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به جای سرمقاله

 اظهارنظر رسانه های غرب درباره مسائلی که نفتدارشدن ایران برایش پدید 
آورده است

به مناسبت گذشت صد و ده سال از رسيدن نخستين چاه 
در ایران به نفت )در منطقه مسجد سليمان(، در آخرین هفته 
ماه می 2018 و به ویژه در بيست و هفتم این ماه اظهارنظرها 

و مطالبی در مطبوعات اروپا و آمریکا انتشار یافته بود.
    ماحصل این مطالب این بود که این چاه با رسيدن به نفت، 
دشواري هایی هم براي ایرانيان به همراه آورد، ازجمله نوع 
دیگری از فساد دولتی و مبارزه پنهان و آشگار برای کسب 
مقام و قدرت و بعضا با هدف به جيب زدن بخشی از پاندها 
و دالرهای نفتی. بازی های نيمه اول دهه 1930 با هدف 
تجدید )در حقيقت تمدید( قرارداد نفتی با کمپانی انگليسی 
مربوط، اواخر دهه بعد موضوع ملی کردن آن، ترور یک 
نخست وزیر و براندازی نخست وزیر دیگر در آگوست 1953 
و در پی یک تحریم حدودا سی ماهه و .... باال رفتن بهای نفت 
خام در دهه 1970 و بویژه از اکتبر 1973 وضعيتی به وجود 
آورد که انقالب شد که نتيجه اش تغيير نظام حکومتی 
ایران بود. باز هم، باالرفتن بهای نفت خام از نيمه دوم دهه 
یکم قرن 21 درآمد ایران را ساالنه به 70 تا صد ميليارد 
دالر رسانيد، ولی ضعف مدیریت دولتی و بویژه در امور پول 
و تجارت مانع از آن شده است که ایران بتواند از این درآمد 

استفاده بهينه بََرد. به رغم این درآمد، مهاجرت از ایران رو به 
گسترش بوده و این مهاجران مدعی شده اند که دسترسی به 
دالرهای نفتی در انحصار اشخاص و شرکت های مشّخصی 
است. باالرفتن درآمد نفت در این دهه ]اواخر دهه نخست 
قرن 21[، ویژه خواری )رانت( را در جمهوری اسالمی ایران 
رایج کرده و باعث تحریک خصومت و کينه آنانکه به این پول 
و درآمد دسترسی ندارند شده است و این کينه و دشمنی 
ميان مهاجران ایرانی در کشورهای دیگر هم دیده می شود و 
مهاجران بی بهره از این ارزهای نفتی به خط و نشان کشيدن 

ادامه می دهند. 
    در برخی از این مطالب و تفسيرها، تاریخچه نفت، 
خوزستان و لشکرکشی پهلوی یکم و سقوط شيخ خزعل به 
ميان آمده بود و نویسندگان مطالب نوشته بودند که هنوز 
تاریخنگاران این معّما را حل نکرده اند که چه سياست و 
عاملی باعث شد که دولت لندن به رضاشاه چراغ سبز دهد 
که برود به کار شيخ خزعل که انگليسی ها اورا شيخ محمره 
و سرداراقدس خطاب می کردند پایان دهد. دولت ایران در 
آن زمان هنوز کامال از مسائل داخلی ناشی از ضعف قاجاریه 

خارج نشده بود.

keihanizadeh@gmail.com.
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قصه ُپر غصه یک مخاطب که می خواست در ایران 20 هزار دالر برای 
اجرای طرح پژوهشی اش بخرد ولی موفق نشد
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

