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به جای سرمقاله

نامه وارده از یک مخاطب: سخنان میهندوستانه سرتیپ کمال در اجتماع 
آبادانی ها در تیرماه 1330 و اشارات او به تاریخ و احساسات میهنی

  "نوشته بودید كه در پي تمركز نيروهاي 
نگلستان در بصره، سليمانيه،  نظامی ا
َكركوك و اِربيل )ُكردستان عراق( براي 
تعّرض به ایران كه نفت خود را ملّي كرده 
و حاكمّيت خویش را بازیافته بود و ورود 
ناو انگليسي موریِشس )موریس و از نوع 
فریِگيت( به شط العرب )اروندرود(، 12 و 
13 تيرماه 1330 )جوالی 1951( یگانهاي 
ارتش ایران در خيابانهاي شهرهاي كشور به 
منظور تقویت روحيه هموطنان رژه رفتند 
و مردم را به تماشاي مانورهاي نظامي خود 
دعوت كردند. مردم كه به هيجان آمده 
بودند داوطلبانه در خوزستان و مناطق 
مورد تهدید، به كمك سربازان شتافته و به 
حفر سنگر توپ پرداخته بودند. فرماندهي 
دفاع از آبادان به »ژنرال كمال« سپرده 
شده بود و نيروي كمكي از شيراز و قزوین 
و یكان هایی از لشكر 7 پياده كرمان روانه 
خوزستان شده بودند. همچنين چندین 
خلبان نيروي هوایي داوطلب عمليات 
كاميكازي و كوبيدن هواپيماهاي پُر از مواد 
منفجره به كشتي انگليسي شده و مردم به 
تمجيد و قدرداني از آنان پرداخته و روزنامه 
ها به چاپ عكس هایشان دست زده بودند. 

شماری غّواص نيز آمادگِی شان را به بستن 
»مين دریایی« بر بدن خود و انفجار انتحارِی 
ناو انگليسی اعالم كرده بودند. نيروي دریایي 
با وجود ضعف و نداشتن ناو سنگين به حالت 
آماده باش درآمده بود. در خوزستان حمل 
سوخت به دو كشتي الروب قطع شده بود 
تا شط العرب با ِگل و الي بسته شود و به ناو 
انگليسي موریشس اخطار شده بود كه ظرف 
ده روز یا باید از شط العرب خارج شود و یا 
در جایي كه هست به ِگل خواهد نشست. 
دهها هزار تَن از سربازان منقضي خدمت 
)ذخيره و احتياط( و دیگران داوطلبانه به 
پادگانهاي مربوط مراجعه و خود را معرفي 
مي كردند كه دوباره مسلح شوند و در راه 
وطن جانبازی كنند تا روح و روان نياكان كه 
آن سرزمين را برایشان به ارث گذارده اند 
شاد شود. رادیو تهران پي در پي گزارشهاي 
مربوط را همراه با سرود »اي ایران ...« پخش 
مي كرد و اصحاب نظر با مصاحبه و تفسير 
به مردم ثابت مي كردند كه اشغال نظامي 
ایران در شهریور 1320 نتيجه خيانت چند 
مقام سياسی و فرمانده نظامی بود، نه ضعف 
نيروهاي مسلح و وطندوستي مردم و این 
شور و هيجان ملّی باید سرمشق سایر ملل 

قرار گيرد. سرتيپ كمال )مدافع آبادان( پی 
در پی از حركات ناو موریشس خبر می داد 
و از استقرار توپهای ساحلی و آماده بودن 
برای غرق كردن آن كشتی با آتش آنها 
ظرف مدتی كمتر از 5 دقيقه می گفت و این 
قول خودرا تكرار می كرد كه اگر غرق كردن 
موریشس بيش از 5 دقيقه طول كشد گلوله 
به قلب خود خواهد زد. او برای آسوده شدن 
خيال ایرانيان می گفت كه برخالف نوشته 
های برخی نشریات وابسته در تهران، این 
ناو كوچكتر از دیسترویر )ناوشكن( است و 
اشتباه فرمانده آن این بوده كه آن را وارد 
شط العرت )اروندرود( كرده كه در اینجا 
فضای مانور ندارد و فاصله آن تا توپ های 
ساحلی و خمپاره اندازهای ما كم است و اگر 
كوچكترین حركت تعّرضی از آن مشاهده 
شود به آتش كشيده خواهد شد و با غرق 
آن، راه دریایی عراق كه در كنترل انگليسی 
ها است بسته خواهد شد و ماـ  ایرانيانـ  به 
این، اكتفا نخواهيم كرد. بروید تاریخ ایران و 

قلمرو آن را مرور كنيد و بخوانيد و ....
    تا اینجا، مطلبی را كه نوشته بودید 
درست، ولی سرتيپ كمال نگفته بود كه 
گلوله به قلب خود می زنم. در آن روز او در 
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حالی كه به سالح كمری خود اشاره كرده بود 
گفته بود كه اگر ناو موریس را ظرف 5 دقيقه 
غرق نكنم این سالح را به شماـ  خطاب به 
اجتماع آبادانی های نگران از تمركز نظامی 
انگليسی ها در عراق و ورود ناو انگليسی به 
اروندرودـ  می دهم تا 5 گلوله به قلب او بزنند.

    منـ  یك بازنشسته، در مرز 86 سالگی و 
مقيم كاليفرنيا، در آن سال ستوان سوم وظيفه 
بودم و در كنار تيمسار كمال كه آن سخنان 
را در اجتماع 700ـ  800 نفری آبادانی های 
نگران از احتمال تعّرض نظامی انگليس بيان 
داشت. این مطلب را برایتان از این لحاظ می 
فرستم تا در »تاریخ« بماند. مطلب شما خالصه 
بود و با یك اشتباه عبارتی كه در باال به آن اشاره 

كردم )شلّيك گلوله به قلب(.
    من 18 ساله بودم كه دوره دوساله 
دانشسرای مقدماتی وقت را گذرانده و آماده 
برای معلم شدن. ولی، به توصيه پدرم، 
تصميم گرفتم خدمت سربازی را پيش از 
معلم شدن انجام دهم و نه پس از یكیـ  دو 
سال معلمی كردن. در آن زمان دیپلمه ها 
هم پس از گذرانيدن یك دوره شش ماهه 
آموزش نظامی، ستوان سوم می شدند. دیپلم 
تعليمات متوسطه در پایان كالس یازدهم 
داده می شد و كالس دوازدهمـ  در سه رشتهـ  
ویژه رفتن به دانشگاه بود و به اصطالح امروز؛ 

پيش دانشگاهی.
    پس از ستوان سوم شدن، مرا به لشكر 
خوزستان و از سوی این لشكر، به آبادان 
)یكانهای زیر فرمان تيمسار كمال( فرستادند. 
در آن روز در تيرماه 1330 كه ناو موریس وارد 
اروندرود شده بود و برخی از روزنامه های تهران 
قضيه را بزرگ كرده بودند و از تمركز یك واحد 
انگليسی ویژه جنگ های صحرائی در مرز عراق 
با خوزستان خبر داده بودند، آبادانی ها نگران 
شده بودند. تيمسار كمال كه از موضوع آگاه بود 
از بزرگان شهر خواست كه مردم را جمع كنند 
تا او واقعيت را برایشان بگوید و آن اجتماعی را 

كه نوشته بودید با آن هدف تشكيل شده بود.
    تيمسار كمال با دو جيپ، من و یك ستوان 
سوم دیگر و دو سرباز دژبان در محل اجتماع 

حاضر شد، روی سرپوش موتور جيپ )در 
ایران، اصطالحا؛ كاپوت موتور( ایستاد و ماـ  
دو ستوان وظيفه در طرفين جيپ و دو سربازـ  

یكی در جلو و دیگری در عقب جيپ.
    وی خطاب به اجتماع گفت: اینكه دوـ  سه 
روزنامه )با ذكر نام( از روزنامه های تهران با 
انتشار گزارش هایی شما را ترسانده اند قضيه 
را ده برابر كرده اند و اشاره ای هم به آمادگی ما 
برای مقابله نكرده اند. باید بروید بررسی كنيد 
كه این دوـ  سه روزنامه با كمك كدام دولت 
خارجی شروع به انتشار كرده اندـ  با كمك 
همين دولت لندن. این دولت از دیرزمان می 
داند كه قلم كه بر ذهن و مغز مردم اثرگذار 
است، بيش از اسلحه در مبارزات كارساز است 
و در اجرای سياست های خود و آماده كردن 
زمينه اجرای آنها از همين قلم های مزدور 
استفاده می كند. ناو موریسش )موریس( را 
كه نوشته اند »نبردناو«، »رزمناو« و ... یك 
فریگيِت كوچكتر از دیسترویِر است. همان بَِتل 
شيپ ها و كروزِرهای آمریكا را هم كاميكازی ها 
ژاپنی غرق كردند. »ميهن دوستی« نيرومند 
ترین سالح است. من چند واحد آتشبار 
)گروهان توپخانه و هر گروهان دارای چند 
قبضه توپ با كاليبرهای مختلف( در اختيار 
دارم و از لشكر اصفهان خواسته ام تا سه واحد 
آتشبار دیگر بفرستد. چرا این لشكر را برای 
فرستادن واحد آتشبار انتخاب كردم؟، برای 
اینكه كه رضاشاه پهلوی با آتشبارهای همين 
لشكر به اهواز آمد و شيخ خزعل را كه كوس 

]طبل[ یاغيگيری می زد دربند كرد و گرنه، ما 
امروز نفت نداشتيم. قول می دهم اگر حالت 
تعّرضی از فریگيت انگليسی به چشم بخورد 
ظرف 5 دقيقه آن را غرق خواهم كرد، اگر 
نشود، این سالح خود راـ  با قراردادن دست 
راستش روی سالحی كه بر كمر داشتـ  به 
شما می دهم تا 5 گلوله به قلب من بزنيد. آن دو 
ـ سه روزنامه معلوم الحال چاپ تهران از تمركز 
نظامی انگليسی ها در كشورِ دست نشانده خود 
ـ عراقـ  نوشته اند و اینكه یك واحد جنگ 
صحرایی را در مرز خوزستان مستقر كرده اند. 
استقرار این واحد هنوز در مرحله حرف است 
ولی ما غافل نبوده ایم. من خواسته ام كه لشكر 
كرمان یك تيپ دیگر خود و نيز یكان َكهنوج 
ویژه جنگ های صحرایی را به آبادان بفرستد 
و این یكان اینك به اردوگاه »دشِت كوچ«ـ  
نه چندان به دور از سبزواران، فرماندارنشين 
جيرفت رسيده است و آماده حركت به سوی 
خوزستان. چرا از لشكر كرمان درخواست 
اعزام واحدهای دیگری را كرده ام؟. برای اینكه 
تاریخ وطن تجدید افتخار كند. انوشيروان 
عادل ]خسروانوشيروانـ  شاه ساسانی ایران[ 
به درخواست یمنی ها همين لشكر را با كشتی 
به آن سرزمين فرستاد تا حبشی ها را بيرون 
رانَد. فرمانده این لشكر وقتی كه به یمن رسيد 
متوجه شد كه شمار حبشی ها بيش از سه برابر 
سربازان اوست و نگران شد و نگرانی خودرا 
با افسران و افرادش در ميان نهاد كه گفتند 
سياهی لشكر نياید بكار، یكی مرد جنگی بِه 
از صدهزار و پيشنهاد كردند كشتی هارا غرق 
كنند تا مطمئن شوند كه سربازان تنها دو راه 
در پيش دارند: مرگ و یا پيروزی. این پيشنهاد 
عملی شد و سربازان ایران نيروهای حبشی را 
از ميان بردند، یمن آزاد شد و تحت الحمایه 

ایران قرار گرفت.
    تيمسار كمال ]سرتيپ وقت[ با گفتن 
این مطالب، آن اجتماع را چنان شاد، مسرور و 
مطمئن ساخت و احساس وطن دوستی آنان 
را تقویت كرد كه به وجد آمدند و به درآغوش 
كشيدن یكدیگر و ماـ  همراهان تيمسارـ  دست 

زدند و از شهر رفع نگرانی شد.".  ژنرال کمال
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ابرازنظرها در باره تصمیمات ارزی دولتـ  به مصلحت نبود در این زمان 
حساس موضوع ارز بمیان می آمد

3

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

در پی انتشار اعالميه، پشِت اعالميه در تهران و مصاحبه درباره تغيير وضعيت فروش ارز، تعيين بهای پایه برای دالر )دالر آمریكا( 
 به صورت برابرـ  یكنواخت برای همگان، از چهارشنبه 11 اپریل 2018 )22 فروردین 1397(، دبيرخانه تاریخ آنالین برای ایرانيان، 
www.iranianshistoryonthisday.com در این زمينه ابرازنظرهای متعدد دریافت كرد و برپایه این دریافتی ها، نظر چند 
كارشناس و اهل تجربه را نيز كه نخواستند نامشان ذكر شود جویا شد كه به لحاظ آموزنده بودن و داشتن اطالعات جالب و تأمل 

برانگيز، خالصِه دسته بندی شدهِ نظرات دریافتی تا غروب 26 فروردین )15 اپریل 2018(،  در زیر آورده شده است.

1ـ  به مصلحت نبود كه در این وضعيت منطقه و كمتر از 4 هفته 
مانده به تصميم گيری ترامپ كه آیا تسهيالت برجام را برای یك 
دوره دیگر تمدید كند و یا نه، موضوع ارز بميان می آمد و بزرگ می 
شد و تيتر بسياری از رسانه های خارجی، همراهِ با تفسير. این مطرح 
شدن و اقدامات، حّساسّيت ایرانـ  دولت و مردمـ  را نسبت به ارز 
)پول كشورهای دیگر( نشان می دهد و برای مخالف، فرصت می 
سازد. »پول كشور دیگر« به آن درجه از اهميت نيست كه این چنين 
روی آن تمركز شود. ایران نفت و مواد معدنی دیگر می دهد پول 
می گيرد و با این پول جنس می خرد. ميانـ  فرضا؛ ساعت ساخت 
سویس و فرانك فرقی نيست، هر دو از یك كشور هستند و می آیند. 
عادت به واردات در ایران باید از ميان برود. دكتر علی امينی در زمان 
نخست وزیری اش، واردات اتومبيل را ممنوع كرد و مسئله ای هم 
به وجود نيامد. بروید تحقيق كنيد؛ اتومبيل مدل سال 1962 وارد 
ایران نشده است مگر چندتایی توسط مسافران و بدون انتقال ارز. 

وقتی چيزی وارد نشود می روند و در داخل توليد می كنند.
2ـ  حذف اختصاص دادن ارز ارزانتر برای برخی از اقالم واردات و 
یكنواخت كردن آن، كار بسيار خوبی بود، ولی عبارات بخشنامه ها 
باید روشن باشند، ابهام نداشته باشند. همين ابهامات، بوروكراسی 
می سازد و ناراضی تراشی. انشاء موارد 33 گانه تخصيص ارز همه 
اش مبهم است و معلوم نيست كه چه مرجعی باید گواهی بكند 
تا بانك ارز بدهد. این كار را نباید برعهده وزارتخانه های مربوط 
گذاشت كه بوروكراتيك می شود، باید بمانند سایر كشورهای 
پيشرفته، در طبقه پایين )البی ساختمان( و در مورد ارز، ساختمان 
بانك مركزی چند نفر را مامور پاسخگویی و رفع ابهام فروش ارز 
كنند. گيج شدن و به این اداره و آن اداره پاس داده شدن، مراجعين 

را ناراضی و خشمگين می كند و همچنين ایميل بازی.
3ـ   خریداران غير تجاری ارز، عمدتا بازنشستگان و سالخوردگان 
مقيم خارج هستند كه نزد فرزندانشان بسر می برند زیراكه در یكی 

ـ دو دهه آخر ُعمر هستند و نياز به نگهداری و مراقبت دارند. ُعمری 
را خدمت كرده اند تا در این سنين آسوده و مطابق ميل زندگی 
كنند نباید آنان را ناراضی ساخت. قرآن مجيد انسان را مسلّط بر 
اموال خود كرده است و یك انسان می خواهد كه بخشی از اموالش 
را بدهد و پول كشور دیگر بگيرد، خرید و فروش ارز كه تریاك و 
هروئين و كاال و عمل غير شرعی نيست. بنابراین، نمی توان عنوان 
قاچاق بر آن گذارد. اگر زمينه آن در بازار كم است، مانعی ندارد كه 
مظّنه اش باال برود )قاعدهِ جهانی عرضه و تقاضا كه بها را تعيين می 
كند(. اینك ميليونها ایرانی در خارج و بيش از دو ميليون از ایشان 
در آمریكا زندگی می كنند. فراموش نشود كه ایرانيان برون مرز و 
عموما دانشجو در اواخر تابستان و نيز پایيز سال 1356 )3ـ  4 ماه 
پيش از انتشار آن نامه كذایی در روزنامه اطالعات و بپاخيزی طلبه 
و روحانيون در شهر قم( در اروپا و آمریكا با تظاهرات خود و حمله به 
سفارتخانه ها سكه شاه را نزد سران این كشورها شكستند.  در هر 
شهر آمریكا كه بيش از 20 هزار ایرانی باشد، نشریه فارسی منتشر 
می شود و این نشریات، اخيرا! از محدود شدن انتقال ارز از ایران 
گزارش می دهند كه برای مخاطبانشان نگرانی آور و خشم آور است.
4ـ  ارز برای پژوهشگران، دارندگان فرصت های مطالعاتی و دفاتر 
خدمات فرهنگی در خارج بدون تعييِن محِل مراجعه و دریافت 
معرفی نامه! جهت دادن به شعبه بانك برای خرید. بانك مركزی، 
در اعالميه خود مرجع )فرد و یا كميسيون و دائره( و محل مراجعه 
پژوهشگر، نویسنده و روزنامه نگار برای دریافت معرفی نامه را تعيين 
نكرده است. شعبه بانك و یا صّراف كه نمی تواند پژوهشگر را تنها 
با معرفی خود او، تشخيص دهد و ارز بفروشد. این كار، یك مرجع 
می خواهد كه به تقاضا رسيدگی كند و معرفی نامه بدهد. از آنجا كه 
شمار پژوهشگران و روزنامه نگاران محدود است، مرجع رسيدگی 
یك نفر هم كه باشد كافی است، ولی این فرد باید در كار خود خبره 

باشد. همچنين الزم است كه محل مراجعه اعالم شود.
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5ـ  تشویق آنان كه پول كشور دیگر در 
خانه دارند و احتماال همين دوـ  سه ماه 
اخير به خاطر فرار از زیان توّرم ریال، هر 
دالر را باالی 5 هزار تومان خریده اند به 
سپرده گذاری در بانك ها پاسخ نمی دهد. 
در دهه گذشته هم چنين تشویقی صورت 
گرفت. یك مخاطب با ذكر شعبه بانك )بانك 
تجارت( و شماره حساب خود نوشته است 
كه مبلغی و نه زیاد، دالر داشتم و حساب باز 
كردم.  پس از مدتی، وقتی كه سراغ حساب 
خود رفتم گفتند كه سود را مطابق آمریكا 
)كمتر از یك در صد( حساب كرده ایم. گفتم 
پس پولم را بدهيد كه مرا نزد معاون و رئيس 
فرستادند و سرانجام پس از یكی دو روز پولم را 
گرفتم. دالرهای خریداری شدهِ باالی 5 هزار 
تومان در خانه ها باقی خواهند ماند زیرا كه 
دارنده آنها حاضر به زیان دادن نمی شود. راه 
عملی عرضه این ارزهای خانگی، صرافی ها و 
ارزی های دوره گرِد ميدان فردوسی هستند. 
اینان ارز را گرانتر می خرند و گرانتر هم می 
فروشند و طرفين راضی خواهند شد و در غير 
این صورت، ارزها همچنان در خانه ها باقی 
خواهند ماند. وجود صّرافی ها برای یك كشور 
ضروری اند زیراكه بانك، جای چانه زنی و ... 

