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به جای سرمقاله:

افشاء و رسوا كردن نامزد انتخاباتي حزب رقيب؛ قسمتي از تمرين دمکراسي در غرب!

در هر انتخابات و به ويژه در جهان 
غرب، رقيبان از هر حربه اي براي پيش 
افتادن و از ميدان بيرون راندن رقيب 
استفاده مي كنند كه يک قسمت آن 
»افشاگري« عنوان دارد. البته اين كارها 
)كلک سوار كردن ها و رسواگري ها(، 
تمريني درست براي دمكراسي واقعي 
نيست كه هدف از دمكراسي انتخاب بهتر 
و بهترهاي يک جامعه و دلسوزان آن براي 
اداره و تامين رفاه و امنيت و پيشبردن 
جامعه )همشهريان و هموطنان( است. 
رسواگري هاي انتخاباتي در عين حال، 
برخي از شايستگان را به گوشه مي 
راند و جامعه از مردان برجسته، نخبه و 
خبره خود محروم و عاري مي شود. از 
طريق اين رسواگري ها، برندهـ  نامزدي 
خواهد بود كه پول بيشتري هم داشته و 
بتواند اعالن بيشتري به رسانه ها بدهد 
و تبليغات بيشتري كند، بر در و ديوار 
Poster بچسباند،پارچه نويس آويزان 
كند، شمار بيشتري را با Placard و براي 
شعاردادن، كف زدن و ... به اجتماعات و 
محل سخنراني ها بياورد. منبع تامين 
اين هزينه سنگين عمدتا اصحاب منافع 

و كمپاني هاي بزرگ هستند.

    از نظر مورخان و آموزشگران، 
افشاگري ها تا اين حد كه زنگ اخطاري 
براي جواناني باشند كه در سر هواي 
نمايندگي و رياست دارند خالي از فايده 
نيستند كه از همين دوران جواني مراقبت 
كنند كه نقطه ضعف از خود باقي نگذارند.

    در فوريه 2008 كه ديگر قطعي شده 
بود مک كين )سناتور آريزونا و اسير 
ويتنامي ها در جريان جنگ اين كشور( 
نامزد حزب جمهوريخواه آمريكا در 
انتخابات نوامبر 2008 رياست جمهوري 
اين كشور خواهد بود مخالفان او )از حزب 
رقيب( بيستم فوريه 2008 افشاكردند 
كه مک كين قبال با يک بانوي »البي گر« 
معاشرت ويژه داشته و نام و عكس اين بانو 
را به رسانه ها داده بودند و انتشار يافته بود. 
اين »البي گر مونث« نظر برخي كمپاني 
هاي آمريكايي را كه مشتري او بوده اند به 
اطالع اعضاي مجلسين آمريكا مي رساند 
كه هنگام تصميم گيري ملحوظ بدارند و 
لذا با سناتورها و نمايندگان مجلس آشنا 
 Vcki Isemanبوده است. وي »ويكي آيزمن
« نام دارد. با اينكه »ويكي« و مک كين، 
هردو داشتن رابطه خصوصي را رّد كرده 
بودند ولي مطلب، خبر رسانه ها و وارد 

اذهان عمومي شده بود.
    وابستگان حزب رقيب همچنين گفته 
بودند يک عيب مک كين كه در آن سال 
باالي هفتاد و دو سالگي بود اين است كه 
عصبي مزاج است و زود از كوره درمي رود و 
حرفهايي مي زند كه رفع و رجوع كردنش 
دشوار است لذا در صورت انتخاب شدن 
به رياست جمهوري، اين وضعيت مزاجي 
ممكن است براي آمريكا درد سرساز شود. 
    و بنابراين، از همان زمان روشن بود كه 
حزب جمهوريخواه برنده انتخابات نوامبر 

2008 نخواهد بود. 
    اين رسواگری ها در پاييز 2017 و در 
مورد نامزد حزب جمهوريخواه در ايالت 
آالباما به طرزی چشمگيرتر تجديد شد و 
چند بانو بدون ارائه سند و مدرک مدعی 
شدند كه اين نامزد سناتوری كه قبال هم 
در اين ايالت رئيس دادگاه بود و به شدت 
مذهبی، در جوانی آنان آزار جنسی! داده 
است. با وجود تگذيب های اين قاضی و 
بدون وجود سند در دست رسواگران، 
وی در اين ايالِت جمهوريخواه، بازنده 
شد. ولی، اين بار چراغ اين نوع رسواگری 
خاموش نشده و برضد بسياری از مقامات 

مطرح می شود و ....

keihanizadeh@gmail.com.
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نظرات و ایرادات تأمل برانگیز یک اقتصادان ایرانی به تصمیمات ارزی، 
سود بانکی، عوارض خروج و ... »توّرم« ارزش ریال را پایین می آورد نه 

نرخ ارزها

2

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

  يک اقتصاددان ايرانی مقيم اروپا در نامه ارسالی  مورخ 
اسفندماه 1936 به دفتر  ناشر روزنامک نوشته است:

  
  اين روزها، در تهران خبر داغ، سخن از ارزها و باالرفتن ارزش 
برابری آنها است و برخی هم، به نظر شخصی و داليلی!، باال رفتن 
ارزش برابری ارزها در بازار آزاد تهران را »كاهش ارزش ريال!« 
به همان اندازه بيان كرده اندـ  بيانی با لحنی ظاهرا انتقادی!، كه 

چنين مقايسه ای با قواعد ِعلمی مطابقت ندارد.
    پولـ  هر پولیـ  يک نوع كاال بمانند پنير، كفش و تخم مرغ 
است. كمبود آن در بازار )عرضه( و كثرت خريدار )تقاضا(، قيمت 
را باال خواهد بُرد كه نوسانی خواهد بود.  ارزش پول یک کشور 
نسبت مستقیم با درصد توّرم پول ]اینفلیشن[ در آن 
کشور دارد. به عبارت دیگر؛ هرچه که پول در جریان 
)حجم آن و جا به جایی اشـ  چه به صورت کاغذ چاپی، 
چِک بانکی و ماشین انتقال( زیادتر شودـ  کثرِت َعرضه و 
عمدتا به سبب نیاز دولت به هزینه کردن و پرداخت هایش 
ـ ارزش آن پایین می رود و انواع کاال و خدمات به همین 
نسبت باال می رود، این کاال می خواهد »یورو« اروپا و دالر 
آمریکا باشد یا پنیر، موز، گردو و گوشت. بنابراين، نبايد 
باالرفتن بهای ارز را كه در همه كشورها در نوسان است، تنها مورِد 
پايين رفتن ارزش ريال به حساب آورد، آب را ِگل آلود كرد و ماهی 
گرفت. شاه ]پهلوی دوم[ كه طبق اسناد از طبقه بندی خارج شده 
سال 2015 دولت آمريكا كه می توان در آرشيو ملّی اين كشور از 
آنها ُكپی گرفت و كتاب كرد، »گوش به دهان« سفيران آمريكا 
در تهران بود، به اشتباه، اوال ريال را از استاندارد طال خارج كرد و 
ثانيا تاكيد و اصرار بر ثابت بودن نرخ ارزها داشتـ  بهای خانه از 
سال 1352 تا 1356 ده برابر شده بود ولی دالر آمريكا همچنان 7 
تومان بود كه شكاف اجتماعیـ  اقتصادی كم درآمد و پُردرآمد را 

گسترش داد كه به انقالب انجاميد.
    بگذارید، بازار یعنی قانون اقتصاد، قانون عرضه و 
تقاضا حرفش را بزند. کنترل دولتی تاثیر موّقت دارد و در 
درازمدت، کار را بدتر و مسئله را الینحل خواهد کرد. چرا 
می خواهند معامالت ارز و در نتيجه ارزش آن را كنترل كنند، ولی 
گوشت و پنير را نَه، كه همه اينها كاال هستند. مثال به مردم بگويند 

كه فقط هفته ای يک روز گوشت بخوريد و تنها از فالن قصابی 
خريد كنيد!ـ  كاری كه دارند برای ارزها می كنند!. ِعلم اقتصاد و 
ِعلم حكومت اين اقدامات را كه انگيزه واقعی و هدف از آنها معلوم 
نيست برنمی تابد. يا بشويد سوسياليست بمانند دوران مائو و 
كنترل بر همه كاال و خدمات و يا قواعد بازار آزاد را رعايت كنيدـ  
در اقتصاد، هم اين و هم آن نمی شود، ونزوئالی نفتدار خواست 
اين دو را مخلوط كند كه به اين روز افتاده است. پيروی يک مورد 
از اين سيستم و يک مورد از آن سيستم كار را به جايی نمی رساند. 
به عبارت ديگر، نمی شود هم اتومبيل داشت و هم آن را با اسب 
جا به جا كرد. ارز برای مردم عادی محدود و ... باشد، ولی برای 
واردكننده پورشه، سيگار، پيراهن، جوراب و ... و قاچاق ]طبق 
شنيده ها[ 21 ميليارد دالری با تريلر، نه. واردات كااليی كه تهيه 
آن در داخله امكان پذير باشد، »ضعف« برای آينده به وجود می 

آورد و فرصت برای دشمن.
    در اخبار ديدم كه يک مقام گفته بود كه خريداران ارز را برای 
پرداخت ماليات به وزارت دارايی معرفی می كنيم. »ماليات« 
از »درآمد« گرفته می شود، چگونه می شود كه ارقام دقيق اين 
درآمد را به دست آورد؟. مگر پيش بينی شده كه بهای ارز باال می 
رود؟. مگر دارنده ارز، لزوما آن را به بانک و يا صّراف رسمی ]دارای 
پروانه[ می فروشد و يا خودش می رود و می فروشد، می دهد به 
دست ديگران تا بفروشند. به جای كارت انتقال پول، اسكناس و يا 
»چک بانک« می دهد و می خرد، از مسافر می خرد. نمی دانم چرا 
اين حرف ها را می زنند؟!. آيا می دانند كه ايرانيانـ  تحصيلكرده 
و تحصيل نكردهـ  به لحاظ هوش و ادراک ]ضريب هوشمندی[، 
در ميان ملل جهان، يكی از ده ملت رديف اول شناخته شده اند 
و باز آيا می دانيد كه توان تحّمل فرد هوشمند بيش از ديگران 
است و بنابراين، طبق يک اصل روانشناختی نبايد كاری شود كه 
كاسِه تحمل او ]اصطالحا؛ َصبر او[ لبريز شود كه در سال های 
1356 و 1357 شده بود. نبايد با مقررات دولتی و كاغذبازی اداری 
)بروكراسی( ناراضی تراشيد كه انديشمندان و اصحاب فكر گفته 
اند؛ ناراضیـ  اگر رفع مشكِل او نشود، می شود مخالف و به همين 

ترتيب هم، مخالف می شود دشمن.
    اقدام ناگهانی به كاهش سود بانكی در نيمِه امسال ]سال 
1396[ در كشوری كه دچار توّرم حدودا ده درصدی است كاری 
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درست نبود و سپرده گذاران پول خودرا متوجه 
مستغالت و طال و ... كردند كه باال رفتن بهای 
مستغالت، اجاره ها را باال می بََرد و بی خانه ها 
كه بيشترشان جوانان هستند ناراضی می شوند. 
همین تصمیم ِ به پیشنهاد چند برابر کردن 
عوارض خروج از کشور در الیحه بودجه، 
نه تنها میلیون های ایرانی برون مرز را 
ناراضی کرده بلکه اگر تصویب و عملی 
شود از دفعات مسافرت آنها می کاهد که 
هر بار هریک معادل صدها و حتی هزاران 
دالر سوغات به ایران می آورد و نیز برخی 
از آنها ارز. سراغ ندارم که در کشوری 
دیگر، عوارض خروج از شهروندان بگیرند. 
چرا دولت »ماليات از خريد« نمی گيرد كه در 
آمريكا دست كم شش درصد است. دولت ايران 
بگيرد كمتر از يک درصد. سابقا محاسبه اين 
كار دشوار بود ولی حاال كه پرداخت ها با كارت 

الكترونيک انجام می شود، بدست آوردن ميزان 
فروش هر مغازه آسان خواهد بود. چرا از بنزين 
نمی گيرند؟. همين آمريكا، تصميم دارد امسال 
ماليات بر بنزين را افزايش دهد، در اروپا كه سر 
به آسمان می زند. هركس بخواهد خودروسواری 
كند بايد مبلغی هم ماليات بنزين بدهد تا جاده 
ها و خيابانهای خوب داشته باشد. برادر من ]در 
ایران[، چهار فرزند داردـ  دوتا دانشجو و 
2 تا فارغ التحصیل بیکار. تا 7 سال پیش 
یک اتومبیل دست دوم داشت. دو سال 
بعد یک اتومبیل هم برای خانم خرید و 
اینک این خانواده دارای 6 اتومبیل است 
که جا برای پارک کردن آنها در مجتمع 
مسکونی و کوچه های اطراف وجود 
ندارد. آیا الزم است که یک دانشجوی 
19 ساله که فاصله دانشکده از خانه اش 
دو کیلومتر است و اتوبوس و مترو هم 

َدم ِ دست، برود اتومبیل نو بخرد؟!. پول 
این اتومبیل ها از تفاوت فروش آپارتمان 
بزرگتر قبلی و خرید آپارتمان کوچکتر 
فعلی و در یک محله ارزانتر تهران به 
دست آمده است. این آپارتمان فقط دو 
اطاق خواب کوچک دارد و 3 پسر در یکی 
از این اطاق ها می خوابند و دختر در اطاق 

نشیمن و روی کاناپه.
    اين را نوشتم كه اگر درج شود شايد كه 
برخی بخوانند، و از تصميمات پی در پی و بعضا 
خالف منطق و اصول برای مردمـ  مردمی كه 
امروز، ابزارهای الكترونيک، انهارا به هم مرتبط 
و نزديک ساخته و انتقال نظرات و خبرها را 
آسان تر و شخصی كرده بدون تبادل نظر با 
كارشناسان بی نظر و مشاهده تجربه ساير ملل 
دست بردارند. اين نوشته را يک وظيفه ميهنی 

و اسالمی دانستم. 

اين نامه ظهر شنيه پنجم اسفند 1396 واصل شد:
        "از روزی كه اليحه بودجه سال 1397 را به مجلس پيشنهاد كردند 
و گزارش شد كه دولتـ  دولتی كه سال ها است به شهروندان پول جيبی 
نقدی! می دهد و نيز پاداش ها و حقوق های آنچنانی به برخیـ  چند 
برابر كردن عوارض خروج از كشور و تصاعدی شدن آن را در رديف 
درآمدهای سال آينده ]سال 1397[ خود قرار داده است بر نگرانی های 

من ]مخاطبـ  فرستنده نامه[ افزوده شده است.
    از آن روز مشتری اخبار ايران در وبسايت های خبری تهران و 
ساير وبسايت های فارسی شده ام. امروز )پنجم اسفند 1396( تنها 
در ُكپی صفحات اول سه روزنامهـ  جام جم، اطالعات و ايران )كه 
خبرگزاری های داخلی آنها را منعكس می كنند!( ديدم كه نوشته بودند 
بودجه تصويب و به شورای نگهبان فرستاده شده است تا قانون شود. 