یکی از مخاطبان نوشته است: "در یک دانشگاه دولتی 
اُِرگون Oregon آمریکا در رشته جغرافيا تحصيل کرده ام. 
خواستم به قاره آفریقا بروم و پس از تحقيق در محل، به شيوه 
تازهـ  نه استعماریـ   برای ایرانيان به زبان فارسی یک کتاب 
درباره کشورها و قبایل این قاره؛ از استعمار تا مرزبندی ها، نژاد 
و رفتار تا سياست و اقتصاد آنها بنویسم و طبق برآورد خودم، 
این کار نياز به داشتن حدودا 20 هزار دالر دارد. معادل ریالی آن 
را دارم. مدتی امروز و فردا کردم، تا زمستان گذشته ]زمستان 
1396[ که بهای ارزها باال رفت و داشتن ارز محدود به معادل 
ده هزار یورو شد. به ایران که رفته بودم دوستان گفتند که چون 
کار من خدمت به ایرانيان است، بانک مرکزی ممکن است ارز 
الزم را ارزانتر از صّراف به من بفروشد و سقف ده هزار یورو را 
برایم دو برابر کند. در تهران به بانک مرکزیـ  ساختمان شماره 

198 خيابان ميرداماد رفتم کسی را که کمک کند نيافتم، از 
طریق 29954780 )تلفن دفتر رئيس کل که آن را در اینترنت 
به دست آوردم( هم موفق نشدم که خواست خودرا به گوش 
برسانم و ... و در کشوری که می گویند هر سال 90 تا 100 
ميليارد دالر درآمد ارزی دارد، معادل دهـ  پانزده ميليارد دالر 
کاالی قاچاق و سنگ قبر و تيشه و ماله و کود وارد می شود و 
این همه سيگار و ... و ایران شده است قبرستان اتومبيل های 
ساخت خارج، پژوهشگر مشکل خرید 20 هزار دالر دارد. لذا، از 
خير رفتن به آفریقا و نوشتن کتاب گذشتم. در ذهن من، این را 
که در بخشنامه نوشته اند "ارز برای پژوهش"، چيزی جز تبليغ 
نيست. امتحان کنيد و ببينيدـ  امتحانش مّجانی است. اجرای 
این اعالميه ]بخشنامه بانک مرکزی[ را که من خواندم، بر ميزان 

بوروکراسی کشور می افزاید و ناراضی می سازد.
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سی ام ماه می 2018 )نهم خرداد 
1397( تهران دچار یک توفان و گردباد 
کم سابقه شد که تلفات و زیانهایی ببار 
آورد. در این رویداد، به گزارش مقامات 
مربوط دولتی، یک نفر و 76 تن مجروح 
شدند. توفان در تهران حدود 60 کيلومتر 
در ساعت سرعت داشت که سرعت آن 
در حومه تهران بيش از 70 کيلومتر بود. 
در طول توفان، پروازهای به مقصد تهران 

به فرودگاه اصفهان هدایت شدند.

توفان در تهران

گشتی در رویدادهای ماه

عکسی از توفان در لحظاتی که داشت تهران 12 میلیونی  و واقع در دامنه کوه را 
در بر می گرفت )عکس از دویچه وله(
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انور خامه ای قدیمی ترین روزنامه نگارِ  
زنده ایران که 29 اسفند 1295 )20 مارس 
1917( در تهران به دنيا آمده است و در 
کرج زندگي مي کند در این روز گام به 102 
سالگی گذارد. در اسفند 1395 به مناسبت 
100 ساله شدن او مراسم چشمگيری در 

تهران برگزار شده بود. 
    وی که در آلمان و سویس درس اقتصاد 
و جامعه شناسی خوانده و دکترا گرفته 
حاضر نشده است که او را »دکتر خامه ای« 

بخوانند.
    انور خامه ای که تدریس و روزنامه نگاری 
را جدا از هم نمی داند به هر دو اشتغال 
داشت. وی سالها در بلژیک و تهران در 