نيست و انعطاف ندارد.
6ـ  ناكافی بودن مبلغ ارز مسافرتی.  آیا می 
دانند كه ماندن یك شب در هتل در اروپا و 
آمریكا نزدیك به هزار دالر تمام می شود. در 
تاجيكستان، هتل هر شب 60 تا 100 دالر می 
گيرد. یك كشور، ارز را برای همين مصارفـ  
برای مردمش می خواهد، نباید نسبت به آن 
این قدر حّساس باشد. ایران به اظهار مقامات 
مربوط، ساالنه حدود 90 ميليارد دالر درآمد 
ارزی دارد كه مبلغ كوچكی نيست. »نفت و 

معادن« ميراث همه ایرانيان است.
7ـ  در اعالميه نوشته شده است: مبلغ قابل 
تأمين ارز دانشجویِی قابل پرداخت حداكثر 
ساالنه 15000 دالر یا معادل آن به سایر 
ارزها بابت شهریه دانشگاه، و حداكثر ماهيانه 
1000 دالر یا معادل آن به سایر ارزها برای 
دانشجو و حداكثر ماهيانه 500 دالر برای هر 
عضو خانواده وی است. ببينيد؛ دانشجو برای 
درس خواندن می رود نه ماندن و مقيم شدن، 
بنابراین عضو و یا اعضای خانواده كه قاعدتا 
نباید با او باشند. وقتی كه به دانشجو این همه 

ارفاق می شود، دیگران هم می خواهند.
8ـ  ارِز درمانیـ  آن طور كه در اعالميه 
آمده است ابهام عبارتی دارد. درمان در خارج 

ارزان نيست و طول درمان مشّخص نمی 
تواند باشد. اینها و اینكه چه مرجعی باید 
گواهی كند باید روشن شود. یك مخاطب 
77 )بازنشسته كه نزد دخترش در آمریكا 
زندگی می كند( نوشته است كه در ایران و 
آمریكا بيمه است. در ایران با اینكه هر سال 
دو بار سر می زند از زمانی كه به آمریكا رفته 
از بيمه استفاده نكرده است. در آمریكا هر ماه 
57 دالر به شركت بيمه می دهد، بيماری قند 
و ... دارد. دكتر برایش قرص Tradjenta و 
گویا ساخت آلمان تجویز كرده است زیراكه 
كبد او قرص های دیگر را تحّمل نمی كند و 
سهم پرداخت او برای هر 90 دانه این قرص 
می شود 421 دالرـ  هر روز 5 دالر. اگر نتواند 
مستمری بازنشستگی اش و سودی را كه از 
سپرده بانكی اش می گيرد تبدیل به دالر كند 
و با خود بياورد خواهد ُمرد. در سال 1385 
كه دخترش ترتيب رفتن او را به آمریكا داد، 
آپارتمان 94 متری اش را به 110 ميليون 
تومان فروخت و پولش را در بانك سپرده 
كرد. امسال كه برای تماشای آن آپارتمان 
و تجدید خاطره رفته بود كه زنش در آنجا 
فوت شده بود به او گفتند كه ارزش آن 540 

ميليون شده است!. 

خالصِه نظرات واصله و كسب شده از غروب 
26 فروردین 1397 تا ساعت 11 بامداد 28 

فروردین 1397:
زیان دولت با تثبيت 4200 تومانی دالر 

آمریكا
ـ  حذف نرخ تخفيفی ارزها )اصطالحا؛ نرخ 
رسمی( اقدامی درست بود، ولی تَك نرخی 
كردن دالر و بستن دست صّراف ها )مراكز 
غير دولتی، ولی پروانه داِر اِكسِچنِج پول( كه 
به قواعد بازار بویژه قاعدهِ َعرضه و تقاضا توجه 
نكنند نوعی دستوری كردن بازار است كه 
كشورهای سوسياليستی در قرن گذشته آن 
را تجربه كردند و شكست خوردند. با نگاهی 
به نرخ توّرم نقدینگی در ایران و باالرفتن 

قيمت ها )كاال و خدمات(، پایين آوردن نرخ 
برابری دالر آمریكا به 4200 تومان، یك زیان 
30 درصدی برای دولت است. بازار ایران در 
زمستان 96 و تا دهه سوم فروردین 97 كه 
دستی آزاد داشت، ارزش دالر نسبت به ریال 
را تعيين كردـ  شش هزار تومان. باید به جای 
4200 تومان همان نرخ شش هزار تومان و یا 
5500 تومان، پایه قرار می گرفت. چرا این 
كاهش دستوری به زیان دولت است؟، برای 
اینكه بيشتر ارز حاصل، از صدور نفت و كاالی 
ملّی )مواد معدنی، مشتقات آنها و ...( است و 
درآمد دولت. طبق اظهارات مقامات دولتی 
مربوط، درآمد ارزی ساالنه ایران حدود 90 
ميليارد دالر است. بنابراین، با پایين آوردن 

دستوری ارزش برابری این ارز كه بازار )قاعدِه 
عرضه و تقاضا( آن را به 6 هزار تومان رسانده 
بود، به 4200 تومان و منع موّقت صّرافی ها 
كه قاعدتا باید با قانون بازار كار كنند تا همان 
نرخ 6 هزارتومانی بميان آید زیان پولی دولت 
را می توان محاسبه كرد. اینكه گفته شده است 
با تثبيت نرخ برابری دالر در 4200 تومان، 
بهای كاال پایين می آید و دست كم باال نمی 
رود، در عمل چنين نتيجه ای نخواهد داشت 
زیراكه عوامل متعدد باعث افزایش بهای كاال 
و خدمات می شود. اینكه گفته اند در مورد 
دالر نرخ 6 هزار تومان مصنوعی و ساختگی 
بود درست نمی تواند باشد. این، ارزش واقعی 
آن بود. در ایران انواع كاال و مستغالت، طال و 

.. و نظرات دیگر در باره تصمیمات ارزیـ  از زیان پولی دولت تا فعال شدن 
دوباره صّرافان برون مرز و درد دل بازنشستگان
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... هزار تا دو هزار برابر افزایش یافته اند ولی 
ارزها با مداخله مقامات، حدود 700 برابر كه با 
بخشنامه اخير )دستور العمل(، در مورد دالر 

به 600 برابر پایين آورده شده است.
فعالّيت صّرافی های خارج از كشور و 

مبادالت فردی از سرگرفته می شود
ـ فراموش شده است كه پس از انقالب و 
بویژه در دوران جنگ 8 ساله و تا چندی پس از 
آن كه نقل و انتقال ارز سخت بود، در كشورهای 
محل اقامت ایرانيان برون مرز، صّرافی های 
متعدد دایر شده بود كه كار مبادله را انجام 
می دادند. به عبارت دیگر، در ایران از طریق 
عوامل خود از مشتری »ریال« می گرفتند 
و در محل، به او ارز مورد تقاضا را می دادند. 
نشریات فارسی برون مرز پُر از آگهی های 
این صّرافی ها بود كه بعدا مستغالتی )ریِلتور( 
شدند. هنوز هم در اروپا، برخی از آنان سرگرم 
فعاليت هستند و اعالن های آنان در رسانه 
های فارسی زبان به چشم می خورد. با محدود 
كردن فعاليت صّرافی های داخلی كه به دور از 
منطق اقتصادی است، تردید نيست كه صّراف 
های برون مرز كار خود را از سر می گيرند. به 
عالوه، افراد از طریق سوشل ميدیا، آنالین ها 
و تلفونی می توانند نياز ارزی خودرا به صورت 
مبادله برطرف كنند. بسياری هستند كه در 
ایران به ریال نياز دارند. لذا، محدود كردن 
فعاليت صّراف های داخلی تأثيری نخواهد 
داشت. كسانی هم كه ارز در خانه دارند، 
راهی جز فروش آنها به معامله گران سرپایی 
ندارند، زیراكه نمی خواهند ضرر كنند و دالر 
خریداری كرده 5ـ  6 هزار تومانی خودرا به 
4200 تومان به بانك بفروشند و ... كسی كه 
نمی رود پولش را آتش بزند. دست كم باید تا 
مدتی دست صّراف ها برای خرید و فروش 
ارزهای اصطالحا خانگی باز گذارده شود. باید 
تدابيری بكار برده شود كه این ارزهای خانگی 

به دست قاچاقچيان مواد مخدر و ... نيافتد.
در سال انقالب و از اواخر تابستان آن سال 
)سال 1357 هجری خورشيدیـ  1978 
ميالدی(، در تهران كاركنان یكی از بانك ها 
فهرست هایی از خریداران ارز كه هربار از آن 
بانك بيش از صدهزار دالر خریداری كرده 

بودند در بولتن هایی قرارداده و در تظاهرات و 
راهپيمایی ها توزیع كردند كه به تدریج به شعار 
و می توان گفت كه به نوعی كينه تبدیل شد و 
در ذهن باقی ماند. پس از انقالب و آزاد شدن 
مسافرت به خارج از كشور، همين انقالبيون كه 
بازرس فرودگاه شده بودند به بازرسی دقيق 
از مسافران دست زدند كه هيچكدام بيش از 3 
هزار دالر خارج نكند و این ماجرای حّساسّيت 
نسبت به »داشتن پول خارجی« كه موضوعی 
عادی است و غير قانونی نيست ریشه در آن 
زمان دارد كه بهتر است از ميان برود تا بعدا 
دردسر ساز نشود. همين حّساسيت نسبت به 
پول خارجی سبب حرص زدن به داشتن هرچه 
بيشتر از آن نيز شده است. نباید بيش از این 

برای پول خارجی )ارز( اهميت سازی شود.
چرا نباید سالخوردگان و بازنشستگان از 
پول خود در هرجا كه باشند استفاده كنند، 
آنان آفتاب لب بام هستندـ  این عاقبت همه 

انسان ها است
یك فرد تحصيل و تالش می كند، نه تنها 
برای تأمين زندگی روزانه بلكه آسودگی و بی 
نيازی در ایام پيری. سال های پيری و دوران 
بازنشستگی نسبتا كوتاه و زودگذر است. 
دهها هزار بازنشسته ایرانی نزد فرزندان و 
بستگان خود در برون مرز زندگی می كنند 
تا تنها و بی كس نباشند. چرا نباید مستمری 
و مختصر درآمد دیگر خودرا به ارز و به خارج 
منتقل نكنند. در داخل كشور كه تقریبا همه 
چيز وارداتی است و ارز بَر. چه فرقی دارد؟. 
نمی دانيم كه پس از انقالب و فرار برخی از 
مقامات بازنشسته وقت و ثروتمندان سابق 
به كشورهای دیگر، چرا تا این حد نسبت به 
سالخوردگان مقيم خارج حّساسيت پيدا 
شده است. یك بازنشسته باید هزار تا دو هزار 
دالر بليت بخرد و به وطن سر بزند و آن وقت 
اجازه ندارد بيش از 1200 دالر با خود ببرد. 
چرا؟. خيابانها پُر از خودرو خارجی و مغازه 
ها پُر از اجناس خارجی و .... 99 درصد ما 
بازنشستگان در سال انقالب 30ـ  40 ساله 
و شاغل بودیم. سالخوردگان عهد سلطنت 
فوت شده اند. اگر مهندس مهدی بازرگان 
مستمری بازنشستگان را به ارز نمی داد و 

به محل اقامتشان حواله نمی كرد كه بيشتر 
آنان در خارج نمی ماندند. این ارسال پول تا 
زمان رجایی ادامه داشت. بهتر است كه با 
سالخوردگان مهربانتر بود. این، شتری است 
كه دِر خانه هركس می خوابد. از پيری و 

افتادگی گریزی نيست.
قصه پُر غصه یك مخاطب كه می خواست 
20 هزار دالر برای اجرای طرح پژوهشی اش 

بخرد و موفق نشد
یكی از مخاطبان )ش. م.( نوشته است:

"از دانشگاه دولتی اُِرگون Oregon آمریكا 
دكترای جغرافيا دارم. خواستم به قاره آفریقا 
بروم و پس از تحقيق در محل، به شيوه تازهـ  
نه استعماریـ   برای هموطنان به زبان فارسی 
یك كتاب درباره كشورها و قبایل این قاره؛ از 
استعمار تا مرزبندی ها، نژاد و رفتار تا سياست 
و اقتصاد آنها بنویسم و طبق برآورد خودم، این 
كار نياز به داشتن حدودا 20 هزار دالر دارد. 
معادل ریالی آن را دارم. مدتی امروز و فردا 
كردم، تا زمستان گذشته ]زمستان 1396[ 
كه بهای ارزها باال رفت و داشتن ارز محدود به 
معادل ده هزار یورو شد. دوستان گفتند كه چون 
كار من خدمت به هموطنان است، بانك مركزی 
ممكن است ارز الزم را ارزانتر از صّراف به من 
بفروشد و سقف ده هزار یورو ای را دو برابر كند. 
به بانك مركزیـ  ساختمان شماره 198 خيابان 
ميرداماد رفتم كسی را كه كمك كند نيافتم، از 
طریق 29954780 )تلفن دفتر رئيس كل( هم 
موفق نشدم كه خواست خودرا به گوش برسانم 
و ... و در كشوری كه می گویند هر سال 50 تا 
100 ميليارد دالر درآمد ارزی دارد، دهـ  پانزده 
ميليارد دالر كاالی قاچاق و سنگ قبر و تيشه و 
ماله و كود وارد می شود و این همه سيگار و ... و 
ایران شده است قبرستان اتومبيل های ساخت 
خارج، پژوهشگر مشكل خرید 20 هزار دالر 
دارد. لذا، از خير رفتن به آفریقا و نوشتن كتاب 
گذشتم. در ذهن من، این را كه در اعالميه نوشته 
اند ارز برای پژوهش،چيزی جز تبليغ نيست. 
امتحان كنيد و ببينيدـ  امتحانش مّجانی است. 
اجرای این اعالميه ]بخشنامه بانك مركزی[ را 
كه من خواندم، بر ميزان بوروكراسی كشور می 

افزاید و ناراضی می سازد. 
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فصل تازه ای که کمپین انتخاباتی جاری آمریکا در تاریخ باز خواهد کرد: 
انحراف به چپ و قطع مداخله اصحاب منافع در تصمیمات دولتی

پاسخ:
  به نظر این نگارنده )مولف این تاریخ آنالین( بر پایه تجربه شش 
دهه روزنامه نگاریـ  تاریخ نویسی، تصّور مورد اشاره شما به تعبيري 
 Henry Ross Perot درست است. ربع قرن پس از راس پرو
)اینك 88 ساله( و یك ميلياردر كه به عنوان نامزد مستقل پا به ميان 
گذارد و 19 ميليون و 700 هزار رأی )نزدیك به یك چهارم از كل 
آراء افراد در انتخابات نوامبر 1992 آمریكا( را به دست آورد، وضعيت 
جاری اگر نتيجه اش تأمين خواست رای دهندگان باشد آغازی نو 
در فدراسيون 330 ميليونی آمریكاـ  بزرگترین مهاجرنشين 411 