)مهمترين خبر يک كشور كه وضعيت يک سال را شكل می دهد(.
    برای خواندن متن، به جام جم آنالين سر زدم، از بودجه خبری 
نديدم، تقريبا همه اش درباره هواپيماِی سقوط كرده بود، به وبسايت 
روزنامه ايران رفتم كه روزنامه دولت است و طبعا ُمبلّغ كارهای دولت، 
فقط درباره افزايش حقوق ها بود و از دريافتی ها )عوارض و ماليات تازه 

و به تصويب رسيده( خبری نبود و ....
    من 24 سال است كه در آمريكا زندگی می كنم، بازنشسته، پير و 
عليل هستم، فقط يک دختر دارم كه از اتباع آمريكا است و از منـ  با 
هزينه خودمـ  مواظبت می كند. من برای ادامه بقاء ناچار هستم هر سال 
دست كم يک بار به ايران سر بزنم، حقوق بازنشستگی و كرايه آپارتمانم 

را بگيرم، سری هم به آن بزنم كه آسيب نديده باشد و ... و بازگردم. اينها 
روی هم هزينه شش ماه ماندن من در آمريكا را كفايت نمی كند، با 
بدبختی و امساک زندگی می كنم و روزشماری در انتظار پايان ُعمر. 
می ترسم اگر در ايران بمانم و بميرم، كسی تا ده سال هم سراغ آپارتمان 

من و يافتن جسدم بر نيايد.
    از روزی كه در وبسايت ها خواندم كه دولت عوارض خروج از كشور 
را در بودجه پيشنهادی اش چند برابر و تصاعدی كرده نگران شدم. از 
هركس پرسيدم گفتند كه در كشوری ديگر چنين نيست. چرا بايد 
كاری می شد كه 6ـ  7 ميليون ايرانی تَرک وطن كنند؟ و حاال اين 
عوارض. تكليف ما 70ـ  80 ساله ها كه بچه هايمان رفته اند چه می 
شود. ما بچه آورديم و بزرگ كرديم كه در دوران زمينگيرشدن و ضعف 
جسمانی و حافظه كمِک مان كنند. حاال دولت هم می خواهد برای 
پرداخت پاداش ميليونی به بعضی، از من »يک ال قبا« عوارض خروج 

چندصد هزار تومانی بگيرد.
    شايد هم مجلس اين پيشنهاد دولت را رد كرده باشد، روزنامه هايی 
را كه من ديدم ننوشته بودند، برنامه فارسی بی بی سی هم كه آنالين 
آن را می بينم، قربانش بروم، فقط تبليغ گر بعضی ها هست و كاری به 
نگرانی ديگران ندارد. اگر راست می گويد چرا نمی رود تحقيق كند و 
بنويسد كه كدام كشور دارای عوارض خروجی از اتباع است؟ و خبر دهد 
كه آيا پيشنهاد دولت در مجلس تصويب شده است يا نه و نظر شورای 
نگهبان چيست كه پاسدار قانون اساسی و رعايت دستورهای قرآن در 

وضع قوانين و مصوبات مجلس بايد باشد.".

مجلس بودجه سال 1397 را تصویب کرد اما درباره پیشنهاد چند برابرشدن عوارض 
خروج از کشور خبری نرسیدـ  نامه تأمل برانگیز یک مخاطب در این زمینه
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رويداد چهاردهم فوريه 2018 در 
دبيرستان 3 هزارنفری پاركلَند )شهرک 
پولدارنشين شمال ميامی ِ فلوريدا( كه 
انعكاس جهانی داشت يک بار ديگر 
ضعف روزنامه نگاری قرن 21 را نشان 
داد زيراكه به رغم دستگير شدن عامل 
رويداد و بازپرسی و دو بار حضور او در 
دادگاه و اعتراف به عمل، هنوز »انگيزه« 
اين متهم از تيراندازی در راهروها، 
كالس ها و محوطه دبيرستان و قتل 17 
تَن و جرح شماری ديگر كه 14 نفرشان 
در بيمارستان بستری شده اند گزارش 
نشده است. حال آنكه 61 سال پيش در 
نخستين دوره آموزش روزنامه نگاری 
در ايران، به ما تأكيد می شد كه گزارش 
چنين حوادثی بدون عنصر »چرا؟« 
در خبر، بی ارزش است و جای سئوال 
ـ سئوال عصبی كننده در مخاطب 
باقی می گذارد. بدون روشن ساختن 
»انگيزه«، خبر رويداد همان شرح عمل 
است كه هر كودک دبستانی می تواند 

بيان دارد. 
    در رويداد اين دبيرستانـ  كشتار 
نوجوانان بی گناه، پی به انگيزه واقعی 
بردن، عنصر مهم قضيه است. عمل 
يک جوان 19 ساله كه پس از تولّد 
در نيويورک، توسط يک زن و شوهر 
اَداپت )فرزند خوانده( شده، پدرخوانده 
اش چند سال بعد، از حمله قلبی فوت 
شده، با مادرخوانده به فلوريدا منتقل، از 
دبيرستان به علت كتک كاری با دوسِت 

پسر ِ دوسِت دختر پيشين خود اخراج 
شده و سه ماه پيش هم مادرخوانده اش 
فوت شده، ارث نقدی مدت دار )دارای 
سررسيد( برايش گذارده و در خانه 
دوستش زندگی می كرده، بعد از ظهر 
چهاردهم فوريه به دبيرستان رفته و 
به سوی هركس كه ديده تيراندازی 
كرده و سپس سالح و كوله پشتی اش 
را در گوشه ای در طبقه سوم ساختمان 
انداخته، از دبيرستان خارج شده، به 
فروشگاه »وال مارت« رفته نوشابه 
خريده و خورده و از آنجا به يک َفست 
فود، و 50 دقيقه بعد دستگير شده 
دارای يک انگيزه قابل مالحظه است 

مخصوصا كه جز يكی از 17 مقتول و 14 
مجروح از كاركنان دبيرستان نبوده و 
بقيه دانش آموز 14 تا 18ساله دختر 
و پسر، و تيراندازی به اين نوجوانان 
بی گناه قلبا آسان نيست، انگيزه ای 
قوی بايد در كار باشد و تازه تنها يكی 
از مقتولين و مجروحين 18 ساله بود و 
بقيه زير اين سن. ضعف روانی به خودی 
خود نمی تواند باعث قتل اين همه بی 
گناه باشد آن هم مدت ها پس از اخراج 

از دبيرستان.
    همين ضعف روزنامه نگاری است 
كه مردم متوجه »سوشل ميديا و خبر 
رسانی بين خودمان» و آنالين ها شده 

بازهم پوشش یک رویداد حِساس و تأمل برانگیِز روز بدون شرح »انگیزه« آن 
ـ کشتار نوجوانان دبیرستانی در فلوریدا

4

گشتی در رویدادهای ماه

نیکالس کروز )متهم به قتل( پشت میله ها، شماری از نوجوانان مقتول در 
دبیرستان شهرک پارکلند، نیکالس در آغوش مادرخوانده اش لیندا، زمانی که 

چند ماهه بود

)اسفندماه1396( روزنامک-شماره47



5

دوربین

ُکپی صفحه اول و مطالبي از صفحات دیگر شماره یکم اسفند 1357 روزنامه 
اطالعات، 9 روز پس از پیروزي انقالب براي ماندن در تاریخ و بررسي تاریخ نگاران

)اسفندماه1396( روزنامک-شماره47
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زمین لرزه فوریه 2016 تایوان 
درسی برای شهرداری تهران

    به اشاره تنی چند از اصحاب نظر، زمین لرزه شنبهـ  ششم فوریه 2016 تایوان 
)جمهوری چین مّلی( و بویژه مشاهده سقوط یک ساختمان 17 طبقه مسکونی )به 
نام اژدهای طالیی( در شهر تاینان به صورت به پهلو غلطیدن که منجر به مرگ 39 
تَن شده است باید درسی برای شهرداری تهران باشد که مجّوز برج سازی بویژه 

در بلندی های شمال این پایتخت 12ـ  13 میلیونی را ندهد. تهران بمانند تایوان 
روی کمربند زلزله قرار گرفته و دارای گسل فّعال است. زلزله تایوان چندان شدید 
نبود و شّدت آن کمتر از 7 ریشتر بود. عکس های باال، غلطیدن برج مسکونی 

»اژدهای طالیی« و سایر خرابی ها زلزله فوریه 2016 تایوان را نشان می دهد.
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دود سیگار هرسال از 10 میلیون سیگاری ایران 60 
هزار تَن را می کشد

تیترهای صفحه اول شماره سوم اسفند1394 دو روزنامه تهران از شمار سیگاری های کشور و تلفات ناشی از آن:
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ُکپی صفحه اول و چند مطلب دیگر شماره 15794ـ  هفتم اسفند 1357 روزنامه اطالعات 
)16 روز پس از پیروزی انقالب( برای یادآوری گذشته و نیز سوژه برای پژوهش:
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ر گا ز و ر شــت  گذ ز  ا ُمخــت  نا کــه  هر
ر گا ز مــو آ هيــچ  ز  د  ز مــو نا نيــز    

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 
گذشتگان است. در تاریخ نگاری ژورناليستی باید 
یک مبدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشت و نوشتن 
مطلــب را از آن آغــاز کــرد بنابراین، مطالبــی که در 
زیر آمده اســت ارتباط بااســفندماه داشــته اســت.

16

این ماه در گذر تاریخ

16

این ماه در گذر تاریخ

در ايران باستان روزهای هر ماه دارای 
نام اختصاصی بود و برای مثال؛ دوم 
هر ماه، بهمن و پنجم هر ماه، اسفند 
)اسَپند و در لهجه پهلوی؛ سپندارَمت(. 
از هزاران سال پيش در ايران زمين، روز 
اسفند از ماه اسفندـ  پنجمين روز از ماه 
اسفند، روز »ِمهرورزی« و محبت كردن 
بوده، اسفندگان و قبال »سپندارمذگان« 
خوانده شده و برگزار، و در اين روز؛ تحكيم 
ِمهرورزی تشويق و ازجمله در خانواده، 
و باور براين بوده است كه خداوند حامی 
و رستگاركننده بانوان شوهردوست و 

درستكار است. رسم بوده كه در اين 
روز، نامزدی ها و ازدواج ها صورت گيرد. 
در اين روز، اگر جنگی در جريان بود، 
نظاميان ايران آرام می گرفتند و بزرگان 
ايران، مردمـ  داخلی و خارجی را تشويق 
به دوستی و رفتار برادارانه و انسانی با 

يكديگر می كردند.
از زمانی كه ُعَمر خّيام نيشابوری 
تقويم تازه ايرانی را طّراحی كرد و شش 
ماه اول سال خورشيدی را 31 روزه 
نوشت، »اسفندگان« از پنجم اسفندماه 
به 29 بهمن ماِه هر سال منتقل شده 

است. »اسفندگان« ربطی به »ِمهرگان« 
كه در مهرماه هرسال برگزار می شود 

ندارد.
لع«  مسال »دكتر هوشنگ طا ا
ناسيوناليست بنام ايرانی، نماينده 
پيشين پارلمان و از برجستگان حزب 
پان ايرانيست طرحی را كه ُكپی آن در 
زيرآمده است به اشخاص، اهل پژوهش 
و تأليف و رسانه ها ايميل كرده است تا 
فراموش نشود كه ايرانی از هزاران سال 
پيش مظهر مهربان بودن و مهربانی 

كردن است.

اسفندگان و روز مهربانی و محبت کردن ایرانیان از هزاران سال پیش

)اسفندماه1396( روزنامک-شماره47



در اجرای سياست )استراتژی( دولت 
واشنگتن و با هدف نهائی محاصره شوروی و سّدِ  
گسترش كمونيسم در آسيای غربی )خاورميانه( 
و از اينجا به آفريقا و جزاير اقيانوس هند غربی، 
26 فوريه 1955 يک پيمان نظامي و دفاع 
مشترک ميان تركيه و عراق به امضاء رسيد كه 
بعدا )در سپتامبر آن سال( انگلستان، پاكستان 
و ايران هم به آن پيوستند و دولت آمريكا عضو 
 Baghdad Pact ناظر اين اتحاديه شد كه
)پيمان بغداد( نام گرفت. علت خودداری ظاهری 
آمريكا از عضويت رسمی در پيمان بغداد اين 
بود كه احتمال جنگ عرب ازجمله عراق با 
اسرائيل می رفت و دولت واشنگتن نمی خواست 
مستقيما درگير آن شود. قبال و در مارس 1946 
ميان تركيه و عراق يک پيمان تعاون و دوستی 
امضاء شده بود كه عبارت دفاع مشترک در آن 
ديده نمی شد. اعالم تشكيل دولت مهاباد، دو 
دولت تركيه و عراق را كه هركدام دارای مناطق 
ُكردنشين هستند وادار به امضای آن پيمان 

كرده بود.
جالل بايار رئيس جمهوری وقت تركيه در 
ديدار از ايران در نخستين هفته ِمهرماه 1334 
)سپتامبر 1955( شاه را تشويق به عضويت در 
پيمان بغداد كرد و شاه دو هفته بعد عضويت ايران 
در اين پيمان را ضروری و الزم اعالم داشت و دو 
روز بعد حسين عالء نخست وزير وقت اليحه 
الحاق ايران به پيمان بغداد را به پارلمان داد كه 
تا سی ام مهرماه هر دو مجلس آن را تصويب 
كردند و قانون شد. احتماال يكی از علل قصد 
قتل حسين عالء در مسجد، همين اقدام او بود 
كه با جراحت وارده به بغداد رفت و در نشست 

تأسيس اتحاديه شركت كرد.
 تفسيرنگاران چپگرای اروپايی نوشته بودند 
كه اين، Julius Holmes ديپلمات آمريكايی 
)از 1955 تا 1965ـ  سه بار سفير آمريكا در ايران( 
بود كه خودرا دوست نزديک شاه )پهلوی دوم( 
نشان می داد و وی را ترغيب به عضويت ايران 
در پيمان بغداد كرد. شاه در آن زمان )و حتی تا 
پايان دهه 1960 كه پس از آن، ايران از بركت 
گران شدن نفت ثروتمند شد( هر بار كه كشور را 

نيازمند به پول و يا تسليحات تازه می ديد آمريكا 
را تهديد به نزديک شدن به دولت مسكو می كرد.

