومیان )سرخپوستان( که تا اواخر قرن 
نوزدهم براي حفظ اراضي نیاکان با مهاجران 
و دولت مهاجرنشینان جنگیدند در اراضي 
محصور )رزرویشن( قرارداده شده اند و به دالیلي 
در مصرف الكل افراط مي کنند و قمار کردن در 
بیشتر این رزرویشن ها مشاهده می شود. این 
رزرویشن ها تحت مراقبت اف بي آي )پلیس 

امنیت داخلي آمریكا( قرار دارند. 
    جمعیت ایاالت متحده آمریكا در سال 1790 
چهار میلیون، در سال 1900 هفتاد و شش 

میلیون، درسال 1970 دویست و سه میلیون، 
در سال 2000 دویست و 81 میلیون، در سال 
2006 از مرز سیصد میلیون گذشت، در سال 
2010 سیصد و 8 میلیون و در یكم ژانویه 2013 
سیصد و 15 میلیون بود. گفته شده است که در 
این کشور، ده تا 15 میلیون مهاجر غیرقانوني 
هم زندگي مي کنند که در آمار باال به حساب 

نیامده اند.
    برآورد شده است که جمعیت این فدراسیون 
تا سال 2050 به 420 میلیون برسد. ولی، روند 
کاهش روزافزون نوزادآوری )زاد ولد( در ایاالت 
متحده که از سال 2005 شّدت گرفته است 
ممكن است این برآورد را به تحقق نرساند. 
نوزادآوری در آیاالت متحده از یک سال پس از 
پایان جنگ جهانی دوم و بازگشت نظامیان فاتح 
از جبهه ها به وطن )سال 1946( تا نیمه دهه 
1960 به طرز بی سابقه ای افزایش یافته بود که 
به »بی بی بوم Baby Boom« معروف شده است و 
سپس آهنگ نزول به خود گرفت که جز در برخی 
دهه ها، این کاهش ادامه یافته و از سال 2005 
شدیدتر شده است. ]نمودار کاهش فرزندآوری 
در ایاالت متحده در پایین این مطلب آورده شده 
است.[. ایالت ها پُرجمعیت آمریكا ]و در واقع؛ 
استیت ها = کشورهای 50 گانه عضو فدراسیون[ 
از این قرار اند: کالیفرنیا 39 میلیون، تكزاس 26 

میلیون، نیویورک 19 میلیون و هفتصد هزار، 
فلوریدا 19 میلیون و پانصد هزار، ایلی نوی 
13 میلیون، پِن سیلوانیا )پِن سیلوی نیا( 12 
میلیون و 800 هزار،اُهایو 11 میلیون، جورجیا، 
کارولینای شمالی و میشیگان )میشیگن( 

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

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

و324 میلیون رسیده بود.

زماني که جمعیت ایاالت متحده به خط 317 میلیون و پانصد هزار رسیدـ  »التین ها« اقلیت 
ردیف یکم در ایاالت متحدهـ  نگاهی به جمعیت جهان و مسائل
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روزي که میهندوست بنام عارف 
قزویني درگذشت

عارف قزویني )ابوالقاسم( شاعر، روشنفكر و مبارز 
میهندوست ایران دوم بهمن 1312 )22 ژانویه 1934( فوت 
شد. از آنجا که فوت او در شب دوشنبه دوم بهمن روی داده بود 
برخی مورخان یكم بهمن )21 ژانویه 1934( را سالروز وفات 
وی درج کرده اند. عارف ]متولد 1882 میالدی[ که هنگام 
مرگ 52 سال داشت در همدان و در جوار گورگاه ابوعلی سینا 
دانشمند بنام ایران مدفون شده است. عارف که اشعار و تصنیف 
های او شعار مبارزان راه دمكراسی و مشروطیت ایران قرارگرفته 
بود ازجمله شعر »از خون جوانان وطن الله دمیده ...« خود نیز 
در تهران به این مبارزان پیوسته بود. وی که مردی احساساتی 
و عاطفی بود در پی یک رنجش، برای مدتی جالی وطن کرده 
و به استانبول رفته بود. عارف سالهای آخر عمررا در همدان و در 
گوشه گیری بسربرده بود. بر بسیاری از اشعار او آهنگ موسیقی 

ساخته شده است.

زادروز »فرانسیس بیکن«
 »Francis Bacon 22 ژانویه زادروز »فرانسیس بیكن
دولتمرد، رساله نگار و فیلسوف انگلیسي قرون شانزدهم و 
هفدهم میالدي است که در سال 1561 به دنیا آمده بود و 65 
سال ُعمر کرد. وي که روش تحقیقات علمي را به دست داده 
است در نهم اپریل سال 1626 فوت شد. روش تحقیق این 
فیلسوف به »بیكنیان مثد Baconian Method« معروف است. 

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

موازی با روش منطقی و ریاضی.

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

آمده بود. عكس، منظره پرواز هانري فارمن را نشان مي دهد.
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ـ 3 ماه  از راست به چپ: استالین، روزول ، وچرچیل در یالتا واقع در کریمه در چهارم فوریه 1945ـ 
پیش از پایان جنگ جهاني دوم در جبهه هاي اروپا