ساله جهان است. 
    در این كمپين، برنی ساندرزـ  یك سوسيال دمكرات 75 ساله 
)درسال 2018 هفتاد و هفت ساله( توانسته است برای نخستين بار 
در این فدراسيون توجه یك سوم مردم را به پيام خود جلب كند و با 
كمك آنان تا به امروز ]اپریل 2016[ به مسابقه سياسی ادامه دهد. در 
صورت رد شدن نامزدی او در كنوانسيون حزب دمكرات، اگر وی كه 
قبال هم عضو حزب دمكرات نبود بار دگر به صورت مستقل عمل كند 
»تاریخ ساز« خواهد شد زیراكه آراء او نشان خواهد داد كه چه ميزان 
از مردم آمریكا هوادار و پيرو پيام او؛ كوتاه شدن دست كمپانی های 
نفتی، داروسازی ها و شركت های مطرح در وال استریت ازجمله بانك 
های بزرگ از تصميمات دولتی، دریافت ماليات بيشتر از آنها، حذف 
شهریه دانشگاهها، تعدیل منطقی درآمدها و حل مسئله درمان و 
دارو هستند و نيز تعدیل در سياست خارجی و نشان دادن چهره ای 
آرام و دوستانه به جهانيان ]كه پس از نياوردن رای در كنوانسيون، 
چنين نكرد و كنار رفت و آرزومندان تحّقق نظراتش مأیوس شدند[. 
این گام ]نامزد مستقل شدن[ـ  اگر از سوی او برداشته شود ]می شد[ 
مقدمه ایجاد بزرگترین حزب سوسيال دمكرات جهان و پایان نظام 
عمال دو حزبی آمریكا و تغيير روش انتخابات و الكتور و الكترال كالج 
خواهد بود ]كه چنين نشد[. راس پرو 19 ميليون و 700 هزار رای به 
دست آورد بدون یك الكتور در الكترال كالج!!. این روش با وضعيت 
دنيای امروز و گسترش اطالعات و اطالع رسانی فردی )سوشل 

ميدیا( و ارتقاء معلومات سياسی افراد همخوانی ندارد.
    دگرگونی دیگر توجه دهها ميليون رای دهنده آمریكایی به دانالد 
ترامپـ  یك ميلياردر، دارای كسب و كار و بدون تجربه كار دولتی 
است. ترامِپ ميلياردر هم حرف های تازه ای می زند و می گوید كه 
اگر انتخاب شود ریشه سياسی بازی و بند و بَست و مداخله اصحاب 
منافع در تصميم گيری های دولت را كه روال )استبليشمنت( شده 
است قطع خواهد كرد و قاطع و یك كالم )بمانند تئودور روزولت( 
خواهد بود )البته اگر قوانين كهنه و بعضا دویست ساله آمریكا بگذارند 
ـ اصالح قوانين هم نياز به حمایت اكثریت كنگره و در مواردی دیوان 
عالی دارد كه اعضای كنگره در چارچوب همان روالـ  استبليشمنت 

ـ انتخاب شده اند(. 
    این حرف ها در جهان امروز گوش شنوا دارد. درست است 
كه قدرت های بزرگی در حال طلوع هستند ولی طبق تفسيرها 
و گزارش های رسانه ای همه آنها كم و بيش گرفتار فساد اداری 
ـ اقتصادی هستند. ببينيد؛ آیا كسی باور می كرد كه بانو »دیلما 
روِسف« رئيس جمهوری ]رئيس جمهوری وقت[ بلغار تباِر برزیل 
ـ و زمانی یك انقالبی چپگرا و چریك شهری و به »زندان افتاده«، 
در آستانه محاكمه پارلمانی به اتهام نوعی فساد اقتصادی باشد و نيز 
گزارش های رسانه ای از فساد كرملين نشينان و مقامات رژیم پكن. 

یک مخاطب پرسیده بود: می گویند که َکمپین انتخاباتی سال 2016 امریکا، آغاز یک انقالب انتخاباتی بوده و بازشدن فصل 
تازه ای در انتخاب نامزد برای رای دادن، نظر شما )مجله روزنامک(چیست؟.
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گشتی در رویدادهای ماه

بهروز علیشیری استاد و کارشناس اقتصاد: رقم 4200 تومان برای نرخ 
دالر از کجا آمد؟ـ  تصمیمات تازه ارزی عمق ندارد

   بهروز عليشيری استاد و كارشناس 
اقتصاد بين الملل در مورد تصميمات ارزی 
اتخاذ شده از سوی دولت به خبرگزاری 
فارس گفته است: این تصميم را در ردیف 
تصميماتی می  بينيم كه عمق ندارند و در 
اینجا یك سؤال وجود دارد و آن این است كه 
رقم 4200 تومان برای نرخ دالر از كجا آمد؟.

 
این كارشناس اقتصادی با تشكيك در نرخ 
اعالم شده ارز ]دالر آمریكا[ از سوی دولت به 
پيامدها و آثار منفی این نرخ گذاری اشاره كرد 
و گفت: در این فرایند، شكاف های تحليلی به 
وجود می آید كه به اقتصاد آسيب می زند. 
اقدام اخير دولت دو كاركرد فوری داشته: 
1ـ مردم صف كشيدند كه دالر 4200 دالر 
بگيرند، اما تاكنون دالری به مردم عرضه 
نشده است. این سياست در كوتاه مدت جلوی 
بخشی از خرید و فروش ارز را می گيرد، اما آرام 
آرام مسير را باز كرده و به سمت جلو می رود. 2:  
دولت با دستكاری نرخ و حذف ارز مبادله ای، 
نرخ دالر موجود خود را باالتر خواهد فروخت. 
این تصميمات یك شبه آمده كه باید مدیریت 
شود. عليشيری مثال آورد و گفت: امروز به 
شما می گویند این خانه 5 ميليون می ارزد، اما 
به شما تاكيد مي كنند كه حق ندارید بيشتر 
از 3 ميليون بفروشيد، شما هم نمی فروشيد 
و درنتيجه اقدامات پنهانی و زیرزمينی ایجاد 
می شود و یا در پشت بازار كار، داللی جدید 
شكل می گيرد. در اینجا متغّير دیگری نيز 
وارد می شود و آن، پول در دست مردم است. 
ارز ميزان الحراره اقتصاد ایران است. اكنون با 
افزایش قيمت نفت، درآمد دولت باال رفتهـ  
پس، تراز تجارت متعادل است. این بحث در 
اظهارات مسئوالن ارزی نيز وجود دارد كه می 
گویند توليدكنندگان و تجار نگران نباشند، 
نيازهای واقعی را پوشش می دهيم. عليشيری 

با طرح این سؤال كه با دالر 4200 تومانی چه 
اتفاقی افتاده كه مسئوالن می گویند نيازهای 
واقعی را پوشش می دهند، آیا ارز بيشتری 

ذخيره شده است؟. 
    این كارشناس توسعه اقتصادی تاكيد 
كرد:  حساب سرمایه كشور بِلبشوترین نظام 
اداری در مدیریت نظام ارزی در دنيا است 
حتی برای سرمایه گذاران خارجی هم این 
اتفاق می افتد، اگر دقيق رجيستر )ثبت( 
نشده باشد، دولت هایی كه حساب سرمایه باز 
دارند، اجازه خروج با هر قيدی نمی دهند، بلكه 
كارشان حساب و كتاب دارد. دقيق نمی دانيم 
تقاضای سرمایه و خروج آن چقدر است. عامل 
دیگری كه به موضوع ارز باز می گردد، بسياری 
از شركت هایی كه صادرات كاال دارند وابسته 
به دولت هستند. در اینجا سؤالی مطرح 
می شود كه آیا این شركت ها ارز صادراتی 
خود را به داخل كشور می آورند یا خير، مثاًل 
پتروشيمی ها ارزشان را كجا وارد كرده و ثبت 
می كنند. این شركت های صادراتی از رانت 
انرژی و تعرفه های ترجيحی استفاده كرده 
و یارانه های متعددی گرفته اند، اما امروز ارز 
خود را برنمی گردانند. در كجای سيستم 
چنين چيزی نوشته شده است. شركت ها 
در كشورهای اروپایی با سود 2 درصد حساب 
باز كرده ارزها را به چرخه اقتصاد داخلی 
نمی آورند.     همچنين باید بخش ارز ناشی از 
صادرات غيرنفتی در اقتصاد كشور مدیریت 
شود. ما خطای باالنس ارزی داریم و در این 
وضعيت چگونه می خواهند به نيازهای واقعی 
ارز پاسخ  دهند، باید دید كه پول هایی كه از 
كشور خارج شده از كجا رفته است. ریال 

تبدیل به ارز شده و خارج شده است. 
    عليشيری گفت: حجم نقدینگی در 
جامعه، مربوط به سال 1396 بالغ بر 23 
درصد نسبت به سال 95 افزایش یافته است 

و بخشی از رقم 1500 هزار ميليارد تومان كه 
رقم بزرگی است و در اختيار مردم قرار دارد 
هر لحظه امكان دارد به بازارها ورود كند. 
هر سال 20 تا 25 درصد به نقدینگی اضافه 
شده است. با توجه به اینكه ارزش پول پایين 
می آید، هر جا اقتصاد عالمت دهد مردم آنجا 
سرمایه گذاری می كنند. شرایط اقتصاد 
و بازارهایی همچون مسكن و توليد طبق 
آمارها ركودی هستند. بنابراین این پول ها از 
بازار غيرمتشكل سر در می آورند و یك دفعه 

به سمت بازار سكه یا ارز می روند.
    نرخ دالر 4200 اعالم شده است و چون 
نمی توانند با این نرخ به اندازه كافی ارز تزریق 
كنند خواهيد دید كه از ماه  دیگر رگه های 

زیرزمينی مبادالت ارز به راه خواهد افتاد.
    امروز از متولّی ارز كشور بپرسيد طی 
2 سال گذشته یا 6 ماه قبل چقدر ارز خارج 
شده، آماری ندارد. وقتی اطالعات غيرصحيح 
از اقتصاد داریم، تصميم گيری غلط نيز ایجاد 
می شود. نظام ارزی شفاف باید هرچه زودتر 

شكل بگيرد.
    این اقتصاددان تصریح كرد: خيلی از ثبت 
سفارش ها در كشور صوری است، از رانت بازار 
مبادله و آزاد استفاده می كنند و الزم است كه 
نظام متمركز و شفاف در واردات، ارز، كاال و 
ماليات ایجاد شود. ما تخّصص داریم كه این 
مسائل را دور بزنيم. به تركيب واردات نگاه 
كنيد؛ ميعانات گازی، گاز طبيعی، پروپان، 
روغن سبك، متانول كه 15 ميليارد دالر 
از صادرات غيرنفتی را تشكيل می  دهد، 
خام فروشی مطلق است. مواد خام صادر 
می كنيم كاالی ساخته شده می گيریم. این 

اقتصاد شكننده است. 
    خبرگزاری فارس اظهارات عليشيری را 
كه خالصه ای از آن در باال آمد یكم اردیبهشت 

97 انتشار داده است.

)اردیبهشت1397( روزنامک- شماره49 



    به گزارش خبرگزاری فارس در یكم 
اردیبهشت 1397، ولی اهلل سيف رئيس كل 
بانك مركزی جمهوری اسالمی در نشسِت 
هم اندیشی مدیران ارشد دولت با اشاره به 
اینكه در شرایط عادی، نرخ ارز تابع وضعيت 
عرضه و تقاضاست ولی در حالت تعادل 
عرضه و تقاضا ممكن است به دليل هيجانات 
و التهاباتی كه بر اطمينان و انتظارات اثر 
می گذارد شاهد نوسانات در نرخ باشيم، 
گفت: با وجود ثباتی كه طی سال های اخير 

بر بازار ارز حاكم شده بود، این بازار در نيمه 
دوم سال 1396، دچار التهاباتی شد. در این 
شرایط، وظيفه بانك مركزی جلوگيری از 
نوسانات هيجانی است كه معموال كوتاه 
مدت هستند، چراكه نوساناِت رخ داده در 
بازار، سياست های ارزی را نيز تحت تأثير 

قرار می دهد. 
در حال حاضر نمی توانم برخی از دالیل 
بروز التهابات در بازار ارز را بيان كنم و 
اميدوارم در آینده بتوانم این موارد را به 

تفصيل شرح دهم. آنچه مسلم است نباید 
امكان دهيم كه دشمنان از اطالعات ما 
سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع، 
در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی 
كه تعادل ميان َعرضه و تقاضا بر بازار حاكم 
است، فضاسازی و التهاب آفرینی می تواند، 
موجب بروز شوك و عدم تعادل هایی شود. 
به بيان بهتر؛ این التهابات با اقدامات دشمنان 
خارجی آغاز می شود و سفته بازان با اقدامات 

خود در داخل به آن دامن می زنند.

تحلیل رئیس بانک مرکزی از وضعیت ارزی و التهابات آنـ  عدم نظارت بر بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورـ  اجبار به استفاده از روش نقدی 

نَقش صّرافي ها به عنوان ُمکّمل بانک ها و ...
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  سيف درخصوص چرایی بروز ناآرامی ها 
و تالطمات در بازار ارز گفت: "عدم نظارت و 
مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی كشور كه در خوشبينانه 
ترین شرایط، َصرف واردات كاالهای قاچاق 
می شد. در ظاهر بانك مركزی ارزی را 
تخصيص نمی داد، اما همه ارزِ  حاصل 
از صادرات غير نفتی كشور به بازار َعرضه 
می شد، كه این مدل می تواند برای كشور 
مخّرب نيز باشد.". سيف در ادامه سخنان 
خود به تشریح دالیل نابسامانی بازار ارز 
پرداخت و گفت: از دیگر دالیل نابسامانی 
بازار ارز، وجود استثنائات برای واردات 
كاالهای خارج از كانال های رسمی و خارج 
از چارچوب های سياست تجاری كشور 
مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، 
كوله بَری، تَه لِنجی و كاالی همراه مسافر 
است. حجم تقاضا برای تأمين ارز ِ موردنياز 
از طریق این كانال ها در بازار، بسيار باال 
بود و باعث از ميان رفتن كنترل ها بر بازار 
ارز و ناكارآمدی ابزارها می شد. همچنين 
تبدیل دارایی ها به ارز و نيز »عدم تعادل 
بودجه« كه باعث افزایش حجم نقدینگی 
می شود و نهایتا باعث بروز توّرم و افزایش 
تقاضای ارز. به دليل شرایط تحریم و عدم 
همكاری بانك های بزرگ بين المللی برای 
تسویه معامالت تجاری، با دشواری هایی 
روبرو هستيم و این امر نياز به نقدینگی، و 
تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شيوه 

های پرداخت كه همان استفاده از اسكناس 
است را اجبارا ایجاب می كند. استفاده از 
اسكناس در حجم زیاد در معامالت، روشی 
منسوخ است ولی به دليل محدودیت های 
موجود، ما ناگزیر به استفاده از این روش 
هستيم. اقباِل كمِ  هموطنان به استفاده 
از توليدات داخلی در مقایسه با توليدات 
مشابه خارجی كه نتوانسته است تقاضا 
برای توليدات خارجی را كاهش دهد باعث 
افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و نيز توجه 
به گردشگری در مقاصد خارج از كشور به 
باالرفتن تقاضا در بازار ارز دامن می زند 
و تصميمات تازه برای حل این مسائل و 
بازگرداندن آرامش به بازار ارز اتخاذ شده 
است. نظام نرخ ارز در كشور، نظام شناور 
ِ مدیریت شده است كه متناسب با روند 
متغّيرهای اقتصادی تغيير خواهد كرد. 

هدایت واردات كاال و خدمات به كانال های 
رسمی، اطمينان از بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادی كشور، 
اطمينان از تخصيص منابع ارزی كشور 
متناسب با اولویّت نيازهای واقعی كشور 
و جلوگيری از خروج منابع ارزی از طریق 
قاچاق، حذف و تعدیل استثنائات در واردات 
و صادرات و شفافيت كامل در عرضه و 
تقاضای بازار ارز از تصميمات تازه هستند. 
سيف در این نشست، درباره »سامانه 
نيما« گفت: نيما سه ویژگی دارد؛ داده ها و 
اطالعات كامل و واقعی از َعرضه و تقاضای 
ارز را فراهم می كند، فرایند تأمين منابع و 
تخصيص مصارف ارزی را در یك ساختار 
یكپارچه شكل می دهد و عملياتی می كند 
و با فرایند تجارت خارجی كشور از ثبت 
سفارش تا ترخيص كاال به صورت ارگانيك 
پيوند خورده است. »نيما« عالوه بر پوشش 
نيازمندی های كالن مربوط به نيازهای 
تجاری، قابليت پوشش نيازهای ُخرِد مردم 
نظير ارز مسافرتی، درمانی و دارویی را هم 
دارد. نهایتا ضمانت اجرایی نيما در آن است 
كه هيچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد 
و تایيد بانك مركزی در خصوص جنبه های 

ارزی آن قابل انجام نيست.
    وی درباره نقش صّرافی ها گفت كه 
نقش شبكه صرافی ها در سامانه، مكمل 
نقشی است كه بانك ها ایفا می كنند و این 

یك امر اساسی و ضروری است.

ولی اهلل سیف

خبرگزاری فارسـ  28 فروردین 1397: 
مجتبی خسروتاج رئيس سازمان توسعه 
تجارت در مورد ميزان واردات پوشاك به كشور 
گفت كه بر پایه گزارش همكاران )مقامات 
دولتی(، ميزان واردات رسمی پوشاك به 
كشور در سال گذشته ]سال 1396[ حدود 59 

ميليون دالر بود، حال آنكه براساس گزارش 
»مركز تجارت بين الملل«، صادرات پوشاك 
كشورهای مختلف جهان به ایران در آن سال 

حدود یك ميليارد دالر بود.
خسروتاج گفت: این تفاوت در دو رقم، 
بيانگر حجم قاچاق پوشاك به ایران است، 

البته روش های دیگری در محاسبه ميزان 
قاچاق پوشاك به كشور وجود دارد كه ممكن 

است رقم باالتری را نشان دهد.
 این آمار بيانگر این واقعيت است كه صنعت 
پوشاك داخلی از چالش های متعدد و جّدی 

رنج می برد.

واردات یک میلیارد دالری پوشاک قاچاق به جمهوری اسالمی ایران
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خبرگزاری تسنيم پنجم اردیبهشت 1397 گزارش داده بود كه در این روز در بازار تهران ارزش هر یورو شش هزار و 795 تومان و هر پاوند )ليره 
انگليس( 7 هزار و 749 تومان بود.