 پس از حذف سلطنت از عراق در 14 جوالی 
1958 و خروج عراق از پيمان بغداد، اين اتحاديه 
نظامي، نخست به »ِمتو« و سپس به سازمان 
پيمان مركزي »ِسنتو« تغيير نام داد با همان 
هدف، و در راستاي استراتژي دولت آمريكا مبني 
بر ايجاد حلقه اي از اتحاديه هاي نظامي وابسته 
به غرب پيرامون شوروي و چين )و اصطالحا: 
كانتينمنت آنها(.  با همين هدف، در جنوب 
شرقي آسيا نيز »سيتو« كه ظاهرا يک اتحاديه 
دفاع مشترک بود به وجود آمده بود و پيش از 
همه آنها؛ ناتوـ  كه 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، پاكستان با عضويت در سنتو و سيتو و 
تركيه در سنتو و ناتو حلقه های متصله اين زنجير 
بودند. دو جنگ سالهای 1965 و 1971 هند و 
پاكستان و اِكراه سنتو و سيتو از كمک نظامی 
مستقيم و علنی به پاكستان، اين دو اتحاديه را تا 
حدی تضعيف كرد. انقالب ايران و برقرارشدن 
نظام اسالمی و شعار نه غربی و نه شرقی، به ُعمر 

سنتو پس از 23 سال پايان داد.  
     18 فوريه 1959 و در چهارمين سالروز 
تاسيس پيمان بغداد نيكيتا خروشچف رهبر 
وقت شوروي شاه را با اشاره به عضويت ايران 
در پيمانهاي نظامي غرب و رسما متحد شدن 
با آمريكا بر ضد شوروي، شديدا مورد حمله و 
نكوهش قرارداد و گفت كه شاه، ايران را به صورت 
ابزاري در دست آمريكا قرار داده و اين كشور را 
به پايگاه آمريكا مبدل ساخته كه شوروي نمي 
تواند در قبال چنين وضعيتي بي اعتنا بماند. وی 
گفت: "ايران با در پيش گرفتن يک سياست بی 
طرفانه می توانست بيش از آمريكا از ما )دولت 
مسكو( كمک بگيرد. آمريكا به دولت ايران اسلحه  
می دهد تا از سياست آن دولت كه محاصره ما 
است دفاع كند. هدف ما استثمار نيست بلكه 
حذف استثمار و نابرابری ها است كه ملت ايران 
هم گرفتار آن است.". خروشچف در سخنان 
خود، مفاد قرارداد سال 1921 ايران و روسيه را 

به شاه ياد آور شد و گفت كه از بيم همين قرارداد، 
انگلستان در طول سالهاي ملي شدن نفت ايران 
نتوانست دست به حمله نظامي بزند و مناطق 

نفتخيز ايران را تصرف كند. 
در پي اين انتقاد، جنگ راديويي دوكشورـ 

تهران و مسكوـ  شدت يافت.
موّرخان تداوم ماندن ايران در كنار غرب تا 
1979 را مانع اصلی گسترش سوسياليسم و 
نفوذ مسكو در منطقه خليج فارس )به استثنای 
عراق( می دانند كه اگر اين مانع نبود، جريان 
نفت از دست غرب خارج می شد و شوروی كه 
در دهه 1980 رو به ضعف نهاده بود در پايان اين 

دهه از درون فروپاشی نمی شد.
با فروپاشی جماهيريه شوروی و گسترش 
ناتو در اقمار اين جماهيريه و حتی در بالتيک 
شوروی پيشين، گفته می شود كه محاصره 
روسيه كه سالحهای موشكیـ  اتمی خودرا 
همچنان حفظ كرده و از نظر وسعت بزرگترين 
كشور جهان است و دارای معادن نفت و طال، به 

صورتی ديگر ادامه دارد. 
 در دوران حكومت جورج دبليو بوش برخي 
از سياسيون واشنگتن سخن از گسترش »ناتو« 
تا عراق و افغانستان و آن سوي اين دو كشور 
به ميان آورده بودند و .... موّرخان معارضه تازه 
غرب با روسيه را كه هنوز )جز مشاهده دو نمونه 
اش در اوكراين و گرجستان و نيز مقدمات 
استقرار شبكه ضد موشكي آمريكا در لهستان و 
جمهوري چک( علني نشده است از زماني مي 
دانند كه »كوزوو« با كمک غرب از صربستان 
جدا شد. چندي است كه كرملين تلويحا از طرح 
پنهاني »كانتينمنت« تازه غرب انتقاد و اشاره به 

انتقامگيري مي كند.
»كانتينمنت« سده 21 رنگ ديگری دارد 
زيراكه وجود تسليحات اتمیـ  موشكی، 
اثرگذاری اتحاديه های نظامی را ازميان 
برده است و هرگونه برخورد نظامی مستقيم 
ميان دو قدرت اتمی، سريعا به جنگ اتمی 
خواهد انجاميد و بنابراين، نيازی به اتحاديه و 
لشكركشی نيست. جنگ اتمی ظرف يكیـ  دو 

ساعت تعيين سرنوشت می كند.

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 ...
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هفت روز پس از تصرف بغداد توسط 
نيروهای نظامی ُهالگوخانـ  ايلخان مغولی 
ايران و قتل عام نزديک به دو سوم ساكنان 
آن، بيستم فوريه 1258 مستعصم باهلل 
)ابواحمد عبداهلل( آخرين خليفه عباسی 
كشته شد و خالفت عباسيان برای هميشه 
پايان يافت. به ُهالگو ]هالكو[ گفته بودند 
خليفه عباسی يک مقام اسالمی است 
و ريختن خون مقام مذهبی منع شده و 
برای حكومت او بديُمن است، خير و بركت 
را ازميان می برد و بدبختی آور خواهد بود. 
هالكو اين اندرزرا چند روز مورد بررسی 
نجام تصميم گرفت كه  رداد و سرا قرا
مستعصم باهلل را به طريقه نمدمال كردن از 
ميان بردارد كه با اين طريقه خون او ريخته 

نمی شود كه بديُمنی ببار آورد.
     اين تصميم بيستم فوريه به اجرا 
درآمد و خليفه 45 ساله را الی يک نمد 
بزرگ )به اندازه فرش( قراردادند و آنقدر بر 
زمين ماليدند و حلقه نمد را تنگ كردند تا 

درگذشت بدون اينكه خونش جاری شود.
     هالكو پسر مستعصم را به مغولستان 
فرستاد تا از آسيای غربی دور شود، مسلمانان 
دور او جمع نشوند و ادعای خالفت نكند. 
مستعصم بمانند خلفای چند نسل پيش 
از او »خليفه اسمی و تشريفاتی« بود، ولی 
ثروتمندان مسلمان برايشان پول می 
فرستادند و خزانه ای پُر از طال داشتند. 
قدرت خالفت عباسيان به دست بوئيان 
ايرانی و درجريان انقالب احياء استقالل و 
حاكميت ملّی ايران و افتادن بغداد به دست 
آنان ازميان رفته بود، مخصوصا كه ايرانيان به 
ترويج مذهب شيعه پرداخته بودند ]خلفای 

عباسی سُنی بودند[. 
    سلطان وقت مصر از دودمام مملوكها 
پس از آگاه شدن از مرگ مستعصم، خودرا 
جانشين او و خليفه مسلمين اعالم كرد. 
با اينكه اين ادعای او جز در مصر و مناطق 
اطراف خريدار نداشت؛ لقب خالفت پس 
ازاو همچنان ميان سالطين مصر باقی ماند. 

سه قرن بعد )سال 1517( مصر به تصرف 
عثمانی درآمد و با اين پيروزی، سلطان 
سليم يكم امپراتور عثمانی لقب خالفت 
مسلمين را برخود نهاد و مركز خالفت را از 
قاهره به استانبول ]در آن زمان؛ اسالمبول[ 
منتقل كرد و اين شهررا به جای پايتخت، 
دارالخالفه ناميد. دولت عثمانی بتدريج 
سرزمين های عربی را تصرف كرد و عنوان 
خالفت مسلمين را به آنجا گسترش داد 
و قلمرو خالفت اعالم داشت. سالطين 
عثمانی تا پايان دهه دوم قرن 20 لقب خليفه 

مسلمين را برای خود حفظ كردند. 
چراغ عمر اين امپراتوری با پايان يافتن 
جنگ جهانی اول خاموش شد. عثمانی از 
متحدين آلمان در جنگ جهانی اول بود، 
آلمان شكست خورد و امپراتوری عثمانی 
كه انگلستان و فرانسه از ديرزمان كمر 
به انهدامش بسته بودند از ميان رفت و 
جمهوری تركيه در گوشه اصلی خاک آن 

برجايش نشست و ....

چگونگی نمدمال شدن آخرین خلیفه عباسیان به دست ُهالگوخانـ  داستان انتقال لقب 
خالفت مسلمین از بغداد به قاهره و از قاهره به استانبول

21 فوريه 1903  به موازات پيمان دو 
جانبه 1903 آمريكا و كوبا، دولت آمريكا 
120 كيلومتر مربع از آب و خاک منطقه 
خليج گوانتانامو Guantanamo واقع در منتهي 
اليه جنوب شرقي كوبا را براي سوختگيري 
كشتي هايش از دولت كوبا اجاره كرد كه 
به تدريج تبديل به يک پايگاه نظامي شده 
است. پيمان دو دولت 17 فوريه توسط 
توماس استرادا پالما Th. E. Palmaنخستين 

رئيس جمهور كوبا و 23 فوريه توسط تئودور 
روزولت رئيس جمهور وقت آمريكا امضاء شد. 
اجاره بهاي پايگاه، ساالنه دو هزار دالر تعيين 
شد كه بر پايه نرخ توّرم افزايش يابد. دولت 
آمريكا قرارداد اجاره پايگاه را دائمي مي داند 
ولي دولت كوبا پس از انقالب اين كشور آن را 
منقضي شده اعالم داشته و از دريافت اجاره 
بها خودداري مي كند. گوانتانامو نخستين 

پايگاه خارجي آمريكا بشمار مي رود. 

    در دوران جنگ آمريكا با اسپانيا بر سر 
كوبا در سال 1898 بود كه نيروهاي نظامي 
آمريكا براي نخستين بار از منطقه گوانتانامو 
استفاده كردند. اين نيروها براي حمله به 
نيروهاي اسپانيايي مستقر در سانتياگو كوبا 
در گوانتانامو مستقر شده بودند. گوانتانامو 
 Gitmo كه آمريكاييان اصطالحا آن را گيتمو
تلفظ مي كنند به دور از منطقه توفانهاي 
دريايي كارائيب قرار گرفته است. كريستوفر 
كلمبوس در سال 1494 از اين خليج عبور 
كرد. زماني، انگليسي ها كه مي خواستند 
كوبا را از چنگ اسپانيا خارج سازند نيرو وارد 
گوانتانامو كردند كه نظاميانشان بر اثر ابتالء 

به بيماري تب زرد درگذشتند.
    از سال 2002، دولت آمريكا از پايگاه 
گوانتانامو به عنوان بازداشتگاه متهمان به 

تروريسم استفاده مي كند.

درباره  گوانتانامِو کوبا
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21 فوريه 1937 )اسفند 1315( پيمان سعد 
آباد به تصويب رسيد و الزم الرعايه شد. اين پيمان 
با نقشه لندن و در پي پديدار شدن نخستين 
جرقه هاي زنده شدن ناسيوناليسم ايراني و جان 
گرفتن آن، و با هدف كمرنگ كردن حقوق ايران 
در قراردادهايي بود كه دولت تهران در جريان 
كوچک شدن قلمرو خود و از دست دادن اراضي 

و شهرهايش با همسايگان امضا كرده بود. 

     قرارداد سعدآباد نوعي پيمان عدم تعّرض 
ميان ايران، افغانستان و تركيه بود. با امضاي اين 
قرارداد، خيال انگلستان از تالش احتمالي ايران 
به بازگردانيدن دست كم مناطق تاجيک نشين 

افغانستان به قلمرو وطن آسوده شد. 
دولت لندن از آغاز سال 1921 و پس از 
مشاهده بر پاي ايستادن دولت بلشويكي 
روسيه درصدد برآمد كه در كشورهاي جنوب 

روسيه، ناسيوناليست ها برسر كار آيند تا از 
پيشروي كمونيسم به سوي جزيره العرب و 
هندوستان جلوگيري شود و كودتاي سوم 
اسفند 1299 )فوريه 1921( در همين راستا 
بود ولي انتظار نداشت كه اين حركت به خيزش 
ناسيوناليسم ايراني و زمزمه بازگرداندن هرات و 
 ... منجرشود كه طرح پيمان سعدآبد را به ميان 

آورد.

امير حبيب اهلل خان حكمران افغانستان 
20 فوريه سال 1919 در جالل آباد هدف 
گلوله قرار گرفت و كشته شد. قاتل دستگير 
نشد و انگيزه قتل هم هنوز به درستي روشن 
نشده است. حبيب آهلل خان در طول 18 سال 
حكومتش تالش بسيار كرد كه عنوان خودرا 
از »امير« به »پادشاه« ارتقاء دهد كه انگليسي 
ها كه بر امور سياسي افغانستان سرپرستي 
داشتند زير بار نرفتند و به جاي عنوان پادشاه 
به او لقب »ِسر« دادند. حبيب اهلل خان كه 

داراي 4 زن رسمي و 15 متعه )زوجه موقت( 
بود حتي براي اين كه نشان دهد كه تحت 
الحمايه انگلستان نيست از جانب خود به چند 
كشور سفير فرستاد. بعضي مورخان قتل او را 
به حساب مماشات با انگلستان و پاره اي ديگر 
به عدم سازش با آن دولت و نيز دست زدن به 
برخي اصالحات كه با نظام قبيله اي و سنتي 
افغانها همخواني نداشت دانسته اند. حبيب 
اهلل خان با قوم مغول تبار و شيعه مذهب هزاره 

ميانه خوبي نداشت.

تظاهرات و اعتصاب عمومی گسترده چينيان 
در اعتراض به اشغال نظامي شانگهاي از سوي 
نگلستان بيستم فوريه 1927 آغاز شد كه  ا
چندين روز ادامه داشت و نهال لِفتيسم چينی 
)سوسياليسم + كنفوسيوسيسم + ناسيوناليسم 
چينی(را بارور كرد. تظاهرات فوريه 1927 
بزرگترين واكنش توده های چين نسبت به مداخله 
و نفوذ قدرت های جهاني وقت و خودمختار بودن 
بيگانگان در وطنشان پس از جنبش مشت زنان = 

مردم بدون اسلحه سال 1900 بود. 
    در ژانويه 1927 دولت انگلستان به بهانه 
در مخاطره بودن اتباع اين كشور در شانگهای، 
اين شهر بندری بزرگ ]اينک 21 ميليونی[ 
را اشغال نظامی كرده و در آبهای آن كشتی 
جنگی مستقر ساخته بود. دولت لندن از 

دير زمان، شانگهای را شهری بين المللی 
اعالم كرده بود. انگليسی ها از زمان پيروزی 
بر چين در جنگ يكم ترياک و قرارداد ترک 
مخاصمه منعقده در سال 1842 )معروف به 
قرارداد نانكينگ( در شانگهای مستقر شده 
و راه را برای ورود اتباع قدرت های وقت باز 
كرده بودند. شانگهای ]در لغت، به معنای 
باالتر از دريا[ كه در دهانه يانگ تسه واقع شده 
است در قرون نوزدهم و بيستم كليد ورود 
به چين بشمار می آمد. انتشار عنوان »شهر 
بين المللی« كه انگليسی ها مطرح ساخته 
بودند، جمعيت خارجيان شانگهای را تا سال 
1932 به هفتاد هزار تن رسانيده بود كه 30 
هزار يهودی اروپايی بر اين شمار اضافه شدند 
و به عالوه روس های فراری مخالف بلشويكها 

)معروف به سفيدها(. اين كثرت خارجی و 
عموما اروپايی و آمريكايی كه خودرا هم مطيع 
قوانين و ضوابط دولت چين نمی دانستند يكی 
از انگيزه هاي گلوله باران كردن و تصرف موقت 
شانگهای توسط امپراتوری ژاپن در همان 
سال )سال 1932( بشمار آورده شده است. 
آمريكاييان ساكن شانگهای در كشور خود، 
»شانگهايالندر« خوانده می شدند. ژاپنی ها 
در سال 1937 نيز شانگهای تصرف و تا سال 
1945 در آنجا بودند. نارضايی چينيان از اين 
وضعيت سبب شده بود كه شانگهای به صورت 
كانون چپگرايان و كمونيستهای چينی درآيد. 
افتادن شانگهای به دست نيروهای مائو به 
مسئله خودمختاری خارجيان در شانگهای 

پايان داد و ....