چهارم فوریه سال 1945 میالدي روزولت، 
استالین و چرچیل ]سران وقت ایاالت متحده 
آمریكا و اتحاد شوروي و رئیس دولت انگلستان[ 
مذاکرات هشت روزه خود را در کاخ محل 
استراحت تزارها در شهر یالتا واقع در شبه جزیره 
کریمه آغاز کردند تا سرنوشت آلمان و مناطق 
نفوذ سه دولت پس از پایان جنگ و خطوط تازه 
مرزي را روشن سازند. به خواست چرچیل، از 
شارل دوگل رهبر وقت فرانسویان براي شرکت در 
این مذاکرات دعوت نشده بود. در آن هنگام، کار 
آلمان پایان یافته تلقي مي شد. واحدهاي ارتش 
سرخ کمتر از سه ماه از تاریخ برگزاري کنفرانس 
یالتا، برلین را تصرف و به عمر رایش سوم پایان 
دادند و هیتلر براي این که به اسارت کمونیستها که 
همیشه با آنان دشمني کرده بود نیافتد خودکشي 
کرد. در اوت همین سال ، سه ماه و چند روز پس از 
سقوط برلین، امپراتوري ژاپن که طعم بسیار تلخ 
سالح هسته اي آمریكا را چشیده بود تسلیم شد و 
جنگ در هردو جبهه پس از شش سال و بر جاي 
گذاردن دهها میلیون کشته و ویراني هاي بسیار 
پایان یافت، ولي معارضه دو دولتي که به صورت 
دو ابر قدرت جهان ازمیان ویرانه هاي این جنگ 
سر برافراشته بودند تقریبا از همان لحظه خاموش 

شدن توپها آغاز شد که والتر لیپمن )روزنامه نگار( 
عنوان جنگ سرد بر آن گذارد. این معارضه که 
45 سال طول کشید جهان را وارد عصر تشكیل 
اتحادیه هاي نظامي و جنگهاي منطقه اي و 
داخلي و کودتاها و براندازي ها و ترورهاي ناشي 
از آن ساخت. هنوز سپیده دم پایان این معارضه 
فرساینده با کنار رفتن داوطلبانه یكي از دو حریف 
نمودار نشده بود که جهان خسته و کوفته با مسائل 
برخاسته از جوالن یک ابر قدرت در پهنه خود 
رو به رو شد که ادامه یافته و تروریسم )به گفته 
گرهارد شرودر صدر اعظم سوسیال دمكرات 
وقت آلمان؛ جنگ غیر دولتي( یک نمونه آن و 
مبارز طلبي پاره اي از دولتهاي کوچكتر و منفرد 
و نیز فعالیت پیگیرجنبش هایي ازقبیل جنبش 
مبارزه با »جهاني شدن اقتصاد برپایه برنامه 
کشورهاي صنعتي« نمونه دیگر آن است و به نظر 
مي رسد که بعضي دولتهاي بزرگتر و منفرد هم 
درکمین به دست آوردن فرصت براي یارگیري 
نشسته اند تا به نوعي دیگر ازموازنه قدرت دست 
یابند. بنابراین، برقراري نظمي نوین در جهانـ  
در آینده اي نه چندان دور قابل پیش بیني است 
و این نظم پایه منطق ریاضي خواهد داشت و 
اصطالحا »رشنال« خواهد بود؛ زیرا که شرایط 

جهاني توسعه تكنولوژیک و تكامل فكري بشر به 
دلیل تعمیم ابزار کسب معلومات و اطالعات آن 
را ایجاب مي کند و بشر بي صبرانه درجستجوي 
چنین نظمي است و تا به دست آوردن آن قرار 

نخواهد داشت.
    در مذاکرات یالتا که 12 فوریه پایان یافت، 
قرار شده بود که آلمان به چهار بخش تقسیم و 
هرقسمت به یک فاتح جنگ سپرده شود و این 
فاتحان عبارت بودند از شوروي، آمریكا، انگلستان 
و فرانسه. فرانسه بنا به مالحظاتي به این فهرست 

اضافه شده بود.
     کنفرانس تصمیم گرفته بود که نیروهاي سه 
دولت بالفاصله پس از جنگ ایران را ترک کنند، 
اروپاي شرقي و سرزمین هایي که توسط ارتش 
سرخ از تصرف آلمان خارج شده اند درمنطقه 
نفوذ شوروي قرار گیرند، زیرا که در نشست یالتا 
استالین از موضع نیرومندتري برخوردار بود. 
یوگوسالوي به دست تیتو فرمانده پارتیزانها 
سپرده شود و چون کمونیست بود مورد موافقت 
استالین قرارگرفت. همچنین قرار شده بود که 
اتریش بعدا به صورت کشوري مستقل و بي طرف 
در آید. این کنفرانس نتوانست در باره یونان 
تصمیم بگیرد که پس از جنگ، نزاع شرق و غرب 
)معروف به جنگ سرد( از همین یونان آغاز شد. 
استالین با اینكه در یالتا امضا داده بود که بالفاصله 
پس از جنگ نیروهاي خود را از ایران خارج کند 
دیدیم که دست به تعلل و بهانه جویي زد و که 
نزدیک بود این تعلل به تجزیه میهن ما منجر شود.

    مرور زمان نشان داد که هرآنچه را که شوروی 
در کنفرانس یالتا به دست آورده و درنتیجه، 
پس از جنگ یكی از دو ابرقدرت جهان شده 
بود، گورباچف در اواخر دهه 1980 از دست داد. 
شوروی در جنگ دوم جهانی 27 میلیون کشته 
داده بود و امتیازات به دست آورده در نشست یالتا 
و کنفرانس پتسدام خونبهای آنان و غرامت ویرانی 
وارده به آن کنفدراسیون بودند که گورباچف و 
یلتسین آنهارا برباد دادند. یلتسین مرده ولي معّما 
در اینجاست که چرا درباره فروپاشی شوروي از 
گورباچف که زنده است و هنوز گاه به گاه اظهار 

نظر مي کند بازخواست و مواخذه نشده است.

کنفرانس دشواري ساز سال 1945 یالتا و ادامه تالش بشر براي برقراري نظمي منطقي در 
جهان - هرآنچه را که استالین در یالتا بدست آورد گورباچف بر باد داد