    اینك نگاهی به گذشته و اردیبهشت 1359 )15 ماه پس از پيروزی انقالب( كنيم و جدول نرخ ارزها را در صفحه 12 شماره 16134 روزنامه اطالعت 
را بخوانيم و مقایسه كنيم. در آن زمان یورو )پول واحد چند كشور اروپایی( وجود نداشت:

تفاوت نرخها
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دوشنبه شب )بيستم فروردین 1397( 
و چهار ساعت پس از اینكه خبرگزاری 
فارس گزارش داد كه بهای سكِه طالـ  طرح 
جدیدـ  بازهم باال رفت و به یك ميليون و 
991 تومان رسيد و دالر آمریكا سقف 

5 هزار و نهصد تومان را شكست، اسحاق 
جهانگيری معاون یكم رئيس جمهور در 
پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی 
دولت »برای مدیریت بازار ارز« اعالم كرد 
كه نرخ دالر ]دالر آمریكا[ از سه شنبه )21 

فروردین 1397( 4200 تومان خواهد بود. 
وی گفت كه با این رقم، ارز مورد نياز همه 
بخش ها از طریق بانك مركزی و صّرافی ها 
و بانك های تحت كنترل بانك مركزی 

تأمين می شود. 

به تصمیم دولت، دالر آمریکا در ایران 4200 تومان شد 
 تَک نرخی شدن ارز پس از دهها سال! 
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 2  ساعت پس از ظهر هشتم ماه می 
2018 به وقت واشنگتن )ساعت ده و 30 
دقيقه شب به وقت تهران( دانالد ترامپ 
رئيس جمهوری آمریكا سند خروج این 
كشور از »برجام« را امضا كرد و در یك گفتار 
نسبتا طوالنی كه مستقيما از شبكه های 
تلویزیونی این كشور پخش شد ضمن 
برشمردن دالیل خود به این اقدام، گفت 
كه دستور اِعمال مجدد تحریم ها عليه ایران 
را به زودی صادر خواهد كرد. وی سپس به 
صورتی كه در تصویر باال دیده می شود سنِد 
امضاء شده را به حاضران در كاخ سفيد و 
نيز مخاطبان شبكه های تلویزیونی نشان 
داد. حسن روحانی رئيس جمهور ایران 
در واكنش به اقدام ترامپ گفت كه از این 
پس، توافق برجام بين ایران و پنج دولت 

دیگر خواهد بود.
 این پنج دولت، ماندن خود در »برجام« 
را تاكيد كرده اند. رئيس مجلس شورای 
اسالمی ایران گفته است كه اقدام ترامپ 
بی اعتمادی به تعهدات آمریكا را به اوج 
رسانده است. تيتر اول شماره چهارشنبه 
19 اردیبهشت 1397 روزنامه حكومتی 

كيهان در این باره:

آمریکا از »برجام« خارج شدـ  انتظار اِعمال مجدد تحریم ها از سوی آمریکا

    خبرگزارس فارس ساعت 11 و 58 
دقيقه دوشنبه شب، اظهارات معاون یكم 
رئيس جمهور را منتشر ساخت و آن شمار 
از روزنامه های تهران كه هنوز صفحات 
اول خود را به ليتوگرافی نفرستاده بودند، 
آن را تيتر اول كردند. ]كه ٌكپی تيتر برخی 
از آنها در زیر آمده است.[. گفته شده است 
كه عجله معاون یكم رئيس جمهور در اعالم 
این تصميم، رفع نگرانی از مردم بود كه نمی 
خواهند ببينند كه ارزش ریالـ  پول ملِّی 
شان بازهم كاهش یابد و به همين نسبت 

بر گرانی كاال و خدمات بيافزاید.
    تفسيرنگاران ابراز نظر كرده بودند كه 
با این تصميم ِ دولت و 4 هزار و دویست 
تومان كردن دالر آمریكا، پس از دهها سال 

ارزها در ایران تَك نرخی شده اند و تفاوت 
و تبعيض در مورد خریداران از ميان رفته 
است. به نظر برخی، گران شدن سریع ارز و 
طال دربازار تهران در طول چند روز منتهی 
به 20 فروردین 1297، احتماال تمهيداتی 
برای تك نرخی كردن ارز و حذف نرخ 
رسمی ارز بوده است كه این نرخ عمدتا 
برای واردات بود كه سال 1397، سال 
حمایت از كاالی داخلی عنوان گذاری 
شده است. باوجود این، نتایج كار قابل 

پيش بينی نيست.
    باالرفتن بی سابقه نرخ برابری ارزها 
در تهران در دوـ  سه روز منتهی به آخر 
وقت دوشنبه )نهم اپریل 2018 = 20 
فروردین 1397( انعكاس جهانی داشت و 

خبر و تفسير بسياری از رسانه ها ازجمله 
فایننشل تریبيون، رویترز، بلومبرگ نيوز، 
واشنگتن پست، الـ  مانيتور، آسيا تایمز، 
نيوزویك و ... قرار گرفته بود كه نوشته 
بودند كاهش قدرت خرید ریال، ایرانيان 

را نگران كرده است.
به گزارش مورخ 21 فروردین 1397 
خبرگزاری فارس، در 11 ماه از سال 
1396 )منتهی به پایان بهمن ماه این 
سال(، در جمهوری اسالمی، نقدینگی 
)اسكناس در جریان( 236 هزار و 250 
ميليارد تومان افزایش یافته بود كه افزایش 
نقدینگی، توّرم پول را باال می بَرد و بهای 
كاال و خدمات تقریبا به همين نسبت 

افزایش می یابد.
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سوم اردیبهشت 1397 )23 اپریل 2018( 
یك بار دیگر رضاشاه پهلوی خبر رسانه ها شد 
و آن یافت شدن یك جنازه موميایی شده در 
ضلع غربی َحَرِم شاه عبدالعظيم در شهِرری 
و در جریان خاكبرداری جهت گسترش 
آستان َحَرم بود. همان روز در این زمينه 
اظهارنظرهای متعدد شد. ولی از آنجاكه در 
ایران موميایی كردن اجساد صورت نگرفته 
است احتمال قریب به یقين داده شده است كه 
جسد متعلق به رضاشاه پهلوی باشد كه شيخ 
صادق خلخالی قاضی وقت دادگاه شرع، كار 
تخریب آرامگاه او را از 21 اردیبهشت 1359 
)درست 15 ماه پس از حذف سلطنت( آغاز 
كرده بود. در محل آرامگاه رضاشاه، شماری 
از مقامات پيشين ازجمله دو نخست وزیر 
مدفون شده بودند و سال ها، مقامات ارشد 
سایر كشورها كه در سفر رسمی به ایران می 
آمدندـ  طبق برنامهـ  از آنجا دیدار می كردند. 
تخریب آرامگاه رضاشاه چند روز طول كشيده 

بود زیراكه ساختمان مستحكم بود.
    در نخستين روز تخریب، شيخ صادق 
خلخالی تا ساعت سه بامداد در محل حضور 
داشت. به گزارش روزنامه های وقت، گروهی 
از مردم در محل حاضر شده و گریه می كردند. 
خلخالی درباره این جمع به خبرنگار روزنامه 
اطالعات )كه اظهارات او در صفحه دوم 
شماره 22 اردیبهشت 1359 این روزنامهـ  
شماره 16139 درج شده است( گفته بود: به 
اینها گفتم كه متأثر نباشند و بر تخریب گور 
طاغوتيان گریه نكنند، ولی به نظر می رسد 
كه این عده هنوز اميدهایی در دل دارند كه 
نمی خواهند بنای طاغوتی تخریب شود. این 
افتخار است كه مقبره دوران پهلوی را خراب 

كنيم تا اثری از آنان باقی نمانَد.
    تخریب بنا به رغم مخالفت ابوالحسن بنی 
صدر رئيس جمهور وقت صورت گرفت. بنی 
صدر مانع این كار شده بود ولی زورش نرسيده 

ماجرای یافت شدن جنازه 
مومیایی شدِه احتماال 

رضاشاه پهلوی
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بود. به گزارش روزنامه اطالعات )مندرج در 
صفحه دوم شماره 22 اردیبهشت 1359(، 
بنی صدر آن روز در پایان جلسه شورای 
انقالب به خبرنگاران گفته بود: "تخریب 
این ساختمان كار غلَطی بود. در این محل 
می توانستيم موزه برپا كنيم. من چند بار به 
ایشان )شيخ صادق خلخالی( گفتم كه این 
كار را نكند، اّما متاسفانه این خودكامگی ها 
وجود دارد. باالخره یك مقام باید به این كار 
رسيدگی كند و ببيند كه ایشان )خلخالی( چه 

حقی داشتند كه این كار را كرده اند.".
    رضاشاه پهلوی )متولّد مارس 1878 
ـ اسفندماه( كه تا سپتامبر 1941 بر ایران 
حكومت كرد پس از اشغال نظامی ایران كه اگر 
خيانت چند فرمانده نظامی و سياستمدار در 
كار نبود به آن آسانی صورت نمی گرفت كناره 
گيری كرد و دولت لندنـ  یكی از اشغالگران 

ـ او را نخست به جزیره موریتوس )موریس( و 
سپس به آفریقای جنوبی تبعيد كرد كه در 26 
جوالی 1944 )66 سالگی( در ژوهانسبوگ 
بر اثر بيماری قلب درگذشت. چون جنگ 
دوم جهانی هنوز درجریان بود فرزندش 
محمدرضاشاه جنازه پدر را به مصر انتقال 
داد كه در اینجا موميایی و در مسجد الرفاعی 
نگهداری شد و در ماه می 1950 )اردیبهشت 
1329( پس از آماده شدن آرامگاه، به ایران 
منتقل و دفن شد. خلبان هواپيمای حامل 
جسدـ  طبق دستورـ  در مسير خود به ایران 

جسد را بر فراز كعبه طواف داده بود.
    در پی خروج محمدرضاشاه از ایران در 
دیماه 1357 گفته شد كه وی جسد پدرش 
را با خود برده است كه این مطلب كه تایيد 
دیگری نداشت توسط فرح پهلوی )بانوی 
شاه( تكذیب شده است. به عالوه، عمل 

خارج ساختن جسد از جای خود و انتقال به 
هواپيما كار یك فرد نمی توانست باشد و در 
این مدت كسی ظاهر نشد كه بگوید شاهد 
انتقال جسد بود. به نوشتِه تاریخ نگاران اروپا 
و آمریكا، پهلوی دوم هنگام تَرك كشور با 
اطمينان هایی كه یافته بود باور نداشت كه 
رفتن او بدون بازگشت باشد كه جسد پدر 

را با خود ببَرد.
    به گزارش دویچه وله )صدای آلمان(، رضا 
پهلوی در توئيت خود نوشته است كه "بررسی  
همه شواهد و جوانب" نشان می دهد كه جسد 
به رضاشاه )پدر بزرگ او( تعلّق دارد و خواسته 
است كه به همانگونه كه سزاوار و شایسته او 

)رضاشاه( است به خاك سپرده شود.
    در زیر، كپی صفحه اول روزنامه اطالعات 
موّرخ 22 اردیبهشت 1359 حاوی تيتر 

تخریب آرامگاه رضاشاه درج شده است:

مقبره رضاشاه در شهرری
 پیش از تخریب

تصویر جسد بدست آمده طبق گزارش های رسانه ای
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15

دوربین

تصویري که »الیف« از گوشه اي از باقیمانده ساختمان تخت جمشید 
با این کلمات EMPIRE: PERSIA  چاپ کرده و در مطلب آن 
نوشته بود: معدودي از کشورهاي دیگر هم ابنیه باستاني دارند، ولي 
تخت جمشیِد ایرانیان )پرس پولیس(  چیز دیگري است و تماشاي 

آن؛ اوج مهندسي، هنر و زیبایي ـ  تمدن ایراني را نشان مي دهد.

این مجله چندی پس از چاپ آن تصویر و مطلب گزارش داد که از 
این بابت، بیش از هزار نامه تقدیر و تشکر از ایرانیان و ایرانی تبارها 
دریافت کرده و برخی از آنان نوشته اند که همه شهروندان مناطقی که 
قبال امپراتوری ایران را تشکیل می دادند و دولت های لندن و مسکو 
با سازش با یکدیگر آنان را از هم جدا کرده اند، تخت جمشید و سایر 
اسناد تاریخی و سنگنبشته های ایران را نشانه بزرگی و عظمت تمدن 

مشترک خود می دانند و به آنها افتخار می کنند. 
در نخستین هفته اپریل 2007 کمپاني ناشر مجله پُرعکس و معروف 

»الیف« اعالم کرد که به علت باالرفتن هزینه چاپ، این مجله را تا 
مدتي منحصرا به صورت آنالین )اینترنتي( منتشر خواهد کرد. 
این مجله در 1936 با هدف پرداختن به امور روزمره و انعکاس چنین 
رویدادهایي مثال کمبود پرستار در بیمارستانها و ... کار انتشار خودرا 
آغاز کرد، آنگاه که جهان سیاسي تر و براي جنگ جهاني دوم آماده 
مي شد، به صورت کامال سیاسي درآمد و پس از جنگ که مردم 
عالقه مند به عکس هاي زیبا، سینما و ... شدند باز خودرا با خواست 
روز )اصطالحا؛ تقاضا( مطابقت داد. این تغییرات اساسي و توجه به 

خواست مخاطبان از پشت جلدهاي آن استنباط مي شود. 
    عکس هاي جالب مجله الیف که اوج هنر فتوژورنالیسم خوانده 
شده اند و برخي از آنها اختصاصي و منحصر به فرد هستند و یا اینکه 
تمدن بشري را منعکس مي کنند هرچند وقت یك بار به صورت کتاب 
انتشار یافته اند و این کتابهاِي عکس و تصویر عمدتا مورد استفاده 

رسانه ها و مؤلفان کتاب قرار مي گیرند.

تصویری که غرور ایرانیان را برانگیخت
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نوزادي دختر با دو صورت، دو دهان، چهار چشم، 
دو بیني و یك جمجمه )َکّله( 11 اپریل 2008 یك 
ماِه نخست ُعمر خود را پشت سر گذارده بود 
که پزشك مراقب او اعالم داشت »لعلي« سالم 
است و نیاز به عمل جراحي ندارد. این پزشك 
افزوده بود که لعليِ  کامال سالم هشت ساعت 
مي خوابد، چهار چشم و دو دهانش باهم باز مي 
شوند و به طور عادي غذا و شیر مادر مي خورد، 

لبخند مي زند و ....
    »لعلي« یازدهم مارس 2008 در یك روستا به نام 
سایني سونپورا  Saini _Sumpura واقع در 
43 کیلومتري شرق شهر دهلي نو )پایتخت هند( 
 Vinod  به دنیا آمده است. مادر او وینود سینگ
Singh که قبال هم وضع حمل کرده بود هنگام 

 Shushma  وضع حمل 23 ساله بود. شوشما
پدر این نوزاد گفته بود که زیربار عمل جراحي 
نخواهد رفت و دخترش را به همین شکلي که 

هست دوست دارد و بزرگ خواهد کرد. 
    ساکنان دهکده و نقاط اطراف که دستهـ  دسته 
به دیدار این نوزاد شتافته بودند گفته بودند که 
 Durg  به نظر آنان لعلي شبیه مجسمه دورگ
خدایَك افسانه اي و باستاني هندوها است و 
چون مردمي خرافي هستند توصیه کرده بودند 

که به دست جراح سپرده نشود.
از آن ده سال گذشته است و جهانیان از سرنوشت 
این کودک تقریبا بی خبر مانده اند که ضعف 
ژورنالیسم است و این ضعف هر روز بیشتر می 
شود زیراکه این روزها هرکس »روزنامه نگار« 
شده است. »روزنامه نگار واقعی« باید رویداد 
را دنبال کند تا برای مخاطب جای سئوال باقی 

نماند و دلسرد نشود.

نوزادي دختر با دو صورت، دو دهان، چهار چشم و دو بیني، ولی 
جهانیان بی خبر از احوال او در طول 10 سال!
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سرانجام موسولیني مردي که آرزو داشت ایتالیا را »امپراتوري روم« و یك ایسم 
تازه را نظام اقتصاديـ  اجتماعي کند

28 اپریل سال 1945 پارتیزانهاي ایتالیایي و عمدتا کمونیست اجساد بنیتو 
 Clara )Claretta( معشوقه 33 ساله اش کالرتا پتاچي ،Benito Mussolini موسولیني
Petacci و سه تن دیگر از یازده مقامی را که در نقطه اي دور دست تیرباران کرده 
بودند به میالن منتقل و از بالکن یك ساختمان به صورت وارونه آویزان کردند 

تا مردم تماشا کنند.

    اندکي پس از آویزان کردن اجساد از بالکن در 28 اپریل 1945، مردمي که 
تالشهاي موسولیني را براي پیشرفت ایتالیا به یاد داشتند به محل هجوم بردند 
و ضمن اعتراض پرخاش آمیز به پارتیزانها و بي وطن خواندن آنان، اجساد را 
پایین آوردند، جسد موسولینی را به شهر زادگاهش بردند و مدفون ساختند و 

بعدا ساختمان آرامگاه و مجسمه اش را.
    پاتیزانهای کمونیست سه روز پیش از آن، در آخرین روزهاي جنگ جهاني دوم 

این شماررا هنگام فرار از ایتالیا دستگیر و 27 اپریل اعدام کرده بودند. 

پارتیزانها پس از اعدام Benito Mussolini، معشوقه اش کالرتا پتاچي و 11 مقام دیگر، اجساد را 28 اپریل 1945 به میالن منتقل و 4 تن از آنان ازجمله موسولیني و کالرتا 
را به این صورت وارونه از یك ساختمان آویزان کردند 
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موسولیني در زمان قدرت
 آخرین متِرس او که 29 سال از موسولیني جوانتر بود

گزارش تلویزیونی گسترش اعتیاد در افغانستانـ  اعتیاد به 
تریاک از شیرخوارگی!