قرارداد سعدآباد نتیجه ترس لندن از احیاء ناسیونالیسم ایراني بود

روزی که امیر افغانستان کشته شد

تظاهرات و اعتصاب عمومی طوالنی شانگهای که آغاز پایان خودمختاری قدرت هاي 
جهاني وقت در چین بودـ  اشاره به گوشه اي از مداخله این قدرت در چین وقت

حبیب اهلل خان
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نشگاه،  دكتر محمد مصدق استاد دا
سياستمدار، دولتمرد و ايراندوست نامدار، 
دشمن سرسخت استعمار ملل و سلطه گری، 
رهبر جنبش ملي كردن صنعت نفت ايران و 
رئيس دولت در سالهاي 1330، 1331 و پنج 
ماه اول سال 1332 چهاردهم اسفند 1345 
در بيمارستان نجميه تهران )خيابان حافظـ  
كمي پايين تر از خيابان جمهوری اسالمی( 
فوت شد و دولت وقت اجازه برگزاری مراسم 
ترحيم اورا نداد و جز يک اعالميه چند سطری 
دولتی، مطبوعات از انتشار هرگونه خبر و 
مطلب ديگر در آن زمينه ممنوع شده بودند. 
هدف دولت وقت برگرفتن خاطره انديشه 
و كارهای اين بزرگمرد تاريخ مشرق زمين 
از اذهان ايرانيان بود. با وجود اين، بسياری 
از ايرانيان پس از آگاه شدن از فوت مصدق 
لباس سياه پوشيدند و اشک ريختند، بيشتر 
معلمان كشور در كالس های درس خود 
يک دقيقه سكوت اعالم كردند و شماری از 
آنان، به خاطر اين عمل احضار و بازجويی و 
دارای پرونده )اصطالحا سياه( شدند. از آنجا 
كه پانزدهم اسفند 1345 )روز پس از وفات 
مصدق( گروهي از مردم تهديد كرده بودند كه 
درصورت مخالفت با برگزاری مراسم ترحيم 
عمومی، با پوشيدن لباس مشكي و يا گفتن 
تسليت به يكديگر با صداي نسبتا بلند ماتم 
خواهند گرفت؛ ساواک خبرچين هاي خودرا 
مامور پرونده سازي، مخصوصا در مدارس و 
سازمانهاي دولتي كرده بود تا هركس از دكتر 
مصدق ياد كند و لباس مشكي پوشيده باشد 

نامش را گزارش كنند و بعدا دستگير شود.
    بيماری منجر به فوت مصدق؛ عوارض 
ناشی از سرماخوردگی )گويا؛ ذات الريه( و 
نيز پيدايش يک تومور )احتماال سرطانی( 

در سقف دهان بيان شده بود.
    به مصدق در روزهاي واپسين عمر 
كه شديدا بيمار بود اجازه داده شده بود به 
تهران و به بيمارستاني كه فرزندش در آن 
طبابت مي كرد منتقل شود. جز براي اعضاي 
فاميل، وي در اينجا هم ممنوع المالقات بود 

و روزنامه نگاران حتي اجازه نزديک شدن به 
ساختمان بيمارستان را نداشتند و شبانه روز 
درخودروهاي خودـ  مقابل ساختمان »پارک 
هتل« نشسته و گوش بزنگ خبراز داخل 
بيمارستان بودند. اين روزنامه نگاران آنچه 
را كه در طول اتومبيل نشينی مقابل كوچه 
بيمارستان و »پارک هتل« ديده و شنيده 
بودند خاطره نويسی كردند و 12 سال بعد و 
در اسفندماه 1357 منتشر ساختند كه در 
تاريخ ماندگار شده است. زيراكه دولت وقت، 
خود يک اطالعيه چند سطري بسيار كوتاه 
دراين زمينه به روزنامه ها داده بود و از آنجا كه 
از مرده مصدق هم مي ترسيد اجازه برگزاري 
مجلس ترحيم عمومي را هم نداد چون می 
ترسيد كه به يک بپاخيزی منجر شود. همان 
زمان، گروهی از دبيران درس تاريخ در يک 
شبنامه كه به روزنامه ها هم ارسال شده بود 
ضمن اعتراض به اين عمل دولت نوشته بودند 
كه با اين كارها »تاريخ را نمی شود پاک كرد« 
و روزی همه چيز آشگار و اعالم خواهد شد 

و »سيه روی شود هركه در او َغش باشد«.
    پيروان خط مصدق كه از فعاالن انقالب 
سال 1357 بودند، در جريان تظاهرات و 
راهپيمايی های اين سال و با استفاده از 

فرصتی كه به دست آمده بود زجرهای اين 
رهبر ملّی براثر فشار دولت شاه و اِعمال 
محدوديت برای اورا برای مردم بپاخاسته 
شرح دادند و بر خشم آنان افزودندـ  دولتی كه 

حتی از مرده مصدق هم می ترسيد.
     52 روز پس از پيروزی انقالب و در 
دوازدهمين سالروز فوت مصدق، ايرانيان به 
اين مناسبت چنان مراسمی برگزار كردند 
كه تا آن زمانـ  جز مورد استقبال فرانسويان 
از استخوانهای ناپلئونـ  بی سابقه بود. صدها 
هزار و طبق گزارش روزنامه اطالعات بيش 
از يک ميليون تن ايرانی از تهران و شهرهای 
ديگر به احمدآباد رفتند و از ساعت 2 تا 5 و 
30 دقيقه )وقت قبال اعالم شده( بر گور او 
گريستند و شعار دادند. شهرداری تهران 
اتوبوس های شهر و مردم اتومبيل های خودرا 
در اختيار گذاشته بودند تا اين جمعيت به 
كرج منتقل شود. اين جمعيت به خواست 
خود، مسافت كرج تا احمدآباد را كه حدود 
80 دقيقه بود در حال شعار دادن، پياده طی 
كردند. احزاب و گروهها قبال با انتشار اعالميه، 
مردم را به حضور در اين مراسم دعوت كرده 
بودند. در آن روز كه دوشنبه بود، ادارات 
دولتی، مدارس و ... از ساعت ده بامداد عمال 
تعطيل شده بود. نخست وزير، وزيران كابينه 
و مقامات دولتی وقت نيز به احمدآباد رفته 
بودند و آيت اهلل طالقانی نخستين سخنران 
اين مراسم بود. مطبوعات تا چند روز و هر روز 
دوـ  سه صفحه از صفحات خودرا اختصاص به 
شرح انديشه ها، كارها و زجرهای مصدق داده 
بودند. طبق گزارش ها، چند چاپخانه تهران 
عكسی از مصدق را كه در احمدآباد، در آفتاب 
و عصا در بغل زير درخت نشسته بود و دستش 
را بر پيشانی گذاشته بود در صدها هزار نسخه 
چاپ كرده بودند كه تماما و ظرف چند ساعت 
به فروش رفته بود و آخر وقت روز چهاردهم 

اسفند بازار سياه يافته بود.
     برای پی بردن به محبوبيت مصدق در 
ميان ايرانيان و ايرانی تبارها ذكر اين دو نكته 

كافی است:

سالروز درگذشت مصدق احیاء گر ناسیونالیسم ایراني و از مردان بزرگ تاریخ شرقـ  از 
ممنوع بودن مراسم ترحیم تا بزرگداشت بی سابقه پس از انقالب

دکتر مصدق در زمان ریاست دولت
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    تيراژ روزنامه همشهری با چاپ عكس 
مصدق در صفحه ششم شماره 29 اُمرداد 
1372 دفعتا به 120 هزار نسخه افزايش 
يافت و اين توجه مردم به آن ادامه يافت تا 
روزنامه اول كشور شد. سال بعد، روزنامه 
ايران با چاپ عكس مصدق در صفحه اول 
خود، در آن روز چندبار تجديد چاپ شد و 

تيراژ انبوه به دست آورد.
     در سالهاي حكومت مصدق، ايران كه 
پرچم مبارزه با استعمار و سلطه را به دوش 
گرفته بود تحت فشار و تحريم اقتصادي و 
تهديد نظامي انگلستان بود كه يكي از سه 
قدرت آن زمان بشمار مي رفت. با وجود اين، 
مردم شاد، سرزنده و راضی از آن مبارزه ملی. 
دكتر مصدق در تمامي طول عمر سياسي 
خود به دمكراسي، حقوق بشر و آزادي هاي 

مرتبط با آن عميقا وفادار بود. 
    دكتر مصدق بر پايه عقيده خود كه شاه 
بايد سلطنت كند، نه حكومت در دوران 
زمامداري اش اختيارات حكومتي را از شاه 
گرفت. در زمان او انتشار نشريه، تشكيل 
حزب و برگزاري اجتماعات سياسي آزاد 
بود. به اشاره وي، كتابهاي تاريخ مدارس 
متوسطه دوباره نويسی شده بود تا ُمبلّغ 
قدرتهاي خارجي مسلط بر ايران و مطابق 
خواست و سياست آنها نباشند. وی متون 
اين كتابهارا استعماری می دانست. پيش 
از آماده شدن كتابهای دوباره نويسی شده، 
مصدق از دبيران تاريخ مدارس خواسته بود 
كه آن صفحه از كتابهای موجودرا كه حاوی 
يک عكس تبليغاتی از ناوگان انگلستان 
است جداكنند و دور بريزند زيراكه هدف 
از قراردادن آن در كتاب، ايجاد ترس در 
جوان ايرانی از قدرت نظامی دولت لندن 
بود و .... وی پس از اينكه وزارت جنگ را 
به وزارت دفاع ملی تغيير نام داده و خود 
تصدی اين وزارتخانه را برعهده گرفته بود 
خواسته بود كه »تاريخ ايران« را بر آموزش 
نظامی سربازان وظيفه در پادگانها بيافزايند 
تا جوان ايرانی بداند كه ميراث اوـ  ايرانـ  
چگونه برايش حفظ و حراست شده و در اين 
سرزمين چه مردانی در خون خود خفته اند 

تا باقی مانده است و فداكاری كند.

    مورخان معروف جهان دكتر مصدق 
را احياء گر ناسيوناليسم ايراني خوانده و 
نوشته اند كه به همين دليل، وي حاضر به 
سازش با بيگانگان بر سر منافع ايران نبود. 

به نوشته اين مورخان كه دكتر مصدق را از 
مردان بزرگ تاريخ ايران خوانده اند، وي در 
جهان سوم چراغي را روشن كرد كه تا پايان 
»استعمار كهنه« روشن بود. وي به ملل 

صفحه اول شماره 14 اسفند 1357 روزنامه اطالعات و شرکت میلیوني ایرانیان
 در مراسم سالمرگ مصدق در احمدآباد کرج

دکتر مصدق در دوران تبعید غیر قانوني در روستاي احمد آبادـ  در یک روز صدها هزار نسخه از 
این عکس ها بفروش رفت

ایرانیان 14 اسفند 1357 در دسته هاي انبوه و به این صورت رهسپار احمدآباد کرج بودند تا در 
مراسم سالروز فوت مصدق شرکت کنند
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تحت ستم و استثمارشونده هشدار داده بود 
كه پس از استعمار كهن )استعمار اروپايي 
كه از زمان يافتن راههاي درياييـ  آغاز سده 
پانزدهم آغاز شده بود(، استثمار و سلطه با 
لباسی تازه برجاي آن خواهد نشست. به 
عبارت ديگر استعمارگران تنها لباس عوض 

مي كنند و ....
     دولت دكتر مصدق كه مورد حمايت 
قاطبه ملت بود در كودتاي 28 اُمرداد 
سال 1332 كه نتيجه توطئه مشترک 
انگلستان و آمريكا و همكاری عوامل داخلی 
بود برانداخته شد، به زندان افتاد و پس از 
تحمل سه سال زندان در پادگان لشكر 2 
زرهی تهران، تا پايان ُعمر در روستاي احمد 
آباد ساوجبالغ )نزديک كرج( به صورت غير 
قانوني تبعيد و در حصر قرار داشت. هنگام 
فوت، از عمر مصدق 87 سال و 9 ماه و 25 

روز گذشته بود.
    تا پايان سال 1356 تالش بر اين بود كه 
از بردن نام مصدق در رسانه هاي كشور و 
سازمانهاي دولتي خودداری شود. در كتابی 
كه پهلوی دوم مولف آن اعالم شده بود و 
برای مدتی كوتاه در مدارس تدريس می شد 
مصدق تضعيف و در مواردی تحقير شده 
بود كه اكراه معلمان از تدريس آن و تداوم 
اين شعار دانش آموزان »بشنو و باور مكن« 

سبب شد كه از برنامه مدارس حذف شود.
     ژنرال آيزنهاور رئيس جمهور وقت 
آمريكا در يادداشتهای خودـ  در ذيل روز 
هشتم اكتبر 1953 اعتراف كرده است 
كه آن دولت )دولت آيزنهاور( در مساعی 
انگلستان برای بركناركردن مصدق نقش 
داشت. وی نوشته است كه به او تاكيد 
شده بود كه اگر مصدق در سمت خود باقی 
بماند چون خودرا متعهد و مكلّف به رعايت 
دمكراسی می داند سرانجام حزب توده و 
مسكو بر ايران، آسيای جنوبی ]استراتژيک[ 
و آسيای غربی ]نفتدار[ مسلط می شوند 
و .... به نوشته آيزنهاور، نقشه براندازی كه 
مجری آمريكايی آن كرميت روزولت ]نوه 
تئودور روزولت رئيس جمهور دهه اول 
قرن بيستم آمريكا[ بود در نخستين ساعت 
اجرا ]ابالغ نامه بركناری مصدق توسط 
سرهنگ نصيری[ شكست خورد و شاه از 

كشور گريخت. باوجود اين، كرميت روزولت 
خودرا نباخت و از راهی ديگر ]دادن دالر و 
كشاندن اوباش و قدرت طلبان به خيابانها[ 
سه روز بعد پيروز شد. ]هری ترومن رئيس 
جمهور قبلی آمريكا تحت تاثير تلقين های 
دولت لندن قرار نگرفته و حاضر به همكاری 
با اين دولت در براندازی مصدق نشده بود.[.

    مورخانی كه اين يادداشت آيزنهاوررا 
نقل كرده اند نوشته اند كه اين برداشت 
با عمل حزب توده در جريان كودتای 28 
اُمرداد همخوانی ندارد و افزوده اند كه اين 
حزب با آن سازمان نظامی وسيع و نفوذ 
در طبقه كارگر می توانست كودتا را به 
آسانی شكست دهد ولی ساكت ماند و اين 
سكوت به صورت يک معّما در تاريخ ايران 
مانده است. در سال 1333 و كشف سازمان 

نظامی حزب توده، ايرانيان پس از آگاه شدن 
از آن همه افسر كمونيست كه در برابر كودتا 
ساكت مانده بودند، از اين حزب رويگردان 
شدند بگونه ای كه اين حزب پس از انقالب 

هم جان نگرفت.
    هرساله به مناسبت زادروز و سالگرد 
وفات دكتر مصدق در آرامگاه او در احمدآباد 
كه از ابنيه ملي ايران بشمار آمده است 

مراسمي برگزار مي شود.
    طبق برخي گزارش ها، در اسفندماه 
1388 )سال اعتراض به انتخابات و درگيری 
های مربوط( به داليل امنيتي، با درخواست 
اجازه برگزاري مراسم سالروز درگذشت 
دكتر مصدق بمانند هرسال )با حضور انبوه 
مردم( در روستاي احمدآباد )و به قول خود 

ويـ  قلعه( موافقت نشده بود.