)ABC یك افغان درحال کشیدن شیره تریاک )عکس از
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درس عبرت

باال: نوریه گامرد قدرتمند کشور پاناما که چند ماه پیش درگذشت با ستاره هاي ژنرالي 
و با شماره زندان آمریکا 

 پایین: ژانویه 1990 هنگام انتقال با هواپیماي حمل و نقل نظامي به آمریکا جهت 
محاکمه و مجازات و تا پایان عمر در بازداشت
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20

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

چهار روز پس از بارندگی و سيل كم 
سابقه تهران در سی و یكم فروردین 
1341 كه منجر به مرگ 16 و جرح 
صدها تَن دیگر شده بود و خبر اول رسانه 
های جهان، و دستگاه قضایی در تعقيب 
خانه سازان در مسيل ها و مسئولين بود، 
رویداد دیگری جلب توجه كرد و این، 
نيز یك خبر جهانی شد و تيتر و ليد آن: 
قتل مادر به دست پسرانش و با 58 ضربه 

چاقوـ  58!.
    ميز حوادث شهری روزنامه اطالعات 
كه دبير آن حسين شمس ایلی بود برای 
پوشش این رویداد یك تيم خبری مرّكب 

از 4 روزنامه نگار ازجمله من تشكيل 
داد كه در محل رویداد، محل سكونت 
خانواده، پليس و دادسرا و پزشكی قانونی 
تهران به بررسی قضيه بپردازند و عكس 

تهيه كنند.
    اخبار مربوط به این رویداد مدت ها 
دنبال شد. نخستين خبر كه تقریبا یك 
صفحه روزنامه را پُر كرده بود، سه شنبه 
چهارم اردیبهشت آن سال )54 سال 
پيش( درج شد كه در اینجا ُكپی شده 
است. نتيجه بررسی های تيم ما از این 

قرار بود:
    مردی شيشه گر به نام ابراهيم كه 

تا 35 سالگی ازدواج نكرده بود، زیراكه 
چند داستان بی وفایی از زنها شنيده بود، 
سرانجام به توصيه نزدیكان كه با یك 
دختر 15ـ  16 شهرستانیِ  اصطالحا؛ 
چشم و گوش بسته ازدواج كند تا مطابق 
وضعيت و خصوصيات او بار آید و دو جان 
در یك قالب شوند، با یك دختر 15 ساله 
همدانی به نام زینب بيگم ازدواج كرد و 

به تهران آورد.
     برخالف پيش بينی ها، زینب همان 
سال حامله شد و پسری به نام محمد 
به دنيا آورد. فرزندآوری زینب متوقف 
نشد و این زوج دارای 9 فرزندـ  4 پس و 

رویدادی بی سابقه در تهران: دو مرد جوان مادر خود را در یک کوچه تاریک با 85 ضربه 
چاقو! کشتندـ  مسیری پند آموز که چنین پایانی داشت

ُکپی صفحه 18 شماره پنجم اردیبهشت 1341 روزنامه اطالعات حاوی نخستین خبر قتل 
مادرـ عکس مادر و دو پسرش )متهمان به قتل(
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کپی صفحه اول شماره یکم اردیبهشت 1341 روزنامه اطالعات و تیتر سیل تهران

5 دختر شدند و كوچكترین فرزند آنان در 
سال 1340 چهار ساله بود. 

    مسئله با پا گذاشتن ابراهيم به 60 
سالگی و برخی از كارافتادگی ها آغاز شد 
و فرزندان نق های تازه ای از مادر 40 ساله 
خود خطاب به پدر می شنيدند ازجمله 
»لَق لَقو«، »ُشلِه« و .... زینب در سال 1340 
پسرش محمد را زن داد و اورا از خانه دور 
ساخت. پسر دوم او، اسماعيل 19 ساله بود. از 
اواخر همين سال، همسایگان از شایعه عالقه 
مند شدن زینب به مرد جوانی به نام مسّيب 
سخن می گفتند و این شایعه و ناسازگاری 
زینب با شوهرش، آرامش را از خانواده سلب 
كرده بود. این شایعه )عاشق مسّيب شدن 
زینب( به گوش پدرزن محمد هم رسيد، 
ناراحت شد، قصد فروش مغازه اش و تَرك 

تهران كرد.
    فرزندان بزرگتر و ازجمله محمد كه 
چنين دیدند تصميم به فرستادن موّقت 
مادرشان به همدان گرفتند تا صداها 
خاموش شود كه پس از چند روز زینب به 
تهران آمد، دوباره اورا به همدان فرستادند 

و باز هم به تهران بازگشت و این بار به خانه 
زنی به نام زهرا در محله معروف به باغ آذری 
)جنوب تهران و پایين تر از خيابان شوش( 
رفت و سكونت كرد و 20 روز بود كه آنجا بود. 
قبال و از اواسط سال 1340 هم زینب بعضی 
شب ها به خانه نمی آمد و می گفت كه خانه 

دوستانش ازجمله زهرا بود.
    بعدا به گوش محمد و اسماعيل رسيد 
كه در خانه زهرا بساط الكل پهن می شود و 
رفت و آمد چند مرد به آنجا دیده شده است. 
محمد و اسماعيل تصميم گرفتند بروند و 
مادرشان را به خانه بازگردانند و اصطالحا 

به آبروریزی پایان دهند.
    ساعت ده شب بود كه دو برادر به خانه 
زهرا رفتند، مادرشان از خانه بيرون آمد و 
بنای پرخاش را گذاشت كه آزاد است، قيم 
نمی خواهد و به كسی مربوط نيست كه چه 
می كند. پدرشان اگر ناراحت است برود و 
طالقش دهد. زینب بنای رفتن به ته كوچه 
و باغ آذری را گذاشت كه دو پسر اورا دنبال 
كردند و مشاجره ادامه یافت و هر لحظه 
تندتر شد. در چند مورد زینب به پسرانش 

حمله بُرد و مشت زد و حرف هایی بميان 
آمد كه دو پسر به خشم آمدند و بنای چاقو 
زدن مادر را گذاشتند، نه یك ضربه بلكه 
58 ضربه تا اینكه بر زمين افتاد. جسد اورا 
به گوشه ای كشيدند و به كالنتری محل 
)كالنتری 15ـ  چند كوچه پایين تر از 
خيابان مولوی( رفتند و خودرا به سرهنگ 
منصور رئيس كالنتری تسليم و قضيه را 
اعتراف كردند. پليس جسد بانو زینب را به 
پزشكی قانونی منتقل كرد. دكتر خلعتبری 
پزشك قانونی پس از معاینه گفت كه محل 
58 ضربه چاقو را در بدن زینب یادداشت 
كرده تا به دكتر فاطریون بازپرس پرونده 
بدهد. دكتر فاطریون از دو برادر پرسيده بود 
كه اگر تصميم قبلی به قتل مادر نداشتيد 
چرا چاقو با خود حمل می كردید كه گفتند 
چون محله باغ آذری امن نيست و محل 
توزیع مواد مخدر، اموال دزدی و ... است و 
در شب تقریبا تاریك، زیراكه »موادی« ها 
چراغ های خيابان را می شكنند تا تاریك 
باشد و دیده نشوند، لذا با خود چاقو برده 

بودند.
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

ـ فرهنگــی( بــکار برده مــی شــود و دربــاره کارها و 
نظرات افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت 
و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقاء ســطح دانش 
و آگاهــی هــا، سرمشــق گرفتــن و نيــز پيشــگيری 
از اشــتباه بــا درس گرفتــن از اشــتباه دیگــران و 
گذشــتگان اســت. در تاریــخ نگاری ژورناليســتی 
باید یــک مبــدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و 
نوشــتن مطلــب را از آن آغاز کــرد بنابرایــن، مطالبی 
که در زیر آمده اســت ارتباط با دیماه داشته است.
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درپي قتل ماركوس ژوليانوس 
امپراتور روم در یكم ژوئن سال 193 
ميالدي، سه ژنرال ارشد این امپراتوری 
و هركدام جداگانه، به خواست افسران 
و افراد خود اعالم  كردند كه امپراتور 
تازه هستند؛ سپتيميوس سه وروس
 Septimius Severus
درایلریا )یوگوسالوي(، نيجر )نيگر(
Pescennius Niger  در 
شرق مدیترانه و كلودیوس آلبينوس 
Clodius Albinus  در 
بریتانيا.     »سه وروس« متولّد سال 

145 ميالدی در یك خانواده 
رومی در ليبی امروز پس از 
وارد آوردن شكست نظامي به 
 Gaul  ژنرال نيجر عازم گل
)فرانسه امروز( شد تا آلبينوس 
فرمانده ارتش غرب )مستقر 
در بریتانيا، آلمان و ُگل( را 
از ميان بردارد. جنگ این 

دو ژنرال رومي 19 فوریه سال 197 
ميالدي در »ليون Lyon « فرانسه 
روي دادـ  نبردی گسترده و سخت، 
»سه وروس« پيروز شد و آلبينوس 
براي این كه دستگير و تحقير نشود 

خود را كشت. 
    »سه وروس« پس از این پيروزي 
و تأیيد مقام او در سناي روم، در سال 
197 ميالدی عازم جنگ با ایران شد 
به این سبب كه دولت امپراتوری ایران 
به پایتختی تيسفون )جنوب بغداد(ـ  
و یكی از دو اَبَرقدرت جهاِن وقتـ  در 

جریان مبارزه او با نيجر، به نيجر كمك 
كرده بود. سه وروس نتوانست دژ نظامی 
اشكانيان در هاترا )امروزه؛ الَحضر واقع 
در 290 كيلومتری شمال غربی بغداد( 
را تصرف كند و چون شنيد كه خسرو 
پادشاه ارمنستان می خواهد لشكر به 
كمك ایران بفرستد از راهی كه آمده 

بود بازگشت.
    سه وروس در بازگشت به رم، 
به دورترین متصرفات روم در غرب 
)بریتانيا( رفت تا دیوار هادریان را تعمير 
و تكميل كند كه در اینجا در سال 
211 ميالدی از یك بيماری 
مرموز درگذشت. وی 18 سال 
حكومت كرد و انتقال حكومتـ  
گرچه به تصویب سنای روم باید 
می بودـ  در خانواده او باقی ماند 
كه به دودمان »سه وروسيان« 
معروف است. »سه وروس« از 

امپراتوران بنام روم است.

امپراتور »ِسه وروس«
 پس از ازمیان برداشتن دو ژنرال رقیب، عازم جنگ با ایران شد، ولی ...
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رابرت والپول  نخست وزیر انگلستان از 
1721 تا 1742، در اپریل 1739 و 15 روز 
پس از ورود پيروزمندانه نادرشاه به شهر 
دهلی، طرح بسط نفوذ و استقرار در سراسر 
هندوستان را برای مدتی نامشّخص )كه 
دهها سال طول كشيد( به تعویق انداخت. 
وی )متولّد 1676 و متوّفی در 1745( در 
دهه دوم نخست وزیری خود اجرای دو 
طرح گسترش خارجی )سلطه( را مّد نظر 
داشت؛ استقرار در سراسر هندوستان و 
حذف رقيبان اروپایی از جمله پرتغال، 
فرانسه وهلند از آن شبه قاره و كسب 
برتری بر اسپانيا در آمریكای التين. با 
افتادن هندوستان به دست شاه ایران 
در زمستان 1739 و شكست انگلستان 
 Cartagena  در جنگ كارتاِجنا
)شمال غربی كلمبيای امروز و نزدیك به 
پاناما در كارائيب كه این مناطق به اضافه 
ونزوئال در آن زمان گراناداي اسپانيا 
ناميده مي شدند. نام كارتاجنا از كارتاژ 
مدیترانه و امروزه خرابه هاي آن واقع 
در تونس گرفته شده است(، اجرای 
طرح نخست به تعویق افتاد و طرح دوم 
شكست كامل خورد. در جنگ دریایی 
كارتاجنا، انگلستان 50 كشتی جنگی و 
18 هزار تفنگدار از دست داد و اسپانيا تا 
زمان شكست در جنگ با ایاالت متحده 
بر سر كوبا در اواخر سده نوزدهم برتری 
خودرا در آمریكا التين حفظ كرد. در 

جریان جنگ كارتاجنا، اسپانيایي ها از 
افراد یك قبيله از بوميان منطقه كه امروزه 
عمدتا در ونزوئال و كلمبيا زندگي مي 
كنند استفاده كردند، به آنان گفته بودند 
كه اگر انگليسي ها پيروز شوند با بوميان 
همان خواهند كرد كه با بوميان آمریكاي 
شمالي كردند )انهدام( و بوميان كارائيب 
در زیر پرچم اسپانيا تفنگداران انگليسي 

را به زانو درآوردند. 
    اندرز سياسی والپول پس از شكست 
ارتش امپراتور مغول تبار هندوستان 
در دشت َكرنال از ارتش ایران و تسليم 
امپراتور و ورود نادر به دهلي این بوده 
است كه نباید امكان داده شود كه ایرانی 
تبارها )از فرات تا سند و از سيحون تا قفقاز 
شمالی( گردهم آیند و دوباره قدرتی 

واحد شوند. نباید امكان داده شود كه در 
ایران ژنرال نادر دیگری به وجود آید كه 
پایان قدرت ]سلطه[ ما خواهد بود. همين 
اندرز كه موردي از سياست خارجي دولت 
لندن شده است سبب شد كه انگليسی ها 
در سده بعد افغانستان و بلوچستان شرقي 
را از ایران جدا كنند و مناطق جنوبی و 
غربی خليج فارس را از نفوذ دولت ایران 
بيرون آورند و دست روس ها را برای 
تصرف قفقاز و منطقه فرارود باز بگذارند 
و شاه قاجاریه را وادار به دادن سليمانيه 
عراق به عثمانی و گذشتن از دعاوی ایران 

بر بصره و شرق دجله كنند و .... 
والپول بيش از هر نخست وزیر دیگر بر 

انگلستان حكومت كرد. 
نادر پس از اطمينان از ادامه وفاداري 
دولت هند نسبت به ایران، تاج پادشاه 
این كشور را پس داد و دوباره اورا بر تخت 

سلطنت نشاند.
 نادر چند روزبعد، در دهلي بود كه 
شنيد برادرش ابراهيم خان حكمران 
قفقاز ایران در داغستان )جنوب روسيه 
امروز( كشته شده است. وی همان زمان 
ـ سال 1739 از دهلی عازم داغستان 
)قفقاز شمالی( شد تا لِزگی ها كه برادر 
اوـ  ابراهيم خانـ  فرماندار قفقاز را كشته 
بودند گوشمالی دهد. نادر در همين زمان، 
چند گردنكش را در بخارا و سمرقند از 

ميان بُرد.

اندرز والپول نخست وزیر دولت لندن در قرن هجدهم: ایرانی تبارها نباید بار دیگر متحد 
شوند و در ایران نباید نادرشاه دیگری به وجود آید که ...

Walpole
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  ژنرال »رابرت لي«  پس از سقوط شهر 
ریچموند پایتخت كنفدراسيون )حاكم 
نشين كنوني اسِتيِت مشترك المنافع 
ویرجينيا( و از دست دادن خط دفاعي 
 Appomattox رودخانه اپاماتكس
تصميم گرفت كه با 27 هزار نظامِي 
باقيمانده، خود را به ایستگاه راه آهن 
لينچِبرگ برساند و به كاروليناي شمالي 
برود و با كمك نيروهاي این استيت عضو 
كنفدراسيون به جنگ ادامه دهد كه راه 
را برخود بسته دید و لذا تصميم گرفت 

كه تسليم شود.
    وي پيش از ظهر 9 اپریل طي 
یادداشتي تصميم اش را به اطالع ژنرال 
گرانت فرمانده نيروهاي فدراسيون 
)استيت های وفادار به دولت واشنگتن( 
رساند و سه ساعت بعد با آجودان خود 
در ساختمان دادگاه شهرك اپاماتكس 

حاضر شد. 
ژنرال گرانت هم با افسرانش آمدند. 
»لي« سپس نامه تسليم خود را نوشت، 
امضاء كرد و به گرانت داد و جنگ داخلي 
4 ساله آمریكا كه ضمن آن 618 هزار 

نظامي )258 هزار جنوبي و 360 هزار 
شمالي( كشته شدند و ویراني وسيع و 
تلفات غير نظامي بي شمار به بارآورد 

پایان یافت. 
    ژنرال گرانت )كه بعدا رئيس جمهوری 
آمریكا شد( پس از دریافت تسليم نامه 
»لي« اجازه داد كه او، افسران و افرادش 
با اسبان و سالح هاي َسُبك خود به 
هرجا كه بخواهند بروند و تاكيد كرد كه 
هيچكدام از آنان به خاطر كارهایي كه تا 
آن روز انجام داده بودند مجازات نخواهد 
شد، ولي از این پس هرگونه خطا، مجازات 
خواهد داشت و دو ژنرال سپس دست 
یكدیگر را فشردند و از هم جدا شدند. 
همين »گذشت« باعث شد كه خصومت 
دنباله نداشته باشد. »لی« بعدا رئيس 
دانشگاه شد و در بسياری از شهرها نام او 
بر تاالرها و خيابان ها و نيز یك بزرگراه 

گذارده شده است.
    نمونه این سياست 130 سال بعد 
در آفریقاي جنوبي در پيش گرفته شد 
و به ابتكار نلسون ماندال پس از افتادن 
حكومت به دست اكثریت سياهپوست، 

هيچ سفيد پوستي به خاطر آزار، حق 
كشي و ... سياهپوستان در دوران گذشته، 
مجازات نشد و بنابراین، نظامات و اوضاع 
كشور برهم نخورد و پيشرفت بر همان 
پایه ادامه یافت. این روش به »پوزش 
بخواه و بخشوده شو« عنوان گرفته و 
ثبت شده استـ  كاری كه در ایران، 
پس از براندازی 28 اَُمرداد 1332 و پس 
از تغيير حكومت در 22 بهمن 1357 

صورت نگرفت.
    باوجود پایدار نماندن كنفدراسيون 
آمریكا )استقالل هر استيت به صورت 
یك كشور، طی شرایطی داشتن حق 
جداشدن از اتحادیهـ  وجود یك دولت 
مركزی با اختيارات محدود و معّين(، 
لنين امپراتوری روسيه را و »تيتو« 
كشور واحد یوگوسالوی را به صورت دو 
كنفدراسيون درآوردند كه در آخرین دهه 
قرن بيستم فروپاشی شدند. اتحادیه اروپا 
با اینكه كنفدراسيون نيست مشكالت 
فراوان دارد بگونه ای كه در صحنه 
سياسی جهان به صورت یك وزنه و 

همتراز آمریكا به حساب نمی آید.