آیت اهلل طالقاني، بازرگان و داریوش فروهر بر گور مصدق گل مي نهند )14 اسفند 1357(

یک گروه از شرکاء داخلي براندازي دولت مصدق در روز 28 اُمرداد 1332
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21 فوريه 1965 »حاج مالک الشّباز و 
در جامعه آمريكا معروف به ملكم ايكس 
Malcolm X«، يک رهبر مسلمانان آمريكا 
در يک جلسه سخنراني در شهر نيويورک 

هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد. وي 
كه 40 ساله و از مبارزان تامين حقوق 
مدني سياهپوستان بود در عين حال يک 

ناسيوناليست سياهپوست بود.

22 فوريه 1972 ريچارد نيكسون رئيس 
جمهوري وقت آمريكا، يک روز پس از ورود 
به چين در پكن با مائو تسه دونگ رهبر اين 
كشور مالقات كرد. اين، نخستين ديدار يک 
رئيس جمهوري آمريكا از چين بود. دولت 
آمريكا در آن زمان هنوز رژيم پكن را برسميت 
نشناخته بود. در اين سفر، بيشتر مذاكرات 
نيكسون با چوئن الي نخست وزير چين 

صورت گرفت. 
نيكسون 21 فوريه وارد شانگهاي شده 

بود. درست يک سال پس از ديدار نيكسون با 
مائو، 22 فوريه 1973 دو دولت موافقت كردند 
كه دفتر رابط داشته باشند. پس از برقراري 
روابط ميان دو دولت كه بعدا صورت گرفت، 
جورج بوش )پدر( نماينده سياسي )سفير( 

آمريكا در پكن شد. 
هدف اصلي نيكسون از ديدار چين عميق 
تر ساختن شكاف ميان پكن و مسكو بود كه به 
دوستي خود خاتمه داده بودند. مائو روس ها را 
متهم به دور شدن از اصول سوسياليسم كرده 

و تجديد نظر طلب خوانده بود!. به عالوه، مآئو 
عآلقه مند به گسترش دوستی و آتحآد مسكو 

بآ ويتنام نبود.
 چين و ويتنام با هم اختالف ارضي دارند و 
در فوریه 1979 برخورد نظامي داشتند كه 
ممكن است بعدا دولت آمريكا براي پيشگيري 
از قدرت طلبي چين از آن وضعيت استفاده 
كند. چين با فيليپين و ژاپن هم در قلمرو 
دريايي مسئله دارد و مسئله تايوان هنوز 

پابرجاست و ....

قتل یک رهبر مسلمانان آفریقا

... و ریچارد نیکسون به چین رفت

21 فوريه  1945 ناو آمريكايي »بيسمارک سي« كه اسكورت 
)كمكي( ناو هواپيمابر ساراتوگا بود در يک حمله كاميكازي ژاپني 
ها غرق شد و شماري از كاركنان آن كشته و يا ناپديد شدند. اين 
ناو كه 13 ماه پيش از غرق شدن وارد نيروي دريايي آمريكا شده 
بود 27 هواپيما در عرشه خود حمل مي كرد. در اين عمليات 
كاميكازي )حمله انتحاري(، شش هواپيماي ژاپني شركت 
داشتند و يكي از آنها به ناو ساراتوگا برخورد كرد و به آن آسيب 

زد كه ضمن آن بيش از يكصد تن نيز كشته شدند.

یک حمله هوایی انتحار ی ژاپن 
)کامیکازي(  به ناوگان آمریکا 
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    نيروهاي انگليسي كه با هدف بيرون 
آوردن بين النهرين از دست عثماني وارد اين 
سرزمين شده بودند از سوم مارس 1917 
)12اسفند 98 سال پيش( حمله به شهر 
بغداد را آغاز كردند و اين شهر هشت روز بعد 

)11 مارس( به تصرف آنان درآمد.
     از نظر انگليسي ها بغداد كليد تصاحب 
نفت عراق و سلطه بر سرزمين هاي عربي 
و كليد آسيای غربی بشمار مي رود. 

منطقه بغداد از زمان تأسيس تيسفون 
و استقرار پايتخت ايران در آنجا در 
سال 135 پيش از ميالد مركز قدرت 
در شرق بوده است. پس از اشكانيان و 
ساسانيان، عباسيان آنجا را پايتخت 
خود قرار دادند و دولت عثماني با دادن 
امتيازات فراوان به ايران، بغداد را از آن 
خود كرده بود. همه تالش سالطين 
عثمانیـ  از آغاز كار اين دودمان كه 
خودرا خليفه مسلمين سّنی اعالم 
كرده بودند، تصرف بغداد بود و می 
خواستند كه با در دست داشتن بغداد 
جانشين عباسيان شناخته شوند. 
عثمانی ها، عمال از بغداد بود كه بر 
مناطق عربي شرق مصر ُحكم فرمايی 

مي كردند. 
    در جريان جنگ انگلستان با عثمانی برسر 
عراق، نيروهای عثمانی بسختی مقاومت 
كردند و در چند نبرد ازجمله زد و خورد مدائن 
)نه چندان به دور از طاق كسری( واحدهای 
انگليسی را به عقب رانده بودند. حكومت 
انگليسي ها بر بغداد آسان نبود و دائما گرفتار 

بپاخيزی، شورش و زد و خورد بودند.
     انگليسی ها بودند كه 9 دهه پيش عراق را 

از سه ايالت مختلف المذهب و نژاد امپراتوری 
منحله عثمانی به وجود آوردند، مرزهايش را 
طبق سياست خودـ  استخوان گذاردن الی 
زخمـ  ترسيم و نام قديمی ايرانی آن )اِراک 
= ايراک( را برآن نهادند. در دوران ساسانيان، 
ايالتی كه تيسفون )پايتخت( در آن واقع شده 
بود و تمامی كويت را در بر می گرفت »اراک، 
به كسر الف« خوانده می شد. تعيين مرزهای 
مسئله دار عراق و ايران بويژه در اروند رود 
)شط العرب( كار انگليسی ها است كه 
در مارس 1970 نزديک بود كار به يک 
جنگ تمام عيار ميان ايران و عراق بكشد 
زيراكه ايران قرارداد 1316 هجری را كه 
در آن خط القعر )تالِوگـ  وسط المياه( 
اروند رود تعيين نشده بود و كشتی ها 
بايد با اجازه بصره وارد اين رود می شدند 
و راهنمای عراقی می داشتند لغو كرده 
بود. منطقه بصره و نواحی شيعه نشين 
شرق دجله تا اواخر عهد زنديه و منطقه 
سليمانيه تا زمان سلطنت محمدشاه 
قاجار وابسته به ايران بودند. مسائل 
امروز از آسيای جنوبی تا آفريقا نتيجه 
همان مرزبندی ها و كشورساختی های 

استعمار اروپايی است.

روزی که دولت لندن به دنبال نفت و سلطه، »بغداد« را تصرف کرد و با ساخت کشور عراق 
و مرزهای مسئله دار همه جا چوب الی زخم گذاشت

23 فوريه 1942 و نزديک به سه ماه 
پس از آغاز جنگ ژاپن و آمريكا، زيردريايی 
ژاپنی I - 17 به فرماندهی كوزو نيشينو 
Kozo Nishino در ساعت 7 بعد ازظهر به وقت 
محلی وارد كانال سانتا باربارا در كاليفرنيا شد 
و تاسيسات نفت الوود Ellwood را در كنار 
اين پيشرفتگی آب اقيانوس آرام مورد حمله 
قرارداد. در حمله اين زير دريايی 111 متری 
مجهز به شش اژدرافكن و توپ به الوود، به چند 
تانكر نفت و ساختمان يک هتل آسيب رسيد. 
اين زيردريايی سپس در جهت جنوب )لس 
آنجلس( به حركت درآمد كه پليس سانتا 
باربارا جريان را تلفنی به پليس لس آنجلس 

خبر داد، كه در اين شهر آژيرها به صدا درآمد، 
هواپيماهای نظامی به پرواز درآمدند، گارد 
ساحلی آماده شد ولی از حمله زيردريايی 

خبری نشد.
    انتشار اين اخبار در رسانه ها باعث شد كه 
برخی از ساكنان ساحل غربی آمريكا خانواده 
های خودرا از مناطق ساحلی دور سازند و 
بهای مستغالت در سه ايالت كاليفرنيا، ارگون 

)اورِگانOregon( و واشنگتن كاهش يابد.
    هفت زير دريايی ژاپنی، پس از شبيخون 
نيروی دريايی امپراتوری ژاپن به »پرل هاربر« 
در دسامبر سال 1941، به ساحل غربی اياالت 
متحده نزديک شده و راه را بر كشتی های 

تجاری بسته و به چند كشتی از اين دست 
آسيب زده و يا غرق كرده بودند. اين زيردريايی 
ها دو بار نيز با كشتی ها نظامی آمريكا درگير 
شده بودند و يكی از همين زير دريايی ها وارد 
كانال سانتا بربارا شده و تاسيسات نفتی الوود 

را مورد حمله قرارداده بود.
    زيردريايی I - 25 يكی ديگر از زيردريايی 
ها اين گروه در ژوئن 1942 )تقريبا سه ماه 
پس از حمله به سانتا باربارا( وارد ساحل 
ايالت ارگون Oregon شد و در امتداد رودخانه 
 Fort Stevens كلمبيا به پايگاه نظامی استيونس
حمله بُرد. اين گروه زيردريايی ژاپنی جزيره 

ونكوور كانادا را هم مورد حمله قراردادند.

تعّرض زیردریایی های ژاپنی به ساحل غربی آمریکا در سال 1942
)1
39

ه6
دما

سفن
)ا
47

ره
شما

-
ک

نام
وز
ر

24



تهران در اسفندماه 1342 و از نيمه دوم 
اين ماه شاهد تحوالت تازه ای و بعضا غافل 
گير كننده بود. برای نمونه؛ اميراسداهلل علَم 
نخست وزير، دوست و َمحرم شخص شاه 
كه در روزهای پيش از آن، سخن از برنامه 
هايش در ماهها و سال های آتی به زبان 
می آورد كه حكايت از بقاء نخست وزيری 
او می كرد در نخستين ساعت اداری 17 
اسفند، كناره گيری خودرا اعالم داشت كه 
اصحاب اطالع گفته بودند از وی خواسته 
شده بود كه استعفاء بدهد و همان روز هم 
كنار برود. ساعتی پس از اعالم كناره گيری 
َعلَم، حسنعلی منصور نخست وزير آينده 
اعالم و تعيين او به نخست وزيری به پارلمان 

ابالغ شد تا بررسی  كند و رای اعتماد دهد. 
حسنعلی منصور دبيركل حزب ايران نوين 

بود و قبال دبير شورای عالی اقتصاد.
وی همان روز و پيش از دريافت رای 
اعتماد پارلمان، اسامی وزيران كابينه خودرا 
اعالم داشت و معلوم شد كه سه وزارت 
تازه هم خواهد داشتـ  وزارت اطالعات و 
جهانگردی )امروزه: ارشاد(، وزارت آبادانی 
و مسكن و وزارت آب و برق. اميرعباس 
هويداـ  دوست نزديک منصور، عباس آرام، 
جمشيد آموزگار به عنوان وزيران دارايی، 
امور خارجه و بهداری كابينه منصور معرفی 
شده بودند. در همين روز، وزيران اعالم 

شده، عضو حزب ايران نوين شدند!.

از تحوالت غافل گيركننده اين روز، 
يكی هم تعيين ضياءالدين شادمانـ  فعال 
در امور ورزش و رسانهـ  به عنوان شهردار 

تهران بود. 
دو روز بعد، مجلس شورا به اتفاق آراء و 
سنا تنها با يک رای مخالف، به كابينه تازه 
رای اعتماد دادند. دو روز پس از رای اعتماد 
پارلمان، وزير تازه دادگستری دست به 
تغيرات وسيع زد و ازجمله افراد ديگری 
را دادستان تهران، دادستان ديوان كيفر 
كارمندان دولت و ... كرد و سخن از احتمال 
تغيير نظام قضايی كشور از شكل سيستم 
قضايی فرانسوی به صورتی بومی و ايرانی 

پسند بميان آورد

تحوالت غافل گیر کننده اسفند1342ـ  کناره گیری َعَلم، نخست وزیر شدن حسنعلی منصور

ساعت دو و 50 دقيقه بامداد يكم اسفند 
1357و 9 روز پس از سقوط نظام سلطنتی 
ايران، چهار ژنرال ديگر در پشت بام ساختمان 
كميته انقالب تيرباران شدند. محاكمه آنان 
چند ساعت پيش از اعدام، پايان يافته بود. 
قاضی شرع دادگاه انقالب، اين چهار تَن را كه 
سرلشكر امين افشار فرمانده سابق لشكر گارد، 
سرتيپ نعمت اهلل معتمدی فرمانده سابق 
تيپ زرهی قزوين، سرتيپ منوچهر ملک 
معاون معتمدی و سرتيپ حسين همدانيان 
رئيس ساواک كرمانشاه بودند ُمفسد فی 

االرض تشخيص داده بود.
    دقايقی پيش از اعدام، خبرنگاران موفق 
شده بودند كه با اين چهار ژنرال سابق كه در 
انتظار آمدن ماموران اجرای حكم و بستن 

چشمهايشان بودند مصاحبه كنند. 
    هر چهار تن كه اظهاراتشان در روزنامه ها 
منعكس شد گفته بودند كه دستور تيراندازی 
و كشتن مردم را نداده بودند و تأكيد كرده 

بودند كه نبايد ارتش را كه وظيفه دفاع از 
تمامّيت كشور در برابر دشمن و هرگونه تجاوز 
خارجی دارد به خيابانها می بردند و در مقابل 
مردمـ  برادرانشانـ  قرار می دادند و شاه نبايد 

كشوررا در لحظه حّساس تَرک می كرد.
     امين افشار گفته بود كه اطرافيان شاه كه 
به دور او ديوار كشيده بودند خيانت كردند، 
شاه مشاور ارتشی نداشت. من تا چند دقيقه 
ديگر زنده نخواهم بود ولی توصيه می كنم 
كه كاری نشود كه ارتش تضعيف شود. ده 
سال طول خواهد كشيد كه برای ارتش، 
كادر به وجود آيد. دشمن خارجی و يا يک 
گروه داخلی با هدف خاص از تضعيف ارتش 
سوء استفاده خواهد كرد و دست به تعّرض و 

تخريب خواهد زد و .... 
    سرتيپ معتمدی گفته بود كه شماری 
تملّق گو اطراف شاه را گرفته بودند و مانع 
اطالع او از جزئيات روز و خواست مردم 
بپاخاسته می شدند. سرانجام وقتی كه او از 

ايستادگی مردم برای رسيدن به خواست 
هايشان آگاه شد بايد راه حل پيدا می كرد نبايد 
ارتش را پليس شهر می كرد و در برابر مردم 
قرار می داد. سرباز ارتش، پليس شهر نيست.

    سرتيپ ملک گفته بود كه نخست وزير 
و وزيران مسئول مشكالت هستند نه افسران 
ارتش. شاه بايد در تأييد انتخاب مديران و 
رؤسای ادارات دّقت می كرد و با وسائلی كه 
در اختيار داشت از فساد اداری و مظالم آگاه 
می شد. بايد فساد زدايی می كرد و اين كار را 
از دادگستری ]دستگاه قضايی[ آغاز می كرد. 
شاه بايد دست كم اندرزهای خواجه نظام 
الملک را در كتاب سياستنامه درباره ِعلم 
حكومت كردن و انتخاب معاشر و مشاور می 
خواند. شاه خيلی خودپسند بود و خودرا عقل 

ُكل می پنداشت.
    در همين روز )يكم اسفند 1357( 7 
فرمانده لشكر و واحد ژاندارم دستگير و 53 

ژنرال بازنشسته شده بودند. 

اظهارات 4 ژنرال که در پشت بام کمیته انقالب اعدام شدند در دقایق آخر پیش از مرگ

اجساد 4 ژنرال پس از تیرباران شدن از راست به چپ: سرلشکر پرویز امین افشار، سرتیپ معتمدی، سرتیپ ملک و سرتیپ حسین همدانیان
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آيت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی و انقالب چهارم اسفند 1394 
و سه روز پيش از برگزاری انتخابات 
پارلماني، در ديدار با هزاران تَن از مردم 
شهر نجف آباد )استان اصفهان( گفت 
كه ملّت نه مجلس دولتی می خواهد نه 
ضد دولتی. ملت، مجلسی با نمايندگان 
شجاع و متديّن می خواهد كه با وظايِف 
شان آشنا باشند و مرعوب آمريكا نباشند. 
ملّت مجلسی می خواهد كه عالج درد 
مردم را بشناسد و فريب ترفند دشمن را 
نخوردـ  مجلسی كه به عّزت و استقالل 
اهميت دهد و مقابل طمع قدرت هايی 

كه دستشان از ايران كوتاه شده و 
می خواهند برگردند بايستد، مجلسی كه 

دولت را موّظف به اقتصاد درون زا كند.
    مقام رهبری جمهوري اسالمي با 
اشاره به اينكه آمريكا بعد از مذاكرات 
]هسته ای[، يک نقشه برای منطقه 
دارد و يک نقشه برای ايران گفت: اين، 
برای ما روشن شده است كه برای داخل، 
دشمن از نفوذی ها استفاده می كند، 
»نفوذی« حتماً اين نيست كه از دشمن 
پول گرفته باشد. امام )ره( فرمودند گاهی 
حرف دشمن با چند واسطه از دهان آدم 
موّجه شنيده می شود. همه بايد مراقب 

نفوذ باشند، وقتی می بينيد دشمن 
برای ايجاد دو دستگی از شما تعريف 
می كند بی درنگ ابراز بيزاری كنيد، شما 
كه می دانيد دشمن قصد تفرقه دارد، 
نگذاريد موفق شود. امام )ره( گفتند 
كه وقتی دشمن از شما تعريف می كند، 
ببينيد چه اشتباهی كرده ايد. از ادبيات 
سياسی دشمن استفاده نكنيم، دشمنان 
انقالب از نخستين روز، تعبير »تندرو« و 
»ميانِه رو« را بكار بردند. زمانی از نظر 
آنها از همه تندروتر،امام بزرگوار بود و 
امروز هم بنده  حقير را از همه تندروتر 

می دانند.

 Arthurامروز زادروز آرتور شوپنهاور
Schopenhauer فيلسوف آلماني است 
كه 22 فوريه 1788 به دنيا آمد و قسمتي 
از فلسفه شرق را وارد فلسفه غرب كرد. او 
كه در 21 سپتامبر 1860 در فرانكفورت 
درگذشت درباره بوديسم و هندوئيسم 
وسيعا مطالعه كرده بود. شوپنهاور 
پيرامون اراده، عقيده، خواست )هوسـ  
آرزو( و واقعيت محض كتاب نوشته و در 
رديف فالسفه كالسيک آلمان بشمار مي 
رود. معروفترين تاليف او »جهان از منظر 
خواست، آرزو، اراده، توصيف و بازتاب« 
عنوان دارد. وی گويد كه اگر فرد به كاری 
كه به آن عالقه مند نباشد اشتغال يابد از 
زندگانی راضی نخواهد بود و پيشرفت 

نخواهد داشت. اگر افراد پيشرفت نداشته 
باشند جامعه درجای خود »درجا« خواهد 
زد. بشر بايد خواست، هوس و آرزوهايش 
)از جمله هوسهای غريزیـ  سكس( و 

اندوخت مال را محدود سازد تا درگيری 
نداشته باشد و آسان و آسوده زندگی 
كند. اصرار در رسيدن به هوس و خواست 
است كه در برابر انسان رقيب و دشمن 
بوجود می آورد و بخل، حسد و فساد توليد 
می كند. جرمها زاييده زياده خواهی ها 
هستند. مديران بايد روانشناسی محيط 
خودرا بشناسند تا موفق باشند. كسانی 
كه اخالقيات و حقوق ديگران را رعايت 
كنند راضی از خود خواهند بود و ترس 
و بيم نخواهند داشت. كسانی كه درگير 
ادبيات، علوم و هنر باشند غم زندگی 
نخواهند خورد، شاد خواهند زيست 
و باشادی از اين دنيا خواهند رفت كه 

موهبت بزرگی است.

آیت اهلل خامنه ای: ملّت مجلسی می خواهد که دولت را موّظف به اقتصاد درون زا کند و 
مرعوب آمریکا نباشدـ  دشمن قصد ایجاد تفرقه دارد

اندرزهای شوپنهاور به انسان ها

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

Arthur Schopenhauer
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W. J. Ashley

Benedetto Croce

 William James ويليام جيمز اشلي«
Ashley« مورخ تاريخ اقتصاد 25 فوريه 
1860 به دنيا آمد و 23 ژوئيه 1927 
درگذشت. اين مورخ انگليسِيـ  صاحب 
تحقيقات فراوان در تاريخ اقتصاد و در اين 
زمينه دارای چند فرضيهـ  گفته است كه 
برخی از مورخان به عامل اقتصاد در ايحاد 
تحوالت و وقوع رويدادها توجه كافی نكرده 
و آن را در جايگاه خود قرار نداده و از اين بابت 

كوتاهی كرده اند. 
اشلی ريشه جنگها، ناآرامی ها و انقالبات را 
اقتصادی می بيند. به باور او، »عامل اقتصاد« 
باعث تقريبا همه جنگها در سراسر تاريخ بشر 
بوده است و اين جنگها موجب دگرگوني ها 
شده اند. وی بيش از هرانديشمند ديگر نقش 
قيمت ها، دستمزدها و درآمدهارا در ثبات و 
يا بی ثباتی يک جامعه به دست داده است. 

تاليف او »مروري بر تاريخ اقتصادي« اثری 
است مهم و در زمان خود كتاب درسی در 
دانشگاهها. از اشلی 9 كتاب برجای مانده 
است از اين قرار: مقدمه تاريخ اقتصاد و 
فرضيه های مربوط در دو جلد، اقتصاد 
سياسی، طال و قيمت ها، جايگاه اقتصاد در 
تاريخ، اهميت هماهنگی دستمزدها، ... و 
مسئله تعرفه ها. اشلی رساله ای هم درباره 
چگونگی )راه و روش( انتشار مجله اقتصادی 
و نقش چنين مجالت ]نشريات[ در حيات 
اقتصادی يک جامعه و روشن ساختن 
دولتمردان، سياستمداران و افراد دارد. وی 
از پادشاه انگلستان لقب »Sir« گرفته است.

 نقل اين مطلب بدون ذكر نشاني پايگاه 
و نام مولف )نوشيروان كيهاني زاده( ممنوع 
است زيرا كه نتيجه تحقيقات شخص وي 

و نظر اوست.

 Benedetto امروز زادروز »بندتو كروش
Croce« انديشمند ايتاليايی است كه 25 
فوريه 1866 به دنيا آمد. كروش را در رديف 
فالسفه ايده آليست قرارداده اند. وی كه 
روش تازه ای برای نوشتن تاريخ به دست 
داده عقيده دارد كه تاريخ بايد به دست 
فالسفه نوشته شود. وی تاريخ را يک فلسفه 
متحرک خوانده و خواسته است كه مخاطبان 
تاريخ از ديد »Historicism« به علل وقوع 
رويدادها و نتايج حاصل از اين رويدادها و 
تغييرات متعاقب آنها بنگرند و راه بهتری 
برای خود و جامعه انتخاب كنند. او تاكيد 
بر تمركز روی تجربه های انسان در طول 
زمان دارد. استادان روزنامه نگاری كروش را 

طّراح تاريخنگاری ژورناليستی به دو صورت 
كه امروز رايج است بشمارآورده اند. وی 
يادآوری گذشته راـ  هر روز به مناسبتیـ  از 

تكاليف روزنامه نگاران دانسته است. ]يک 
شكل تاريخنگاری ژورناليستی انتخاب و 
انتشار رويدادهای تاريخی در رسانه ها طبق 
قواعد روزنامه نگاری و بمناسبت روز است و 
راه ديگر؛ يافتن ريشه و سابقه تاريخی يک 
رويداد روز و درج كامل آن با هدف آموزش 
عمومی و ارتقاء معلومات به زبان ساده و گرامر 

روزنامه نگاری[. 
    كروش همچنين تعاريف تازه ای بر 
زيبايی شناسی و فلسفه روح و روان نوشته 
است. وی كه بيستم نوامبر 1952 درگذشت 
دارای 13 تاليف است كه عمدتا زمينه 
فلسفی و تاريخ نگاری و تاريخ خوانی )مطالعه 

تاريخ و روش تدريس آن( دارند.

فرضیه پرداز و مورخ تاریخ اقتصاد: همه جنگها، ناآرامی ها و انقالبات ریشه اقتصادی دارد

فیلسوف مبتکر تاریخنگاری ژورنالیستی و نگارش تاریخ به دست فیلسوفها

)1
39

ه6
دما

سفن
)ا
47

ره
شما

-
ک

نام
وز
ر

27



24 فوريه 1953 به كنگره آمريكا 
پيشنهاد شده بود: اينک كه جنگ سرد 
كمونيسم و كاپيتاليسم و درنتيجه معارضه 
دولتهاي پيرو اين دو ايدئولوژي يک واقعيِت 
روز شده است بايد در جوار دستگاه حكومتي 
آمريكا يک مديريت واحد جنگ سرد )آشگار 
و يا غيرعلني( ايجاد شود و كار برنامه ريزي 
ها و مخصوصا اداره سياست هاي تبليغاتي 
و فعاليت هاي رسانه اي را به دست گيرد و 
»صداي آمريكا« نيز از وزارت امور خارجه 
جدا گردد و ...، زيرا كه دستگاههاي تبليغاتي، 
كارشناسان روابط عمومي و رسانه ها اسلحه 

جنگ سرد هستند.
     براي تصويب اين طرح، همچنين 
استدالل شده بود كه سالح اتمي مانع 
جنگ جهاني ديگري خواهد بود بنابراين، 
هرگونه معارضه درآينده، به شكل جنگ 

سرد )نطق، نوشته و بازي هاي ديپلماتيک 
ـ تهديد و ارعاب، قهر و آشتي( خواهد بود 
و برنده اين جنگ؛ بلوک، جناح و دولتي 
خواهد بود كه سياست تبليغاتي و رسانه اي 
بهتر و ُمنسجم، روزنامه نگاران بسيارماهر، 
ديپلمات هاي زبردست )كاركشته( و 

پاليسي ِميكرهاي آزموده داشته باشد.
    اين طرح، با جزيي تغيير و اضافه شدن 
يک بند مبني بر توجه هرچه بيشتر به 
سازمانهاي اطالعاتي آمريكا )از لحاظ 
بودجه، تجهيزان و نيروي انساني( به تصويب 
رسيد كه موّرخان، فروپاشي بلوک شرق 
)ازجمله شوروي( و عقب نشيني كمونيسم 

را از نتايج آن بشمار آورده اند.
     در پي پيروزي اين طرح بود كه كانون 
هاي فكر و مطالعه به صورت انستيتوها، 
NGO ها   ، نجمن ، ا هش و كز پژ ا مر

)سازمانهاي غير دولتي( و ... به وجودآمده 
اند و پاليسي ِميكرهاي سابق، ديپلمات ها 
و ماموران اطالعاتي بازنشسته، پي.آر.پي 
ها )كارشناسان روابط عمومي و مديران 
تبليغات( و ... به آنها پيوسته اند و هر روز هم 
تقويت مي شوند. در اين زمينه، در دوـ  سه 
دهه گذشته برخي از كشورها به اقتباس از 
آمريكا به اجراي چنين طرحهايي دست زده 
اند. پاره اي از دولتها و ازجمله روسيه برخي از 
اينNGO ها را كه در كشورهاي ديگر فعاليت 

آزاد دارند از عوامل جاسوسي خوانده اند.
     به باور برخي از مفسران، واشنگتن روش 
قديم انگلستان مبني بر خريد و يا برسر 
كار آوردن بعضي از رجال كشور مورد نظر 
)هدف( به عالوه، رسانه ها و دست اندركاران 
آنها را مورد توجه، مطالعه و بررسي قرارداده 

است.

28 فوريه زادروز »ميشل دو مونتاين 
Michel de Montaigne« فيلسوف و نويسنده 

دوران رنسانس فرانسه است كه در 1533 
متولد و در 13 سپتامبر 1592 درگذشت. 

    اين انديشمند و اديب كه عقيده داشت 
براي مطالعه بشر، پژوهشگر بايد نخست خود 
را تحت مطالعه قراردهد، يک اثر چندين 
جلدي تحت عنوان »رسائل« دارد. وي 
احتماال نخستين متفكري است كه روش 
جامعي براي بررسي و مطالعه انسان به دست 
داده، از اين قرار: شناخت طبيعت بشر]فرد[، 
شناخت عادات بشر]فرد[، شناخت عقايد 
بشر]فرد[، و شناخت استعدادهاي بشر]فرد[.
    اين فيلسوف، مخالف پژوهش صرفا كتابي 
است و مي گويد كه در جستجوي حقيقت بايد 

سفر كرد، كتاب خواند و انديشه كرد. به نظر 
او، محقق بايد از ترديد خارج نشود تا حقيقت 
را به دست آورد. وي كه در دانشگاه تولوز 
تحصيل كرده بود مي گويد: خدا استعداد را 
در انسان به وديعت نهاده است و براي نهايت 
استفاده از استعدادها، بايد افق باز باشد و 
مانع بر سر راه شكوفا شدن استعداد نباشد. 
حكمران ]دولت[ مكلف به شكوفاساختن 

اتباع است و ....
     در زمينه ادبيات، مونتاين كه تاكيد بر 
ساده نويسي و حتي بكار بردن زبان محاوره 
كوچه و بازار در نوشتن مطالب را دارد 
نوشته است: روزي كه به جاي شاهزادگان، 
»جامعه« مشوق پرورش استعدادها شود 

بشريت به اوج سعادت خواهد رسيد.

مدیریت جنگ سردِ قرن بیستم در آمریکاـ  طرحي که آمریکا را در جنگ سردِ 
کاپیتالیسم و سوسیالیسمـ  واشنگتن و مسکو پیروز کرد و ...