روز ی که جنگ ُپرتلفات داخلي آمریکا پایان یافت و دوستی ها از سر گرفته شد 

لي و گرانت پس از امضاِي نامِه تسلیم با فشردن دست، به طور دوستانه از هم جدا مي شوند
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پيش از ظهر سوم اردیبهشت 1358، 
در حالي كه هنوز تيترهاي اخبار مربوط 
به رویدادهاي نقده و اعزام واحدهاي 
تازه نفس ارتش به سوي این منطقه، 
انتصاب دكتر ابراهيم یزدي به سمت 
وزیر امورخارجه، اعالم خودداري آمریكا 
از تحویل چهار كشتي جنگي خریداري 
شده توسط دولت شاه به جمهوری 
اسالمی، اخطار جمهوري اسالمي به 
دولت مكزیك كه شاه بركنار شده را 
به كشور خود راه ندهد و ... روي ميز 
سردبيران روزنامه هاي عصر تهران بود 
كه كدام را تيتر اول كنند كه خبر رسيد 
ساعت ده و 30 دقيقه )ا» روز( سرلشكر 
محمد ولي قره ني )قرني( رئيس سابق 
ستاد ارتش در خانه اش ترور شده است. 
سرلشكر قره ني نخستين رئيس ستاد 
ارتش، پس از انقالب، هفتم فروردین از 
این سمت كناره گيري كرده و جاي خود 
را به معاونش، سرلشكر ناصر َفربُد داده 

بود. پس از كناررفتن قره ني گفته شده 
بود كه علت این كناره گيری، مخالفت 
چپگرایان كه در انقالب نقش داشتند با 
سختگيري قره ني درقبال رویدادهاي 
تجزیه طلبانه كردستان، خوزستان و 
گنبد كاووس )گرگان( و اعزام واحدهاي 
ضربتي ارتش به این مناطق بود!. در این 
تغييرات »شاد مهر« معاون دیگر قره ني 
نيز سمت خودرا از دست داده بود. دو 
هفته اول فروردین 1358 گزارشهاي 
مربوط به رویدادهاي گنبد كاووس 
)گرگان( و ُكردستان، ایرانيان را نگران 
آینده وطن خود كرده بود، مخصوصا كه 
در خوزستان هم معارضاتي با حمایت 
دولت های عرب بویژه دولت های عراق 
و سعودی در جریان بود و حرفهایي هم 

از بلوچستان به گوش مي رسيد.
    سرلشكر قره ني كه پيش از سال 
1336 معاون ستاد ارتش و قبل از آن 
رئيس اطالعات ارتش )ركن دوم ستاد( 

بود در آن سال دستگير و پس از یك 
محاكمه غيرعلني به زندان و اخراج از 
ارتش محكوم و سه سال بعد از زندان 
آزاد شده بود. گفته شده بود كه وي در 
صدد كودتا برضد شاه بود. از آن پس، 
سرلشكر قره ني در جامعه ایران به عنوان 
شخصيتي ملّي شناخته مي شد و مورد 
احترام بود و رسانه های خارجی از او به 
عنوان ژنرالی كه هوای ناپلئون ایران 
شدن را در سر داشت یاد می كردند 
همين عنوانی كه در سال های اخير 
به ژنرال قاسم سليمانی )كرمانی( می 

دهند.
روزنامه اطالعات تيتر اول شماره 
چهارم اردیبهشت 1358 خودرا به شرح 
جزئيات این ترور و اینكه تروریست ها از 
چند روز پيش از آن یك اطاق در هتل 
جم ُمشِرف به خانه قره نی گرفته بودند و 
همينكه او را در حياط خانه اش در حال 

قدم زدن دیدند اقدام به قتل كردند.

روزی که سرلشکر محمدولی قره نی )قِرنی( در خانه اش ترور شد، مردی که تالش کرد 
ایران تجزیه نشود
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24 اپریل 1980 به وقت آمریكا 
)چهارم اردیبهشت 1359 و 15 ماه 
پس از تغيير نظام حكومتی ایران( 
ي«  فوق سّر ما مي » ت نظا عمليا
به ف  و ن معر ا یر ا یكا عليه  مر  آ
Operation Eagle Claw 

با هدف خارج ساختن 52 گروگان 
آمریكایی از ایران كه از نوامبر سال پيش 
از آن در ساختمان تصرف شدهِ سفارت 
آمریكا در خيابان تخت جمشيد )تهران( 
نگهداری می شدند، در صحراي طبس 
با كشته شدن هشت نظامي آمریكایي 
و از دست رفتن یك هواپيماي سيـ  
130 و چند هلي كوپتر با شكست رو 
به رو و ادامه آن لغو شد. جيمي كارتر 
رئيس جمهوری وقت آمریكا همان روز 
مسئوليت این شكست را برعهده گرفت 
و گفت كه به منظور خارج ساختن 
گروگانها )كاركنان سفارت( از تهران، 
این عمليات برنامه ریزي شده بود. قرار 
بود این نظاميان پس از تجدید سوخت 

هلي كوپترها در صحراي طبس، خود را 
به تهران برسانند. 

در پي اعتراف كارتر، سایرس َونس 
وزیر امورخارجه آمریكا از سمت خود 
كناره گيري كرد و گروگانها تا آخرین 
لحظه حكومت كارتر آزاد نشدند و 
به مدت 444 روز در بازداشت بودند. 
همين اقدام كارتر باعث شد كه در 
انتخابات نوامبر آن سال از رونالد ریگان 
ه  )ریگن( نامزد حزب جمهوریخوا

شكست بخورد.
مرحله یكم عمليات »ایگل كالو« با 8 
هلی كویتر آغاز شده بود. 88 تفنگدار و 
تداركات مربوط كه با هواپيما حمل می 
شدند قرار بود در صحرای طبس فرود 
آیند و تفنگداران و تداكارات مربوط از 
هواپيما به هلی كوپترها منتقل و این 
هلی كوپترها رهسار تهران شوند. چند 
كشتی نظامی و یك ناو هواپيمابر در 
آبهای جنوب ایران مأمور مراقبت و دفاع 
از از این تفنگداران بودند. »استيو بَِنن« 

مشاور مستعفی دانالد ترامپ افسر یكی 
از این ناوها بود.

سه هلی كوپتر از این گروه، ميان راه 
بر اثر اشكاالت فنی و توفان شن فرود 
آمدند و به مقصد )محل تعيين شده 
در صحرای طبس( نرسيدند و فرمانده 
عمليات درخواست توقف عمليات را كرد 
كه نخست، مخالفت شد و به او تاكيد شد 
كه چهار هلی كوپتر هم برای رسيدن به 
تهران، رهاساختن مواد بيهوش كننده 
نگهبانان ساختمان سفارت و خارج 
ساختن گروگانها كافی است ولی ساعتی 
بعد، كارتر با درخواست فرمانده محلی 
عمليات برای بازگشت موافقت كرد، اّما 
یكی از هلی كوپترها در جریان برخاستن 
و به احتمال زیاد براثر وجود توفان شن، 
به هواپيمای حمل و نقل  نظامی كه روی 
زمين بود برخورد كرد و هر دو وسيله 
دچار آتش سوزی شدند و در این رویداد 
8 تفنگدار كشته و 4 تن دیگر مجروح 
شدند. به این ترتيب، عمليات »ایگل 

سالروز شکست عملیات صحرای طبس که برای خارج ساختن گروگانهای آمریکایی از 
تهران طرح ریزی شده بود

از دهه سوم فروردین 1359 )14 ماه 
پس از انقالب( دولت عراق اخراج ایرانيان، 
ایراني تبارها و گروهي از شيعيان را به 
صورت دسته هاي چند هزار نفري از آن 
كشور آغاز و همزمان، درخطوط مرزي با 
ایران دست به تمركز نيرو و تحریك زده 
بود كه روزنامه هاي تهران نوشته بودند 
به اشاره آمریكا دست به چنين كاري 

زده است.
 به گزارش این روزنامه ها، دولت عراق 
همزمان، آیة اهلل محمد باقر صدر را نيز 
بازداشت كرده بود. این تحریكات و تمركز 

نيرو در مرزها، پنج ماه بعد منجر به آغاز 
جنگ هشت ساله شد.

     طبق برخي نوشته ها، بعضي از ایرانی 
تبارهای اخراجی از عراق كه نشریات 
ایران عنوان »معاودین« بر آنان گذارده 
بودند بعدا در جمهوري اسالمي صاحب 
مقام و منزلت شدند. سران دو قوه قضایی 

و مقننه ایران متولّد عراق هستند.
    دولت آمریكا كه مناسبات خود را 
از اپریل 1980 با ایران قطع كرده است 
در همين زمان، به اخراج برخي ایرانيان 
از آن كشور دست زده و حتی دستور 

داده بود كه دارندگان كارت سبز آمریكا 
)دارندگان مجّوز اقامت( را كه به خارج از 
آمریكا سفر كرده بودند اجازه ورود ندهند 
و به این ترتيب صدها ایرانی كه بسياری 
از آنان زن و فرزند در آمریكا داشتند در 
فرودگاههای بين راه سرگردان شدند. 
دولت وقت آمریكا )دولت جيمي كارتر 
از حزب دمكرات( از هفتم اپریل 1980 
صدور ویزا به دارندگان گذرنامه های 
جمهوری اسالمی ایران را متوقف ساخته 
بود و این حالت بيش از یك سال ادامه 

داشت.

اخراج همزمان ایراني تبار ها از عراق و ایرانیان از آمریکا! در فروردین 1359 
 مقدمه جنگ 8 ساله
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كال« با شكست رو به رو شد.
این عمليات نزدیك به دو سال پس از 
زمين لرزه پُرتلفات طبس روی داد كه 
انتقاد از عمليات امداد رسانی مربوط به 
آن، انقالب سال 1357 را گسترش داد.

روزنامه اطالعات برای گزارش این 
شكست نظامی آمریكا شماره فوق 

العاده  منتشر ساخت.
 این شماره روزنامه دو روز پس از 
د  السالم محمو ب حجت ا نتصا ا

دعایی به مدیریت مؤسسه مطبوعاتی 
اطالعات انتشار یافت. ُكپی صفحه اول 
این شماره فوق العاده كه جمعه پنجم 
اردیبهشت 1359 به توزیع داده شده 

بود:
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در پی بكار برده شدن واژه عربستان به 
جای خوزستان در رسانه های دولتی عراق 
در اپریل و می 1969 )بهار سال 1348(، 
دولت ایران كه خودرا برای برگزاری مراسم 
دو هزار و پانصدمين سال ایجاد امپراتوری 
مشترك المنافع ایران در تخت جمشيد 
آماده می كرد دست به انتقاد و عمل متقابل 
زد كه بين النهرین هشت قرن استان 
مركزی )استان پایتخت( ایران بود و پيش 
از آن در دوران هخامنشيان گوشه اي از 
قلمرو ایران و همچنين در دوران آل بویه، 

صفویان، نادرشاه و .... 
    بحران روابط دو كشور از 28 اپریل آن 
سال )هشتم اردیبهشت 1348( شدت 
بيشتری به خود گرفته بود كه این وضعيت 
تا هفته ها ادامه داشت زیراكه در آن روز 
)28 اپریل 1969( رژیم وقت عراق طبق 
یك روال و عادت هميشگی، اخراج فله ای 
ایرانيان و ایراني تبارها از آن كشور را آغاز 
كرده بود كه در طول بحران و متناوبا دهها 
هزار تَن از آنان به ایران معاودت داده شدند. 
]شماری از مقامات جمهوری اسالمی از 
جمله سران كنونی دو قوه تقنينيه و قضائيه 

متولد عراق هستند[. 
بحران های روابط دو كشور قبال ناشی 
از اختالفات مرزی و مسئله اروندرود )شط 
العرب( بود، ولی در اپریل و ماه می سال 
1969، نژادی، مذهبي و ... و تحریك آميز. 
ازجمله، مقامات و رسانه های رژیم حزب 
بعث عراق به استناد مندرجات روزنامه 
های عصر قاجاریه و مكاتبات عهد صفویه 
كه خوزستان را »عربستان« می نوشتند 

مدعی عربی بودن آن شده و بركناری 
شيخ خزعل از اهواز را یك تجاوز نظامی 
رضاشاه پهلوی خوانده بودند! كه شخصا 
فرماندهي واحدها را در بركناركردن شيخ 
خزعل برعهده داشت و گفته بودند كه اگر 
رضاشاه دست به این اقدام نزده بود، ایران 
نفت نداشت كه با پول آن رفاه داشته باشد 
و قدرت نمایي كند. تفسيرگویان بعثي مي 
گفتند كه رضاشاه نام كشور سعودي را در 
ایران به »عربستان« تبدیل كرد تا قضيه 
خوزستان فراموش شود و از ذهن ایرانيان 

)و به زبان مفسران بعثي؛ فارس ها( خارج.
     این وضعيت از تابستان 1980 عينا از 
سر گرفته شد و نه تنها در بغداد، بلكه بر در 
و دیوارهای شهر لندن هم شعار عربستان 
]خوزستان[ ... دیده می شد كه در نيمه دوم 
سپتامبر آن سال جنگ 8 ساله دو كشور آغاز 

شد. بنابراین، پایان داده شدن به حكومت 
حزب بعث بر عراق به دست آمریكا، تا به 
امروز كمك بزرگی به ایرانيان بشمارآورده 
شده است. ]خصومت باطني صدام حسين 
با ایرانيان تا آخرین لحظه زنده بودن او ادامه 
داشت. وي سي ام دسامبر 2006 در حالی 
كه طناب دار برگردنش بود در آخرین لحظه 
بيش از مرگ هم از بد و بيراه گفتن به فارس 
ها خودداری نكرد و گفت كه اعدام او كار 

فارس ها است.[. 
    به باور اصحاب نظر، از آنجا كه ریشِه 
مسائل فی مابين ایران و عراق همچنان و 
تا حدي به حال خود باقی مانده است نمی 
توان گفت كه جریانات آن دوره از تاریخ، در 
آیندهـ  آینده ای دورـ  تكرار نخواهد شد 
و تهران باید این ضرب المثل مورد تایيد 
مورخان را آویزه گوش داشته باشد: هركه 
ـــ  ناُمخت )نياموخت( از گذشت روزگارـ 

هيچ ناموزد زصد آموزگار 
    كشور عراق كه پس از جنگ جهاني 
اول و اضمحالل امپراتوري عثماني، توسط 
انگليسي ها و بدون در نظر گرفتن تفاوت 
های نژادی و مذهبی سرهم بندي شده 
است قرن ها گوشه اي از ایران بود و جنوب 
آن )منطقه بصره( تا زمان زندیه هم بخشي 
از ایران بشمار مي رفت و طبعا محل سكونت 
گروهي زیاد از ایراني تبارها. دولت حزب 
بعث عراق در اخراج ایراني تبارها، مقررات 
بين المللي تابعيت را هم در نظر نمي گرفت. 
صدام بارها در جریان اختالف و بدگویي از 
ُكردهاي عراقي، آنان را ایراني نژاد خوانده 

بود.

در اپریل 1969 رژیم بعث عراق »خوزستان« را »عربستان« خواند و بحران روابط تهران و 
بغداد شدت گرفت و ...ـ  گوشزد تاریخدانان
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یك دادگاه كيفری آرژانتين 21 اپریل 
 Reynaldo 2010 ژنرال رینالدو بيگنون
Bignone رئيس پيشين این كشور در 
دوران حكومت نظامی هارا به جرم 56 
مورد شكنجه، بازداشت غير قانونی و 
تخلفات دیگر از این دست به 25 سال 
زندان محكوم كرد. وی كه متولد 1928 
است دو سال )سالهای1982 و 1983( 
بر آرژانتين حكومت كرده بود. پنج 
افسر بازنشسته دیگر )زیردستان وقت 
ژنرال بيگنون( به همين جرائم به 17 تا 
25 سال زندان محكوم شدند. ]جرائم 
دیكتاتوري مربوط به سالهای 1976 تا 
1978 ارتباط به این محكوميت ندارد. 
در آن سالها ژنرال بيگنون فرمانده یك 
پایگاه نظامی بود و متهمان سياسی را 
پس از دستگيری و جهت بازجویی به 

آنجا منتقل می كردند.[. 
     بيگنون كه از سالها پيش از محاكمه 
در بازداشت خانگی بود گفته بود كه اگر 
عملی خالف قانون صورت گرفته مربوط 
به زیردستان اوست، وضعيت روز چنان 
سختگيری هایی را ایجاب می كرد، ما 
درگير عمليات نظامي با انگلستان بر سر 

جزایر فالكلند بودیم.