میشل دو مونتاین، مطالعه انسان و شکوفاساختن استعدادها

Michel de Montaigne
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29

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

كار جمع آوري كارهای روزمره 
اردشيرـ  بنيادگذار دودمان ساسانيان 
در يک كتاب ]مجموعه[ تحت عنوان 
»كارنامک اردشير پاپكان« مارس سال 
300 ميالدي )اسفندماه( پايان يافت و 
چند روز بعد نسخه اصلي آن به مناسبت 
نوروز در تاالر پذيرايي كاخ سلطنتي در 
تيسفون ]جنوب بغداد و نه چندان دور 

از اين شهر[ قرار گرفت. 
     به نوشته مورخان رومي، »نرسي« 
شاه وقت پس از خواندن كارنامه اردشير، 
از اين كه نتوانسته بود بمانند او روميان 
را از نزديک شدن به قلمرو ايران بازدارد 
از فرط اندوه بيمار شد و به نفع پسرش 

»هرمز« كناره گيري كرد.
     كارنامه اردشير قرن ها نصب العين 
سران ايران بود. به گفته ويل دورانت، 
اين كارنامه درعين حال پيشرفته بودن 
تمدن ايرانيان را منعكس مي كند كه 
دفتر رئيس كشور ]دفتر = ديپتر اردشير 
پاپكان[ كارهاي روزانه دولت را يادداشت 
و توسط چند ُمَحّرر تكثير مي كرد و 
همانند يک »روزنامه محدود« برای 

دولتمردان و بزرگان ارسال مي شد تا 
درجريان كارها و برنامه ها قرارداشته 
باشند و اندرزهارا بكاربندند. برپايه 
همين روش، از 1995 سران همه 
كشورها، پارلمان ها و دستگاههاي 
دولتي براي خود »وبسايت« رسمي 
ساخته و براي مالحظه عموم و به ويژه 
دولتهاي ديگر و رسانه ها در اينترنت 
قرارداده اند و مطالب اين سايت ها 
»سند« است. استناد تاريخدانان كه قبال 
بريده روزنامه هارا برای استفاده بعدی و 
اظهار نظر آرشيو می كردند اينک متون 
همين وبسايت ها هستند كه رسمّيت 
دارندـ  گرچه مطالب آنها يكطرفه است 
و پژوهشگر بايد برود و اظهارنظرهای 
ديگران را در آن زمينه ها به دست آورد تا 
بشود قضاوت درست كرد. اين وبسايت 
ها در بطن خود دارای ايميل هستند 
تا هركس كه بخواهد بتواند نظر خود و 
درخواستش را از اين طريق برای رئيس 
دولت و هر مقام وحّتی فرد ارسال و پاسخ 
دريافت دارد. قاعدتا تنها مطالب وبسايت 
های مقامات يک كشور و متون اعالميه 

های رسمی بايد مورد استناد و احيانا 
واكنش دولتهای ديگر، تفسيرنگاران 
و افراد ذينفع قرارگيرد و درنتيجه بايد 
»تِكست = متن« تصميم، نظر و اظهار 
باشند، نه تنظيم ژورناليستي كه روزنامه 
نگار عمدتا مفاد مطلب را جهت سهولت 
خواندن در زماني كوتاه، و فهميدن 
ماَوَقع درچارچوب قواعد خبرنويسی 
تنظيم می كند و هدف او اطالع رسانی 
است نه انتشار متن سند كه طوالنی 
و گاهی ثقيل و خواندنش حوصله می 
خواهد. برای رفع هرگونه اشكال، عادت 
بر اين شده است كه نشريات حرفه ای، 
در زير خبرهاي خود نشاني وبسايت 
مقام رسمي مربوط را ]كه خبر روزنامه 
از آن نقل شده است[ درج كنند تا اگر 
مخاطب نياز به متن مطلب داشته باشد، 
خود به آن مراجعه كند. سابقا و پيش از 
عمومّيت يافتن اينترنت، روزنامه ها بر 
حسب اهميت موضوع، متن اعالميه ها و 
اظهارات را در كنار خبر تنظيمی خود، در 
كادر )باكس( قرار می دادند تا در صورت 
لزوم مورد استناد افراد ذينفع قرار گيرد.

کارنامک اردشیر پاپکان، بازتاب تمدن پیشرفته 18 قرِن پیِش ایرانیان و اقتباس از 
آن در دنیاي معاصر

تصویر َکنده کاری اردشیر پاپکان بر سنگ و سکه اش
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Walter Yust

 Walter Yust 29 فوريه سالمرگ والتر يوست
روزنامه نگار و تاريخنگار آمريكايی است كه در 

سال 1960 و در 66 سالگی درگذشت.
    يوست از 23 سالگی و پس از اتمام تحصيل 
در دانشگاه پنسيلوانيا به كار »خبر و نظر« 
پرداخت و برغم سردبيری دائرة المعارف 
بريتانيكا و تاليف كتاب، تا آخرين روز حيات از 
آن دست نكشيد. وی كه 22 سال سردبيری 
بريتانيكا در آمريكارا بر عهده داشت در كتاب 
خاطرات و اندرزهای خود نوشته است: " 
روزنامه نگاری يک اعتياد ترک نشدنی است. 
كسانی كه بخواهند گام به اين حرفه بگذارند 
بايد اين واقعيت را بدانند. ترک اين حرفه به 
مرگ زودرس روزنامه نگار منجر می شود. 

من اين واقعيت را از مطالعه سرگذشت دهها 
روزنامه نگار به دست آورده ام. روزنامه نگار 
عاشق مردم است و خواهان رفاه، سعادت و 
شادزيستن آنان. خبر و نظر رسانی حرفه ای 
)بی طرفانه و كامل( از بزرگترين خدمات به 
بشريت است. بشر نياز به اندرز دارد و اندرز با 
طرح مشكالت و اشتباهات ديگران داده می 

شود كه كار روزنامه نگار است.".
    يوست عالوه بر نوشتن هزاران مقاله و 
سردبيری بريتانيكا، چندين كتاب كه همگی 
زمينه تاريخی دارند تاليف كرده است. مرگ 
نسبتا زودرس اورا افراط در كار و كمبود خواب 
و استراحت و بيماری های ناشی از آن اعالم 

كرده اند.

ادوارد بنسون Edward F. Benson نويسنده 
انگليسی 29 فوريه 1940 در 73 سالگی 
درگذشت. وی داستان نگار، شرح حال نويس 

)بيوگرافر( و تاريخنگار بود.
    بنسون در طول عمر نويسندگی 61 ناول 
)داستان( و 13 داستان كوتاه )شورت ستوری( 
نوشت. داستانهای كوتاه او كه رويداد واقعی 
بودند نخست به صورت پاورق در مجالت 
به چاپ می رسيدند. بنسون 11 تاريخچه به 
سبكی خاص كه بی شباهت به »شرح حال 
= بيوگرافي« نيستند نوشته است ازجمله 
كتاب های »فرديناند ماژالن«، »فرانسيس 
دريک«، »دختران ملكه ويكتوريا« و قيصر 
]قيصر آلمان[ و بستگان انگليسی اش ]خاندان 

سلطنتی انگلستان[ كه قسمتی از تاريخ جنگ 
جهانی اول است ]دو خانواده سلطنتی كه 
بستگان يكديگر بودند برضد هم وارد جنگ 
شدند و پس از آغاز جنگ خانواده سلطنتی 
انگلستان از ترس انگليسی ها نام خانوادگی 
خودرا تغيير داد[. »تاريخ اجتماعی انگلستان« 
مهمترين كار تاريخنگاری بنسون است. وی 
خاطرات و اتوبيوگرافی اش را در سه جلد 

منتشر كرده است.
    معروفترين و تاثيرگذارترين داستانهای 
بنسون عبارتند از: زندگانی مخفی، اطاقی 
در برج، ميراث خور، از امور خانوادگی، آنطور 
كه بوديم، مردی كه نمی انديشيد، پا در هوا و 

شهر بی قانون.

روزنامه نگار، تاریخنگار و سردبیر دائرة المعارف بریتانیکاـ  اشاره اي به اصل »اعتیاد به 
روزنامه نگاري«

نویسنده ای که 61 داستان و 27 کتاب دیگر نوشت!

Edward F. Benson
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دانستنی ها

18 فوريه 1954 نشست بين المللي 
كارشناسان بررسي سرودهاي ملّي در 
شهر وين، سرود »اي ايران« را از نظر 
محتوا و آهنگ، بسيار ميهني و مهّيج 
اعالم داشت و تاكيد كرد كه »ای ايران« تا 
اين زمان، موثرترينـ  برانگيزاننده ترين و 
ميهنگراترين سرود ملّي كشورها است كه 
هر ايراني با شنيدن آن برانگيخته و آماده 

فداكاري براي ميهن مي شود.
روح اهلل خالقي سازنده آهنگ سرود 
ملّي »اي ايران« بود كه 21 آبان  1344 
)12 نوامبر 1965( در 59 سالگی فوت 
شد. خالقي در سال 1906 )1285 هجري 

خورشيدی( در كرمان به دنيا آمده بود.
خالقي كه بر انواع فرضيه هاي موسيقي 
و علوم صدا تسلط كامل داشت در زنده 

كردن موسيقي اصيل ايراني خدمات 
ارزنده به عمل آورد از جمله توجه به َچنگ 
رودكي. وي بود كه توصيه مي كرد ريشه 
موسيقي ايراني و واژه هاي گمشده پارسي 
را بايد در ميان تاجيک ها و مردم جنوب 

روسيه و قفقاز شمالي جستجو كنند.
     صدها آهنگ جاويدان از خالقي باقي 
مانده است كه معروفترين آنها آهنگ 
سرود »اي ايران« است كه شعر آن را 
»حسين گلگالب« استاد وقت دانشگاه 
تهران )و عضو فرهنگستان ايران( سروده 
است. اين سرود در سال 1323 )1944 
و در جريان اشغال نظامي ايران از سوي 
متفقين( تكميل شد. انگيزه سرودن اين 
شعر، مشاهده بي حرمتي هاي نظاميان 
اشغالگر بود كه از تاريخ و تمدن ايرانيان بي 

خبر بودند و قضاوِت شان بر پايه مشاهده 
وضعيت روز بود. ايران قرن ها تنها 
اَبَرقدرت جهان و بيش از 8 قرِن متوالی، 
يكی از دو اَبَرقدرت بود و در قرون ُوسطا 
كه غرب در ظلمت و تاريكی بود، اَبَرملّت 

در ادبيات، دانش، انديشه و تأليفات.
طبق يک آمار، در ربع قرن منتهي 
به 1385 )2006 ميالدي( نوار و سي 
دي سرود »اي ايران، اي مرز پرگهرـ  اي 
خاكت سرچشمه هنر« ... »مهر تو شد 
چون پيشه امـ  دور از تو نيست انديشه 
ام« ... »در راه تو كي ارزشي دارد اين جان 
ماـ  پاينده باد خاک ايران ما« بيش از هر 
آهنگ و سرود فارسي ديگر توليد و تقريبا 
در خانه هر ايراني در درون مرز و برون مرز 

وجود دارد..

روزی که سرود »ای ایران« موثرترینـ  برانگیزاننده ترین و میهنگراترین سرود ملّي 
کشورها تشخیص داده شد

)اسفندماه1396( روزنامک-شماره47

20 فوريه سال 1619 ناخداي يک كشتي 
هلندي 20 سياهپوست را كه در آفريقا شكار 
شده بودند به آمريكاي شمالي )ويرجينيا( 
رسانيد و به مهاجران انگليسي اين منطقه 
فروخت و با اين عمل كار انتقال برده از آفريقا 
به آمريكا آغاز شد. مهاجران انگليسي درسال 
1607 وارد ويرجينيا شده بودند. بوميان 
آمريكاي شمالي )سرخپوستان( مطلقا 
حاضر به كاركردن براي مهاجران نبودند. اين 
بوميان نزديک به سه قرن با مهاجران اروپايی 
سر جنگ داشتند و آنان را متجاوز به خاک 

و تصرف اراضی و امالكشان مي دانستند.
     همزمان با انتقال 20 برده سياه، يک 
كشتي انگليسي هم 90 زن اروپايي را به 
جيمزتاون ]نخستين آبادی مهاجران در 
ويرجينيا« منتقل كرد كه مي توان گفت 
آنان هم به صورتي واگذار شدند. در آن 
زمان انتقال آن قبيل زنان سفيد پوست 

به آمريكاي شمالي امري عادي بود تا به 
همسري مردان مهاجر )انگليسي( درآيند. 
هريک از اين زنان در برابر دريافت 200 
پاوند )ليره انگليسي( واگذار مي شدند 
كه به جاي پول، توتون و بعدا پنبه تحويل 
مي شد. شرط معامله اين زنان اين بود كه 
متقاضي در كليسا حاضر شود و با زن مورد 
نظر ازدواج كند. بنابراين، به يک مرد بيش 
از يک زن واگذار نمي شد. زن پس از ازدواج 

آزاد مي شد و برده نبود.
     در همان زمان ]قرن هفدهم[، كساني 
هم در اروپا بودند كه به عنوان داوطلب نوكري 
)ِسروانت( به آمريكاي شمالي مهاجرت مي 
كردند و اينان تا زماني كه هزينه سفر خود ]از 
اروپا به آمريكا[ را با ارباب تصفيه نمي كردند 
در حكم برده او بودند؛ با اين تفاوت كه ارباب 
نمي توانست آنان را بفروشد و يا نسبت به 

ايشان تعّدي كند.

سرآغاز انتقال برده سیاه، زن و نوکر به آمریکاي شمالي

نقشه مسیر انتقال برده از آفریقا به قاره آمریکا در قرون 17 و 18



اندرو جانسون که پس از قتل لینکلن برجاي او نشسته بود

نخستین محاکمه پارلماني در ایاالت متحده - Impeachment در آمریکا
24 فوريه 1868 مجلس نمايندگان امريكا 
با 126راي موافق در برابر 47 راي مخالف 
 Impeachment محاكمه پارلماني )ايمپيچمنت
( »اندرو جانسون« رئيس جمهوري وقت اين 
كشور را به اتهام بي اعتنائي نسبت به يک قانون 
موضوعه و نيز انتصاب افرادي كه شهرت به 
نادرستي داشتند تصويب كرد. اين محاكمه و 
مقدمات آن سه ماه طول كشيد. 132 سال بعد، 
ويليام )بيل( كلينتون دومين رئيس جمهوري 
آمريكا بود كه مجلس نمايندگان اين كشور 
براي او كيفرخواست صادر كرد. در ماجراي 
واتر گيت، ريچارد نيكسون درمعرض محاكمه 
پارلماني )ايمپيچمنت( قرار گرفته بود كه 
كناره گيري كرد و جرالد فورد جانشينش وي 
را بخشيد. رونالد ريگن نيز در دهه 1980 در 
ـ كنترا« تا يک قدمي محاكمه  ماجراي »ايرانـ 

پارلماني پيش رفته بود. 
    طبق قوانين آمريكا، در يک ايمپيچمنت 
كميسيون قضايي مجلس نمايندگان كار 

بازپرس را انجام مي دهد و در صورت صدور 
قرار مجرميت، اين قرار را به مجلس مي فرستد 
كه در حكم دادستان است و راي عمومي 
مجلس "كيفرخواست" محسوب مي شود كه 
جهت محاكمه متهم به سنا فرستاده مي شود. 
جلسات محاكمه در سنا به رياست رئيس ديوان 
عالي تشكيل مي شود زيرا كه رئيس سناي 
آمريكا معاون رئيس جمهور اين كشور است 

و معاون يک مقام قاعدتا نمي تواند رياست 
محاكمه اورا برعهده داشته باشد. در پايان 
محاكمه، راي گيري مي شود و محكوميت و 
برائت بسته به شمار آراء سناتورهاي مخالف و 

موافق است.
     درخواست محكوميت اندرو جانسون 
)كيفرخواست( از سناي آمريكا در سال 1868 

با اكثريت يک راي رد شد.

 Theodoe W. Schultzتئودور شولتس
اقتصاددان آمريكايی و برنده جايزه نوبل 
سال 1979 كه توجه ويژه به سرمايه انسانی 
Human Capital( يک ملت كرده است  (
26 فوريه 1998 در 96 سالگی درگذشت. 
اين استاد اقتصاد براين باور بود كه ارزش 
واقعی اقتصاديات يک كشور نسبت مستقيم 
با استعداد اتباع آن كشور دارد و استعدادرا 
می توان بوجودآورد و تقويت كرد. پروفسور 
شولتس در تاليفات خود به ملل جهان 
اندرزداده است كه هرچه بيشتر در زمينه 
د سرمايه گذاری كنند  پرورش استعدا
Investment in Human Capital و اتباع آگاه، 
توانا و دارای شخصيت بسازند. وی در رساله 
خود »Human Capital Theory« نوشته است 
كه تجديد حيات )ريكاوری( اقتصاديات آلمان 
و ژاپن در مدتی كوتاه پس از انهدام در جنگ 
نتيجه آموزش و پرورش خوب و سالم اين دو 
ملت بود كه انسانهای ميهندوست، دارای توان 
كامل تفكر و محاسبه ساخته بودند. آموزش 

و پرورش خوب و متناسب آدمهای مولّد بار 
می آوردـ  آدمهايی كه تفكر عمومی و برنامه 
دارند و كار جمعی )تيم ورک( می كنند و نفع 
جامعه را بر سود خود مقدم می دارند، و عقب 
ماندگی مردم خاورميانه )طبق بررسی دكتر 
شولتس( اين است كه كار تيمی و تنظيم 
برنامه و اجرای دقيق آن را ياد نگرفته اند و نفع 
خودرا مقدم می دارند )خودخواه هستند(. 

دكتر شولتس در كتاب سرمايه آموزش و 
پرورش Educational Capital از اين سياست 
آلمانی ها تمجيد كرده است كه نوجوانانی 
را كه در مدارس ميانی )معادل راهنمايی 
تحصيلی( پيشرفت نشان نمی دهند به دوره 
های »تكنيكال اجوكيشن« می فرستند 
تا برای كارخانه ها، تكنيسين و كارگر ماهر 
شوند. شولتس در تاليف ديگر خود »برنامه 
ريزی اقتصادی« توصيه كرده است كه دولتها 
اقتصاد كشاورزی خودرا قربانی صنعتی كردن 
و اقتصاد پيشرفته نكنند كه هرسه بموازات هم 
الزمند. وی برنامه ريزی اقتصادی را يک هنر 
هردولت دانسته است. در اين كتاب، وی اصول 
چهارگانه آدام اسميت به نام »سرمايه دائمی« 
را از ديدگاه تازه ای تفسير كرده است كه آن 
اصول عبارتند از: باروركردن زمين، داشتن 
ماشين )ابزار كار و توليد( خوب، سرمايه 
انسانی و مهارت درتجارت كاال )صادركردن 
محصوالت اضافی و واردكردن كاالی مورد 

نياز واقعی از نوع مرغوب و با بهای مناسب(.

تئودور شولتس و اهمیت پرورش استعداد در پیشرفت اقتصاد یک ملت

Theodoe W. Schultz
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پایان دنیا! در سال 2060 )42 سال دیگر(
پژوهشگر كانادايي »استيفن سنوبلن« 
در فوريه 2003 فاش ساخت كه دستخط 
ايزاک نيوتن دانشمند قرن 18 را )كه در 1727 
درگذشت( به دست آورده كه با محاسبات 
پيچيده اي پيش گويي كرده است كه جهان در 

سال 2060 پايان مي يابد.
     وي گفت اين دستخط اينک در يک آرشيو 
در اورشليم نگهداري مي شود. دستخط نيوتن 

بدون اين كه دارنده اش متوجه مطلب شود 
قبال در يک حّراج آثار تاريخي به فروش رفته 
بود. نيوتن بود كه نيروي جاذبه زمين را كشف 

و محاسبه كرد.
    بسياری از دانشمندان گفته اند كه برپايه 
دانش و منطق، دليلی برای درست بودن و 
تحقق يافتن تصّور به پايان رسيدن دنيا در 

2060 ندارند.

    

زمین لرزه و سونامی مارس 2011 ژاپن با 19 هزار کشته
يازدهم مارس 2011 زمين لرزه ای به 
شدت 9 در مقياس ريشتر شمال شرقی 
كشور ژاپن را در هم كوبيد. اين زمين لرزه 
كم سابقه با سونامی ناشی از آن باعث مرگ 
19 هزار تن از ساكنان منطقه شد و ويرانی 
بسيار ببار آورد بگونه ای كه پس از گذشت 

يک سال از آن رويداد، هنوز 325 هزار تن بدون 
خانه هستند. اين زمين لرزه به نيروگاه اتمی 
 »Fukushima Dai Ichiفوكوشيما دای ايچی«
آسيب وارد ساخت و هوای بخشی از منطقه را 
به مواد راديواكتيو آلوده ساخت كه يک هشدار 

جهانی بود.

    اين زمين لرزه و سونامی ناشی از آن كشتی 
ها را از دريا خارج و به روی خشكی و ساختمانها 
افكند و خودروها در خيابانها و هواپيماها در 
فرودگاههارا بمانند »كاه« به اين و گوشه افكند 
) كه چند منظره از اين وضعيت در عكس های 

ادغام شده زير مشاهده می شود(:
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ديدار نيکسون از چين و نتايج آنـ  تغيير تدريجي نگرش آمريکاييان 
نسبت به چينـ  صادرات ارزان چيني و بيکارشدن ديگران 

 زمزمه معارضه اي تازه

استقبال چوئن الي از نیکسون در شانگهاي و دیدار او با مائو در پکن

بيست و يكم فوريه سال 1972 ريچارد 
نيكسون رئيس جمهوری وقت آمريكا سفر 
خود به چين را با ورود به فرودگاه شانگهاي 
آغاز كرد كه يک تحول جهاني تازه توصيف 
شده بود. اين تحول، نتيجه جنگ سرد دو 
بلوک وقت به مركزيت واشنگتن و مسكو 
بود. پس از اينكه مائو رهبران وقت مسكو 
ـ متحد قديميـ  خود را تجديد نظر طلب 
خواند و از آنان جدا شد دولت واشنگتن 
موقع را غنيمت شمرد و تماس با پكن را آغاز 
كرد. اين تماس با سفر محرمانه كيسينجر 
از پاكستان به پكن و نيز ترتيب يافتن يک 
مسابقه پينگ پونگ ميان ورزشكاران دو 
كشور معروف به پينگ پونگ ديپلماتيک 
آغاز شد. دولت آمريكا از اكتبر 1949 به 
رغم شكست نظامی دولت جمهوري چين 
به رهبري »چيانگ كايـ  شک« از افراد 
مسلح مائو و انتقال به تايوان، همچنان آن 
دولت را به عنوان نماينده همه چينيان به 
رسميت مي شناخت و از حفظ كرسي اين 
دولت در شوراي امنيت و داشتن حق »وتو« 

حمايت مي كرد. نيكسون نخستين رئيس 
جمهوري آمريكا بود كه از چين ديدن كرد.

   
ديدار نيكسون از چين كه تا 28 فوريه 
آن سال ادامه داشت در عين حال نخستين 
ديدار مهم سران پكن و واشنگتن پس از 
ديدار روزولت و چيانگ كايـ  شک در قاهره 
در سال 1943 بود. نيكسون در اين ديدار با 
مائو و ساير مقامات پكن مذاكره كرد. با وجود 
اين، مدت ها طول كشيد تا ميان دو دولت 

مناسبات سياسي كامل برقرار شود. 
     درپی ديدار نيكسون از پكن، به تدريج 
ميان واشنگتن و پكن روابط بازرگاني و 
داد و ستد برقرارشد و چين توانست كه 
كرسی تايوان )جمهوري ملي گرايان چين 
ـ تايوان( در شورای امنيت را به دست آورد 
كه صاحب اين كرسی داراي حق »وتو« 
است ]يكي از 5 قدرت جهان كه اين كرسي 
ها در سالهاي اخير با مدعياني چون هند، 
آلمان، برزيل و ژاپن رو به شده اند و اين 
4 مدعي به مراتب نيرومند تر از فرانسه و 

انگلستان هستند و می گويند كه دهها سال 
پس از جنگ جهانی دوم، نبايد قدرت در 
شورای امنيت همچنان در دست فاتحان 

اين جنگ باشد.[.
    از زمان برقراري روابط ديپلماتيک، 
دولت پكن تا ورود به قرن 21 تالش 
كرده بود كه سوء ظن دولت واشنگتن را 
برنيانگيزد و جنگ سردي كه در پايان دهه 
1980 از ميان رفت، در مشرق زمين از سر 
گرفته نشود. چين كه پس از درگذشت مائو 
]با حفظ واژه كمونيست و احتماال به دليل 
تداوم قدرت در دست شماري مشّخص[ راه 
كاپيتاليستي درپيش گرفته است تا دهه 
دوم قرن 21 نمي خواست كه خودرا به 
مخاطره افكند و حتي ساخت ناو هواپيمابر 
را نوعي كسب تجربه فني! اعالم كرده بود. 
ولي، از گزارش ها و اظهار نظرهاي منابع 
آمريكايي در سال 2012 چنين بر مي آمد 
كه دولت واشنگتن كه به چين به چشم يک 
رقيب و نه يک دشمن نگاه مي كرد، دارد در 
نگرش خود تجديد نظر مي كند و تصميم 
به استقرار تفنگدار دريايي در استراليا، و ... 
در همين راستا است. چين كه نياز به بازار 
فروش و به عالوه، خريد مواد خام ازجمله 
نفت دارد و اختالف ارضي با همسايگان 
آسيب پذيري هاي متعدد داردـ  تاييد 
سياست غرب در قبال ليبي در جريان جنگ 
داخلي ضد قذافي ناشي از همان نياز به بازار 
فروش و خريد مواد خام بشمار آورده شده 
است. كارگر فراوان با دستمزد پايين در چين 
باعث توليد كاالي ارزانـ  گرچه نامرغوب 
ـ شده است و اياالت 50 گانه فدراسيون 
آمريكا بازار شماره يک كاالي اين توليدات 
چينيان هستند و رژيم پكن نمي خواهد اين 
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بازار را از دست بدهد. اقتصاد چين با سرمايه 
گذاري كمپاني هاي آمريكا و انتقال كار از 
آمريكا به چين با هدف كاپيتاليست كردن 
اين كشور و تقويت تفّكر سرمايه داري و بازار 
آزاد به پايه امروز رسيده است. كاالي ساخت 
چين در آمريكا عمدتا در فروشگاههايي به 
نام دالِر ستورها )بهاي هر نوع كاال، تنها يک 

دالر( عرضه مي شود. 
    از گزارش هاي رسانه هاي آمريكا در 
سالهاي 2012 و 2013 چنين برمي آيد 
كه مردم آمريكا دارند از كاالي وارداتي 
ارزان چين كه نسبت به بهداشتي بودن و 
مرغوبيت آنها هم ترديد وجود دارد زده مي 
شوند و وجود بيكاري و انتقال كار از آمريكا به 
چين را نتيجه همين وضعيت مي بينند كه 
در شعارهاي اشغال كنندگان وال استريت 
هم منعكس بود. ادامه اين وضعيت و انتقاد 
اتباع، به تدريج دولت واشنگتن را مجبور به 

اتخاذ تصميمات شديدتر خواهد كرد و .... 
    گزارش ها و تفسيرهاي هشدار دهنده 
از خطر رژيم پكن، از سال 2012 رو به 
افزايش است كه مقدمه يک معارضه تازه 
تلقي شده است. براي مثال، اشاره به چند 
اظهارنظر در فوريه 2013: چين پيله ور 
)بازرگان( شماره يک جهان شده و حجم 
واردات و صادرات آن در سال 2012 سه 
تريليون و 866 ميليارد دالر بوده و 230 
ميليارد دالر بيش از واردات، صادرات داشته 
و با وجود اين، چينيان را مردمي فقير مي 
نامد!. عالوه بر تقويت بنيه نظامي و تازه 
كردن دعاوي ارضي، دست به جاسوسي 
سايبري Cyberespionage در آمريكا زده و 
هكرهاي آن عمدتا نظامي و وابسته به ارتش 
آن كشور هستند. چين كنترل و امتياز اداره 
امور عملياتي بندر گوادرGwadar پاكستان 
ـ نه چندان به دور از مرز ايران و تنگه هرمزـ  
را به دست آورده و براي توسعه و تجهيز آن 
250 ميليون دالر بودجه اختصاص داده و از 
اين بابت باعث نگراني آمريكا و هند شده است 
زيراكه عالوه بر كشتي هاي تجاري، كشتي 

هاي نظامي چين نيز مي توانند از اين بندر 
استفاده كنند و همچنين قرار است از اين 
بندر براي حمل و نقل كاال ميان آسياي 
ميانه )كاشغر و شين ژيانک ( بهره گيري 
 Xinjiang شود و يک راه تجاري شين ژيانگ
را به گوادر متصل سازد و به اين ترتيب رژيم 
پكن به هدفي كه تزارهاي روسيه در قرون 
گذشته )رسيدن به آبهاي دريان عمان( 
داشتند و به آن نائل نشدند دست مي يابد. 
]انگليسي ها با ايجاد افغانستان از بطن 
ايرانزمين،در آن زمان راه را بر تزارهاي روسيه 
بستند[. دولت پكن با همان هدف، دست به 
افزايش نفوذ در تاجيكستان و افغانستان 
زده و هزاران چيني را به عنوان كارشناس 
و عامل وارد تاجيكستان كرده است. بزرگ 
كردن سالروز تعرض نظامي تمام عيار چين 
به ويتنام در فوريه 1979 زيراكه ويتنام 
حاضر به كاهش روابط خود با مسكو نشده 
بود و اخطار شديد مسكو كه اگر اين تعّرض 
قطع نشود به حمايت از ويتنام وارد جنگ با 
چين خواهد شد. طرح اين احتمال كه چين 
پُرجمعيت ممكن است روزيـ  روزگاري 
به انديشه تصرف بخشي از سيبري بيافتد 
زيراكه روسيه بيش از جمعيت خود داراي 

زمين است و گرفتار فساد دولتي و مافيابازي. 
واردات غير ضروري ايران در 7 سال گذشته 
از چين ايرانيان را بيكار كرده و با وجود لطف 
دولت كنوني تهران به پكني ها حدود 40 
ميليارد دالر پول ايران در پكن بالاستفاده 
مانده است. ]ايرانيان قرون وسطا چينيان و 
مغولها را قوم يأجوجـ  مأجوج مي خواندند و 
هراس داشتند.[. صادرات ارزان قيمت چين 
باالخره ژاپن را دچار شكست اقتصادي 
خواهد كرد. بايد هند را در برابر چين تقويت 
كرد تا پكني ها نتوانند در جهان تاخت و تاز 

كنند و ....
    و دوباره در گوشه و كنار اشاره به قانون 
Chinese Exclusion Act مصوب ششم مارس 
1882 مي شود. اين قانون كه تا 60 سال باقي 
مانده بود در افواه به قانون ضد چيني معروف 
بود و ورود چينيان را به آمريكا محدود 
كرده بود زيراكه عالوه بر حفظ فرهنگ و 
عادات خود با مزد كم كار مي كردند و باعث 
بيكاري آمريكاييان و كانادايي ها شده بودند. 
تالش دنيس كرني Denis Kearney رئيس 
 Workingman حزب زحمتكشان آمريكا
Party و جان بيگل John Bigle فرماندار وقت 

كاليفرنيا در تصويب اين قانون موثر بود.

کنفرانس سران وقت آمریکا، انگلستان و چین )چیانگ کايـ  شک( در قاهره در نوامبر 1943
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