     دادگاه با توجه به اینكه بيگنون 
بعدا مانع از تجدید حيات دمكراسی 
در آرژانتين نشده بود و نيز كهولت، با 
رعایت تخفيف اورا به 25 سال زندان 

محكوم كرد. 
    جمعيت مدافعان حقوق بشر یكی 

از شاكيان این شش نظامی سابق بود. 
    روزنامه ها عكس كنونی و عكس 
زمان اقتدار ژنرال بيگنون را به صورت 
زیر در كنار هم قرار داده و نوشته بودند 
كه محكوميت بيگنون باید درس عبرت 
برای كسانی باشد كه گمان می كنند 
قدرت دائمی دارند و وضعيت الیتغّير 
است. جهانيان آگاه و پيشرفته امروز 
مانع از آن می شوند كه بدی ها و خوبی 
هاـ  تخلّف و خدمتـ  فراموش شود و اهل 

تقصير آسوده بخوابند:

25 اپریل 404 سال پيش از ميالد 
دریاساالر اسپارت؛ Lysander با كمك مالی 
و استراتژیك امپراتوری ایرانـ  اَبَرقدرت 
وقت جهان، كه اتحادیه Delian به ریاست 
آتن را محاصره دریایی كرده و آن را در قفس 
انداخته بود بر این اتحادیه پيروز شد و با 
تسليم شدن آتن به او، جنگ های پلوپونز 
پایان یافت. مورخان این پيروزی را به پای 
ایران نوشته اند كه آتن را تحریم اقتصادی 
كرده بود و مانع واردات غلّه به آن »كشور 
ـ شهر« می شد. داریوش دوم پادشاه وقت 
 Cyrus the  ایران از طریق كوروش جوانـ
Younger حكمران آناتوليا )تركيه امروز(، 
لِوانت )سوریه و لبنان امروز( و متصرفات 
اروپایی و مدیترانه ای ایران ازجمله جزیره 
قبرس به اسپارت كمك می رساند و در 
بنادر صور و صيدا )لبنان( برایشان به 

رایگان كشتی جنگی می ساخت.

    كوروش جوان به شاه )داریوش دوم كه 
19 سال پادشاهی كرد( گزارش داده بود كه 
در وفاداری دریاساالر ليسانِدر )ليزاندر( به 
ایران تردید ندارد و شاه براین اساس، عنوان 

ساتراپ )استاندار( به این دریاساالر داد. 
    پس از درگذشت داریوش دوم، اردشير 
دوم برجای او نشست كه كوروش جوان 

پادشاهی اورا تأیيد نكرد و ایران دچار جنگ 
نوعی داخلی شد كه با كشته شدن كوروش 
جوان در این جنگ، مسئله پایان یافت. 

گزنفون شرح این جنگ را نوشته است.
    داریوش دوم Ctesias پزشك یونانی 
متولّد آناتوليای جنوب غربی )تركيه امروز( 
رابرای درمان بيماری زنش، بانو پریسا 
به پایتخت دعوت كرده بود. كتسياس 
)كتزیاس( كه استعداد تحقيق و نوشتن 
داشت ضمن گردشی به دور ایران، تاریخ 
و وضعيت روز امپراتوری ایران را در چند 
جلد زیر عنوان Persica نوشت و نيز یك 
كتاب معروف كه هنوز الگو است تحت 
عنوان »ایندیكا« كه در آن روش ماليات 
گرفتن دولت ایران از سرزمين های هند 
كه در قلمرو ایران بودند تشریح شده است 
و نيز تعریف ماليات و تعرفه آن از دید دولت 

ایران.

محکومّیت رئیس جمهور پیشین آرژانتین به 25 سال زندانـ  درس عبرت برای همه کسانی 
که گمان می کنند »قدرت« دائمی است

روزی که با کمک های استراتژیک ایران به اسپارت، جنگهای پلوپونز پایان یافتـ  
نخستین تحریم اقتصادی جهانـ  لیساندر و کتزیاس

Lysander دریاساالر اسپارتی و دوست ایران
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پنجم اردیبهشت 1357 )25 اپریل 
1978ـ  سال انقالب( شاه )پهلوی 
دوم( ناگهان و بگونه ای غيرمنتظره 
ز وقوع تظاهرات  اظهارداشت كه ا
و اغتشاشات در كشور ناراحت نشده 
است، اعطای آزادی راهی است كه 
خود او برگزیده است و حتی االمكان 
از آن راه بازنخواهد گشت، تظاهرات 
و اعتراض در دانشگاهها هم اقتضای 
طبيعت دانشجویی و جوانی است، 
بگذارید حرف شان را بزنند و .... در آن 

زمان در شهرهای مختلف و دانشگاههاـ  
به صورت روزانهـ  تظاهرات و اعتراض به 
برخی عملكردهای دولت و نزدیكان شاه 
برقرار بود. اظهارات آن روز شاه تيتر اول 

صفحات اول روزنامه شده بود.
    همان روز، محافل نزدیك به دولت 
در تهران گفته بودند كه شاه با بيان این 
جمالت صریح همه مقامات ]مقامات 
وقت[، پليس و نظاميان را غافلگير 
كرد، بسياری از حساب ها، پيش بينی 
ها و شنيده ها ابطال شد و باید منتظر 

واكنش مخالفان بود كه احتماال تعبير بر 
ضعف او خواهند كرد و ادامه اعتراض ها 
و راهپيمایی و احتماال تشدید و گسترش 
آنها قابل پيش بينی است. ]پيش بينی 
این محافل تحقق یافت؛ تظاهرات و 
اعتراض های خيابانی به تدریج گسترش 
یافت، به انقالب تبدیل شد و شاه اجبارا 
كشوررا ترك گفتـ  رفتنی كه بازگشتن 

نداشت.[. این
كپی روزنامه

روزی که شاه تظاهرات را حق مردم اعالم کرد و با بیان آن، »اعتراض« به »انقالب« تبدیل 
شد و ...
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بيستم اپریل 2008 دولت آمریكا 
تمبر پستي با تصویر »دیوید مك كوله 
David G. McCullough« تاریخنگار 

75 ساله این كشور را كه چاپ كرده 
است طي مراسمي و با حضور خود او در 
پستخانه »كامدن Camden«، به جریان 
گذارد كه اميد است روزي هم تمبر 
مورخ ما، استاد محمد ابراهيم پاریزي، به 
پستخانه هاي ایران داده شود. مك كوله 
كه همانند باستاني پاریزي ما روزنامه 
نگاري و تاریخنگاري را همزمان آغاز 
كرده بود، سالها در مجله تایم مطلب 
نوشته و تا دبيري این مجله باال رفته بود.

     مك كوله كار تاليف تاریخ را با 
هدف »یادآوري و پندآموزيـ  آموزش 
عمومي( پيشه ساخته و دو بار برنده 
جایزه پوليتزر شده است. بسياري 
از اصحاب قلم سبك نگارش و هنر 
ناراتيو نویسي او را مدح كرده اند. 
برپایه دو بيوگرافي از تاليفات او، فيلم 
سينمایي ساخته شده است. وي در 
یك تاليف خود »نقش نزدیكان یك 
دولتمرد و مدیر عمومي در پيشرفت 
و پسرفت، اوج و حضيض و ... یك 
جامعه« را با ذكر مثال هاي متعدد به 
دست داده است. این مورخ در تاليفات 
خود اندرزهاي متعدد به پژوهشگران 
تاریخ در مورد تحقيق و نگارش شرح 
كامل و بيطرفانه علل وقوع و نتایج هر 
رویداد را داده و توصيه كرده است كه 
تحقيقات خود را از روانشناسي، نّيات 
و رفتار افرادـ  نزدیكانـ  مدیر وقت 

آغاز كنند.
     مك كوله كه تاليف دیگر او »سال 
1776« عنوان دارد جزئيات رویدادهاي 
روزانه انقالب استقالل آمریكا را با ذكر 

علل و نتایج از دیدگاهي تازه بازتاب داده 
است. تاليف پندآموز دیگر »مك كوله« 
درباره جزئيات سيل شهر »جانزتاون« 
ایالت پنسيلوانياست كه در 1889 
روي داد، شهر را ویران و بيش از دو هزار 
و دویست را كشت. وي در این كتاب 
كه ظاهرا یك تاریخچه محلي است، 
همه ضعف ها و قوت هاي بشر وقت، 
نارسایي دولتي و ... را مطرح ساخته 
است. این شهر كه توسط یك مهاجر 
سویسي به نام »ژوزف جانز« ساخته 
شده و از مراكز فوالدسازي آمریكا بود بر 
اثر شكسته شدن سد »ساوت فورك« 
ویران شد. مولف در این تاليف، همه 
جا در جستجو و به دست دادن عامل 
انساني رویداد )ضعف ها و كوتاهي ها( 
بوده است. »راه باریك ميان دریاها 
The Path Between the Seas« درباره 
تاریخچه آبراه پاناما )از سال 1870 تا 
1914(، از فكر تا عمل و نقش سياست 
در آن ازجمله چگونگي ایجاد كشور 
پاناما در قطعه زميني است كه از كشور 

كلمبيا جدا كرده بودند. تاليفات دیگر 
این مورخ عبارتند از: رویدادهاي عصر 
»جان آدامس«، تاریخ دوران ریاست 

جمهوري »هري ترومن« و .... 
    وي در نوشته هایش كوشيده است 
به تاریخنگاران بگوید كه هنگام نوشتن 
شرح یك رویداد تاریخي، مخاطب را در 
درجریان وضعيت روز قراردهند. مك 
كوله كه نگران گسترش فساد اداري و 
سوء استفاده از قدرت در جوامع بشري 
است؛ روزنامه نگاران و تاریخنگاران 
را مكلف به كشف و افشاء ریشه هر 
فساد از این دست ساخته تا جامعه 
اصالح و پاكسازي شود و فساد دیگري 
روي ندهد. از مطالعه نوشته هاي او 
چنين برمي آید كه وي همچنين نگران 
پسرفت اخالقيات است و فاجعه آور 
ترین فساد روي زمين را »سوء استفاده 
از قدرت« و ناشي از آزمندي ها مي داند 
و مي گوید كه حریصان مال اندوزي 
و عاشقان ميزها نباید امكان ورود به 
دستگاه مدیریت یك جامعه را به دست 
آورند كه »پسروي« جامعه از همين جا 

آغاز مي شود.
     آخرین توصيه مك كوله به همگان 
این است كه از كارها، احساس و عواطف 
خود یادداشت برداري روزانه كنند 
و این یادداشت ها را محفوظ بدارند 
تا مورخان آینده در مورد »اميدها«، 
»دلواپسي ها«، »دشواري ها«، 
»خواستها و ناخواستها«، »انتقاد ها 
و تحسين ها« و ... بشر امروز مشكل 
نداشته باشند و رویدادها را تنها برپایه 
گزارش هاي رسمي، مطالب رسانه ها 
و اطالعات دولتي ننویسند تا حقایق از 

قلم بيافتند.

موّرخي که نگران گسترش فساد اداري در جوامع بشري استـ  نقش نزدیکان یک 
مدیر

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

David G. McCullough
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 Immanuel Kant یمانوئل كانت ا
اندیشمند آلماني 22 اپریل 1724 در 
كالينينگراد به دنيا آمد و هشتاد سال 
عمر كرد. در آن زمان، كالينينگراد جزیي 
از پروس )آلمان( بود كه اینك متعلق به 
روسيه فدراتيو است. »كانت« در ژوئن 
1795 اثر خود »صلح پایدار« را منتشر 

كرد.
     كانت در زماني از ضرورت دمكراسي 
)دمكراسي واقعي و مطابق تعاریف آن، 
نه حكومت طبقه خواصـ  اليت ها و 
نمایندگان اصحاب منافع و كمپانی ها( 
براي تأمين و تضمين حقوق اساسي مردم 
و پيشرفت كشورها و استفاده از همه مغزها 
براي خدمت به جامعه سخن به ميان آورد 
كه كشورهاي اروپای قاره ای ازجمله آلمان 
)پروس( نظام فئودالي و شبه استبدادی 

داشتند. 
    كانت در كتاب »صلح پایدار« نوشته 
است كه اگر دمكراسي در یك جامعه 
تحقق یابد پدیدآورنده افرادي خواهد 

بود كه در نهایت دّقت، و رعایت منطق 
و منافع جامعه به تصميم گيري خواهند 
پرداخت. تصميمات دولتیـ  جز در مورد 
عمليات نظامیـ  باید علنی باشد و انتشار 
یابد تا اندیشمندان و كارشناسان به موقع 
اظهار نظر كنند و پيشنهاد اصالحی دهند.
     كانت مي گوید: پنهان كاري دولت 
است كه مآال باعث نفاق و حتی نزاع می 
شود. به باور كانت، مبارزه برسر كسب 

قدرت بزرگترین آفت یك جامعه است. 
دولت های معاند خارجي ممكن است از 
چنين مبارزه داخلی سوء استفاده كنند، 
آن را دامن بزنند كه جنگـ  داخلي یا 
خارجيـ  در جهت منافع توده مردم 

نيست.
     »كانت« همانند كوروش بنيادگذار 
ایران كه دو هزار و سيصد و اندي سال 
پيش از او مي زیست عقيده داشت كه 
براي پایان یافتن برخورد ملل با هم و قطع 
توطئه بر ضد یكدیگر و استفاده بهينه ملل 
از امكانات اقتصادي كره زمين باید كشورها 
با حفظ حاكميت ملي و آزادي عمل، یك 
اتحادیه و سازمان جهانی ]طبق برخی 
تفسيرهای نظرات كانت، نوعي جامعه 
مشترك المنافع جهاني[ به وجود آورند 
كه در این صورت، دمكراسي در هریك از 
اعضاي اتحادیه كه دیگر نگران منازعه و 
جنگ و دغدغه سياست خارجي و تجارت 
خارجی نخواهد بود به كمال خواهد رسيد 

و نيكبختي بشر تأمين خواهد شد.

 James 23 اپریل زادروز جيمز آنتوني فرود
Anthony Froude مورخ بنام است كه در سال 

1818 به دنيا آمد.
    »فرود« كه »تاریخ آنگلو ساكسون ها« و 
»الهه انتقام« مهمترین تاليفاتش هستند نكته 
هاي جالب و آموزنده متعدد دارد از جمله: پس 
از رسيدن به سالخوردگي است كه انسان به 
محدود بودن توان خود پي مي برد. اگر بتوان 
یك انسان را از سنين 20 تا 30 سالگي تحت 
كنترل قرارداد بقيه عمر قادر خواهد بود خود 
را كنترل كند. ایجاد ترس در انسان حتي اگر 
از ناحيه والدین باشد نوعي ظلم است، زیرا كه 
ترس ممتد اعتماد به نفس را از افراد سلب مي 
كند. مطالعه تاریخ به من آموخته است كه با 

فریب و نيرنگ نمي شود براي مدتي طوالني 
برجماعتي حكومت و ریاست كرد. حيوانات 
جنگل براي ورزش و تفریح نمي كشند، اما 
تاریخ نشان داده است كه پاره اي از انسانها از 
كشتن و كشته شدن همنوع لذت مي برند. 

آموزش اخالقيات به مراتب مهمتر و موثرتر از 
آموزش دانش است. باید به نوجوانان آموخت كه 
از تجربه دیگران )بيوگرافي ها و كتابهاي تاریخ( 
استفاده كنند، زیرا اگر بخواهند از تجربه خود 
درس بگيرند؛ این درس خيلي گران و خيلي دیر 
به دست خواهد آمد و ممكن است براي استفاده 
از آن هم از عمر چيزي باقي نمانده باشد.    
»فرود« كه در آكسفورد تحصيل كرده بود و 
در 1894 درگذشت در زمينه تاریخنگاري 
گفته است: اگر مورخ نكات عبرت آموز را از 
یك رویداد بيرون نكشد و آنها را آموزش و اندرز 

ندهد كار و زحمت او بي حاصل خواهد بود.
       ـ  توماس رایت مورخ بنام دیگر نيز در 23 

اپریل و در 1810 به دنيا آمده بود.

نظرات »کانت« برای ایجاد جامعه ای بهتر

پس از رسیدن به سالخوردگي است که انسان به محدود بودن توان خود پي مي برد

Immanuel Kant

James Anthony Froude
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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

پنجم اردیبهشت 1319 )25 
اپریل 1940( رادیو تهران در محل 
بی سيم پهلوی )باغ بی سيمـ  خيابان 
شميرانـ  چهارراه سيد خندان و در 
آن زمان خارج از تهران( و با استفاده 
از دو فرستنده 20 كيلو واتي و دو 
كيلو واتي موجود ویژه ارسال تلگرام 
آغاز بكار كرد و سه بار در شبانه روز 
به فاصله هشت ساعت از هم، اخبار 
داخله و خارجه و تفسيرهای مربوط 
را پخش می كرد. . از آنجاكه نوار ضبط 
صوت ساخته نشده بود برنامه هاي 
رادیو تهرانـ  از موسيقی تا گفتار و 
نمایش به صورت زنده پخش می شد 
و ابتكاری بود، نه اقتباس از كشورهای 
دیگر. اعضای اركستر عمدتا درجه 
داران موزیك ارتش بودند. اخبار در 
شهر و در سازمان خبرگزاري پارس 
)جنب ساختمان وزارت امور خارجه( 
در دو نسخه تهيه و به دو موتوسيكلت 
سوار جداگانه داده مي شد تا اگر فرضا 
یكي از آنان ضمن راه )تهران به بي 
سيم پهلوی( دچار حادثه غير مترقبه 
شود، دیگري به موقع، اخبار را به 
دست گویندگان برساند. خبرگزاري 
پارس كه در تابستان 1934 )1313 
هجري خورشيدي( طبق الگوي 
خبرگزاري آناتولي )تركيه( تاسيس 
شده و وابسته به وزارت امور خارجه 
بود بعدا به سازمان انتشارات و 

تبليغات كشور )وزارت ارشاد فعلي( 
كه رادیو یكي از موسسات آن بود 
ضميمه شد. رشد و پيشرفت رادیو 
ایران و خبرگزاری پارس در زمان 
مدیریت و وزارت نصرت اهلل معينيان 

روزنامه نگار معروف صورت گرفت.
     در اجرای یك قانون مصوب، 
رادیوها و تلویزیون غير دولتي از سال 
1350 )1971( به تلویزیون ملي 
ملحق و سازمان ملّي رادیو تلویزیون 
)صدا و سيماي ایران( به وجود آمد و 
خود، به تاسيس خبرگزاري مستقل 
دست زد كه بعدا واحد مركزي خبر 
نام گرفت و بيشتر سازمانهای رادیو 
از ميدان ارگ به خيابان جام جم 

منتقل شد.
     قراربود كه هر برنامه سازمان 
رادیو تلویزیون همانند رادیو سابق 
دارای شورا )شوراي برنامه مركب 
از كارشناسان و اهل تجربه( باشد و 
این شوراها مطالب برنامه و هرگونه 
تغييری را قبال بررسی و تصویب 
كند و جمع این شوراها و یا شورای 
مركب از نمایندگان آنها بر سازمان 
و برنامه های رادیو تلویزیون كه یك 
سازمان ملّی است نظارت داشته 
باشد كه چنين نشد و چون مدیر 
عامل این سازمان در هفت سال 
نخست از وابستگان دربار بود، از این 
بابت مورد اعتراض علنی قرار نگرفت. 

مسعود برزین آخرین مدیرعامل 
سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران نه 
تنها تصميم به اجرای روال شورایی 
برنامه ها گرفت بلكه در نظر داشت كه 
شورای كل سازمان رادیو تلویزیون، 
انتخابی )همانند شوراهای شهر( 
باشد، نيمی از اعضاء با رای مخاطبان و 
نيم دیگر از كارشناسان و اهل حرفه با 
رای این جماعت، كه پيروزی انقالب 
انجام این كار را متوقف ساخت و 
بسياری از كاركنان حرفه ای این 
سازمان نيز بركنار شدند. ساختمان 
رادیو تلویزیون دولتي )صدا و سيما( 
پس از پيروزي انقالب به دست 
كمونيست ها افتاده بود و اینان بودند 
كه كاركنان قدیمي را به سازمان رادیو 
تلویزیون )ساختمان جام جم( راه 
ندادند و تالش قطب زاده مدیر عامل 
بعدي هم به دليل ایجاد یك كميته 
انقالب در رادیوتلویزیون مركب از 
شركت كنندگان در انقالب، نه اهل 
حرفه، مانع از حل مسئله شد. به 
اخراج شدگان غرامت بيكاري هم 
پرداخت نشد )ندادن غرامت اخراج 
از كار، در كشوري كه به اتباع یارالنه 

نقدي داده مي شود!(. 
یل دهه 1370 محمد  وا در ا
هاشمي مدیر عامل وقت برخي از 
كاركنان قدیمي را كه به او مراجعه 

كرده بودند بكار گرفت.

سالروز تاسیس رادیو ایران با مروری کوتاه از ایجاد صدا و سیما تا اخراج قدیمي ها 
بدون پرداخت غرامت بیکاري
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طبق ماده 1041 قانون مدنی ایران 
مصّوب 8 دهه پيش، حِد اقل سن ازدواج 
برای پسران 18 سال و برای دختران 15 
سال تعيين، و اضافه شده بود كه چنانچه 
مصالحی اقتضا كند، این حد اقل سن؛ 
برای پسران 15 سال و برای دختران 13 
سال می تواند باشد. این ماده از قانون دهها 

سال بود كه رعایت می شد.
 در اواخر دوران نظام سلطنتی، حداقل 
سن پسران به 20 سال و دختران به 18 
سال تغيير داده شده بود كه همان زمان، 
این اقدام با برخی اظهارنظرهای اعتراض 
آميز رو به رو شده بود و مخالفاِن این اقدام 
با ارائه نتایج تجربه های علمیـ  اجتماعی 
گفته بودند كه دختراِن با سن كمتر پس از 
ازدواج؛ همخوانی، تطابق جسمیـ  روانی 
و سازگاری بهتری با شوهر می یابند ولی 
به این اظهارنظرها توجه نشده بود. مصّوبه 

اردیبهشت 1358 آن  مصوبه را لغو كرد.
این تغيير و بازگشت به گذشته از 
تيترهای صفحه اول شماره 15847 
موّرخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1358 

روزنامه اطالعات بود:

سن ازدواج
پسران و دختران

 در ایران

دانستنی ها
)اردیبهشت1397( روزنامک- شماره49 



زادروز »رنه دکارت« نویسنده فرمول جامعهـ  اشاره ای به این فرمول و تدریس آن 
در دبیرستان های ایران در دهه 1340

سي و یكم مارس زادروز فيلسوف فرانسوي 
»رنه دكارت Rene Descartes  « است كه در 

سال 1596 به دنيا آمد. 
    بزرگترین كار او نوشتن »فرمول جامعه« 

بوده است كه به قّوت خود باقي است. 
    وي بود كه گفت: چون فكر مي كنم؛ زنده 
هستم. به عبارت دیگر كسي كه قادر به فكر 
كردن است، گرچه فلج و زمين گير و پير باشد، 
زنده است و كارایي دارد. بر این بيان دكارت 
تاكنون تعبير و تفسيرهاي متعدد نوشته اند. 
    بسياری از قوانين و ضوابطـ  از ضوابط 
خانواده تا قوانين اساسی و وظایف و مسئوليت 
های دولت و ملّت در قبال یكدیگر برپایه 
فرمول دكارت )فرمول جامعه( تنظيم شده 
اند. بر پایه این فرمول؛ اگر اعضای جامعه 

)از كوچكترین آن؛ خانوادهـ  زن و شوهر تا 
بزرگترین آن؛ جامعه ّملی و جهانی( كمك 
نكنند تا هدف مشترك تأمين شود، جامعه ای 
وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر؛ جامعه 
از افرادی )2 نفر تا صدها ميليون( تشكيل 
می شود كه برای رسيدن به هدف مشترك 

همكاری، همياری و تالش مشترك كنند. 
    از آغاز قرن بيستم، عقاید رنه دكارت 
و بویژه فرمول جامعهـ  نوشته او در كتاب 
های تعليمات اجتماعی مدارس متوسطه 
در سراسر جهان درج و تدریس می شود. در 
ایران، به اشاره دكتر علی امينی نخست وزیر 
وقت )نخست وزیر دو سال اول دهه 1340( 
به محمد درخشش وزیر فرهنگ در كابينه 
خود، فرمول جامعه، تفسير آن و عقاید رنه 

دكارت به مطالب كتاب درسی تعليمات 
اجتماعی دبيرستان ها اضافه شد )كتاب 
تعليمات اجتماعی برای كالس چهارم 

تعليمات متوسطه(. 

Descartes

جمعیت ایران در سال 1388 )2009 میالدی( 
 مسئله مهاجرت ایرانیان از وطن خود

به گزارش ششم اردیبهشت 1389 )26 
اپریل 2010( روزنامه های تهران، رئيس 
سازمان ثبت احوال جمهوری اسالمی 
خبرداده بود كه جمعيت ایران در سال 
1388 )2009 ميالدی( به هفتاد و دو 
ميليون و 874 هزار و 50 نفر رسيده بود كه 
48/57 درصد این جمعيت شهري و 52/42 
درصد دیگر روستانشين بودند. 1 /49 درصد 
این جمعيت را زنان و 9/50 درصد آن را 

مردان تشكيل مي دادند. 
    این مقام گفته بود كه در سال 1388 
یك ميليون و 348 هزار و 546 واقعه 
والدت، 393 هزار و 514 واقعه فوت، 890 
هزار و 208 واقعه ازدواج و 125 هزار و 

747واقعه طالق ثبت شده بود.
    رئيس وقت سازمان ثبت احوال 
نگفته بود كه چه ميزان از این جمعيت 
در كشورهای دیگر زندگی می كنند و یا 
تابعيت مضاعف دارند. برآوردهای غير 
رسمی قبلی، مهاجران از ایران را پنج تا 
شش ميليون نشان می داد. این مهاجرت 
ها كه عمدتا از سال 1979 آغاز شده از 
1989 شتاب بيشتري به خود گرفته و 
افزایش یافته بود بویژه در سال هاي 2005 
تا 2011. ایرانيان مهاجر برخالف مهاجران 
سایر كشورها عمدتا كساني بوده اند كه پول 
و ثروتي داشته، شهرنشين بوده تحصيلكرده 
هستند. از زمان تشدید تحریم اقتصادي 

جمهوري اسالمي ایران از سوي غرب )آغاز 
سال 2012( از ميزان مهاجرت ایرانيان 
كاسته شده است زیراكه ریال نسبت به 
پول سایر كشورها تا چند برابر ارزان شده و 
فروش خانه و زمين براي مهاجرت مقرون 
به صرفه نيست و به عالوه انتقال پول از 
طریق بانك آسان نيست و انتقال پول نقد 
در حجم زیاد )با مسافر( به كشور دیگر هم 
مستلزم تحقيق و بررسي گمرك و ... است. 
معلوم نيست كه چرا اصل 41 قانون اساسي 
جمهوري اسالمي مصوب سال 1358 
هجري كه وضعيت ترك وطن كنندگان را 
روشن ساخته است هنوز به اجرا درنيامده 

است!.
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از ورود و استقرار انگلیسی ها در آمریکای شمالی که بیش از یک میلیون ایرانی را 
در خود جای داده است 411 سال گذشت

26 اپریل سال 1607 ميالدي )ششم 
اردیبهشت( سه كشتي انگليسي به ریاست 
كاپيتان كریستوفر نيوپورت با 104 مرد و پسر 
به آمریكاي شمالي رسيدند و لنگر انداختند 
و این لنگرگاه خود را به نام پسر ارشد پادشاه 
وقت انگلستان، دماغه هنري )كيپ هنري 
Cape Henry ( نامگذاري كردند كه اینك 

جزئي از شهر ساحلي حدودا 600 هزار نفري 
»ویرجينيا بيچ  Virginia Beach « است و از زمان 
جنگ جهاني اول، دولت آمریكا در همان محل 
)فِرست لَندینگ( یك پایگاه نظامي به نام »فورت 
ستوري« تاسيس كرده است. این دماغه، مدخل 

خليج »چه ساپيك« را تشكيل مي دهد.
     این مهاجران كه مسافت انگلستان تا قاره 
آمریكا را در 144 روز دریانوردي كرده بودند سه 
روز در »كيپ هنري« ماندند و یك باریكه آب 
به نام »لين ِهيو ِن« را مورد بازدید قراردادند. 
این سه كشتي سپس در باریكه جنوبي خليج 
چه ساپيك )كه خودشان نام جيمز ریور بر آن 
نهادند( به حركت درآمدند و پس از طي مسافتي 
معادل چهل مایل در محلي كه به نام پادشاه وقت 
انگلستان »جيمز تاون« نام نهاده شده فرود 
آمدند، یك قلعه چوبي ساختند، توپ مستقر 
كردند و پایه كشور »ایاالت متحده« در آنجا 
گذارده شد كه اینك 330 ميليون جمعيت دارد 

كه جز حدود دوـ سه ميليون بومي )اصطالحا 
سرخپوست(، بقيه مهاجران از نقاط دیگر 
جهان هستند؛ 77 درصد اروپایی و خاورميانه 
ای تبارازجمله بيش از یك ميليون ایرانی، 18 
درصد التينو، 13 و نيم درصد سياهپوست و 
شش درصد از نژاد زرد. پيش از ورود انگليسي 
ها، جمعيت بوميان )سرخپوستان( بيش از 20 

ميليون نوشته شده است. 
    پيش از آن دسته، یك گروه انگليسي دیگر 
در جزیره »رونوك« واقع در ساحل كاروليناي 

شمالي و در فاصله ای نه چندان به دور از »كيپ 
هنری« پياده شده بودند كه پس از مدتي ناپدید 
شدند و دیگر اثري از آنان به دست نيامده است!. 
13 سال بعد هم دسته دیگري از انگليسي ها 
در پليموِت ماساچوست مستقر شدند و .... 
اسپانيایي هاي 115 سال زودتر از انگليسي 
ها وارد قاره آمریكا، در منطقه آنتيلـ  كارائيب 

شده بودند.
مهاجرنشينان انگليسی آمریكای شمالی 
چهارم جوالی 1776 اعالم استقالل كردند 
و فدراسيون آمریكا را تشكيل دادند كه دولت 
این فدراسيون بعدا فلوریدا را از اسپانيا، سراسر 
مناطق مركزی و در آن زمان به نام لوئيزیانا را 
از فرانسه، آالسكا را از روسيه خریداری كرد و 
كاليفرنيا و چندین ایالت غربی و جنوبی را با 
جنگ با مكزیك به دست آورد و با افزودن جزایر 
هاوایی بر آنها وسعت فدراسيون مركب از 50 
ایالت و به 9 هزار و 833 كيلومتر مربع رسيده 

است.
    در سال 2007 به مناسبت 400 ساله 
شدن استقرار انگليسي ها در آمریكاي شمالي، 
مراسمي برگزار شد و المثناي آن سه كشتي كه 
در سالهاي اخير ساخته شده اند در همان روز و 
ساعت )ساعت 9 بامداد 26 اپریل 2007( وارد 

كيپ هنري شدند و ...

پادشاه سوازیلند با 15 عیال
25 اپریل Mswati 1986 سوم، در 18 سالگی بر جای پدر نشست و پادشاه 
كشور 17 هزار كيلومترِی سوازیلند با یك ميليون و 400 هزار جمعيت شد. این 

كشور ميان فدراسيون آفریقای جنوبی و موزامبيك قرار دارد. 
    شهرت جهانی این پادشاه، شمار زنهای اوست. وی با 
اینكه مسيحی است و در این مذهبـ  جز فرقه مورمونـ  
تعّدد زوجات نهی شده است دارای 15 زوجه است و می 
گوید كه نقض آزادی نيست و این زنان به اراده و تمایل 
خود و در ميان آزادی كامل حاضر به ازدواج با او و زندگی 

با هووهای متعدد شده اند.

شماری از بانوان Mswati پادشاه سوازیلند
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کشف ساختار DNA و تشخیص دقیق وراثت، نژاد و مسیر مهاجرت ها
 Dr. James مارچ 1953 دكتر جيمز واتسون
 Dr. و دكتر فرانسيس كریك D. Watson

Francis Crick اعالم كردند كه راز توارت و 
كدهای حيات را كشف كرده و چگونگی 
انتقال خصوصيات از والدین به فرزند را به 
دست آورده اند. این دو پژوهشگر پنجم ماه 
مي آن سال درباره مقاله مشترك منتشره 
خود در شماره مارچ 1953 مجله تخصصی 
»Nature« به زبان ساده توضيح مفصل دادند 
كه درك آن از خواندن مقاله برای مردم 

عادی دشوار بود. ایشان درباره ساختار وراثت 
گفتند كه این ساختار شيميائی، و عامل آن 
 .DNA استـ  اختصارا Deoxyribonucleic Acid
مجله نيچر )طبيعت( تيتر زده بود: كشف اسرار 
نهفته انتقال خصوصيات از والدین به فرزندـ  

قانون حيات.
    كاشفين »دی ان ا« گفتند كه این ساختار 
به صورت نوار بهم پيچيده و در اثنای تقسيم 
هسته ژن ها، فرزند را به صورت المثنای مادر 
و پدر در می آورد و خصوصيات و خصلت ها به 

همين صورت به فرزندان بعدی منتقل و یك 
طایفه و قبيله و گروه نژادی بوجود می آید.

    این دو پژوهشگر افزودند كه با این كشف، 
دقيقا روشن خواهد شد كه مثال پدر یك كودك 
چه كسی است. قبال شناخت قضایی پدر و یا 
مادر یك فرد از طریق آزمایش خون كه نادقيق 
بود صورت می گرفت. اینك با آزمایش یك تار 
موی و قسمت بيرون انداخته شده ناخن هم، 
فرد و فاميل او مشخص می شود. حتی از روی 
استخوانهای پوك شده و سنگواره می توان 
جنس و نژاد صاحب آن را دقيقا تشخيص داد 
و با كشف یك موی سر در محل وقوع جرم، 

مجرم را شناخت و .... 
    برپایه آزمایش DNA می شود مسير 
مهاجرت فرد و طایفه و ریشه افراد و نژادها را 
بدست آورد. دیگر، تكلم به یك زبان دليل بودن 

فرد از آن نژاد نيست و ....
    دكتر واتسون اینك 82 ساله است و دكتر 
كریك در سال 2004 در 88 سالگی فوت شده 
است. این دو با كشف خود برنده جایزه نوبل 

سال 1962 شدند.

استعمار غرب در آسیا، امروز 520 ساله شد
وسكو دا گاما Vasco da Gama دریانورد 
پرتغالي بيستم ماه مي سال 1498 وارد 
 Kazhikode و امروزه Calicutكاليكوت«
واقع در ایالت ِكراال Kerala« در جنوب غربي 
هندوستان شد و با خود استعمار غرب را هم 
وارد قاره آسيا كرد كه 520 سال است با چند بار 

تغيير لباس دادن هنوز ماندگار است. 
    دا گاما هشتم ژوئيه سال 1497 پرتغال را 
با چهار كشتي به مقصد هندوستان ترك كرده 
بود. وي پس از عبور از دماغه جنوب آفریقا 
)اميد نيك!( و اندك توقف در موزامبيك عازم 
هندوستان شده بود. او فاصله ساحل شرقي 
آفریقا تا ساحل غربي هندوستان را ظرف 23 

روز طي كرده بود. حاكم هندي منطقه برخورد 
بدي با او نداشت زیرا به نّيات وي پي نبرده بود. 
دا گاما پس از یك بررسي، عزم بازگشت كرد و 
نهم سپتامبر سال 1499 به ليسبون رسيد و 
عنوان دریا ساالري گرفت. دولت پرتغال برپایه 
اطالعاتي كه داگاما به دست آورده بود هيات 
دیگري را به هندوستان فرستاد كه حكمران 
محل به این هيات روي خوش نشان نداد. این 
خبر كه به داگاما رسيد، خود با 20 كشتي و 
عمدتا توپدار و صدها تفنگدار عازم هندوستان 
شد و به ایجاد قرارگاه و مستعمره دست زد. 
داگاما بازهم به هندوستان سفر كرد و 24 

دسامبر سال 1524 در همانجا درگذشت.
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