دانشگاه تدریس کرد.
     پيش از »روزنامه مردم« که کار انتشار 
این روزنامه در تهران از یازدهم بهمن 1320 
)31 ژانویه 1942( آغاز شد، انور خامه ای 
در روزنامه هاي »رهبر« و »سياست« قلم 
مي زد و مدت ها سردبير روزنامه رهبر 
بود. وی در نيمه دهه 1320 به نمایندگي 
از سوي روزنامه نگاران ایران در کنگره 
جهاني مطبوعات که در پاریس برگزار شده 
بود شرکت کرد. او در آن دهه دیدارهاي 
سياسی و مطبوعاتي متعدد از یوگوسالوي، 

چک اسلواکي و روسيه به عمل آورد.
     دکتر انور خامه اي که یک مجتهدزاده 
است، از جواني افکار سوسياليستي داشت 
و خواهان رفاه و برابري انسان ها بود. با 
همين تفّکر به جمع اصحاب این اندیشه 
که دکتر تقي اراني »بزرگ اندیشمند« 
آنان بود پيوست که در سال 1316 به نام 
گروه 53 نفري دستگير، زنداني و محاکمه 

و محکوم شدند. 
     دکتر خامه اي چند سال پس از تاسيس 
حزب توده و عضویت در آن، وقتي که دید 
این حزب دارد »َدربَست« ابزار دست مسکو 
و استالين مي شود و از خود اراده ندارد به 
انتقاد از کميته مرکزي و گردانندگان آن 
دست زد و در سال 1326 )1947 ميالدی( 
با شماري دیگر ازجمله خليل ملکي از حزب 

جدا شد و به دنياي معلّمي و روزنامه نگاری 
مستقل )حرفه ای( بازگشت و با تنی چند، 
دو نشریه »جهان ما« و »َحّجار« را تاسيس 
و منتشر کرد و در جامعه به دفاع از جنبش 
ملّي کردن صنعت نفت به رهبري مصدق 
و تأمين حاکمّيت ملّي پرداخت. به صورت 
قانون درآمدِن ملی شدن نفت ایران در 
زادروز انور خامه ای برایش یک شادی پایدار 

بوده است. 
    انور پس از کودتاي 28 اَُمرداد 1332 
دستگير و زنداني شد. او پس از رهایي از این 
زندان به اروپا رفت و در بازگشت به وطن به 
موازات کار تدریس، به عضویت تحریریه 
روزنامه اطالعات درآمد و در سال 1336 
براي این روزنامه به سبک روزنامه هاي اروپا، 
»صفحه گزارش روز« ایجاد و فيِچر نویسي 
)گزارش مشروح با ذکر جزئيات و سابقه و 
توأم با نظر دیگران ازجمله مردم کوچه و 
بازار( را وارد مطبوعات ایران کرد و صفحه 5 
روزنامه اطالعات اختصاص به این کار داده 

شد. یکي از فيچرهاي این صفحه انتشار 
ادعاي مردي به نام هراتي ]ساکن کوچه 
چاله حصار چهار راه گلو بندک و نه چندان 
دور از بازار تهران[ به کشف داروي سرطان 
با مطالعه تأليفات دانشمندان ایرانی قرون 
ُوسطی بود که در شهریور 1336 انتشار 
یافت و در جامعه وقت صدا کرد و دولت 
مجبور شد که در اختيار هراتی، زیر نظر 
بيمارستان لقمان الدوله ادهم به ریاست 

دکتر حسين معرفت بيمار بگذارد. 
     انور خامه اي سالها از دبيران تحریریه 
روزنامه اطالعات و مدتی سردبير مجله 
اطالعات هفتگي و یکي از سران آموزش 
ـ رئيسي که با داشتن  و پروش تهران بودـ 
اتومبيل سرویس، با اتوبوس شهري سر 
کار مي رفت، سمت »فرمانبر« را در دفتر 
این اداره حذف، تعيين مدیران مدارس را 
انتخابي کرده بود و توزیع معلمان تازه ميان 
مدارس با قرعه کشی صورت می گرفت 
تا اِعمال نفوذ درکار نباشد. وي مدیران 

انور خامه ای قدیمی ترین روزنامه نگار ایران گام به 102 سالگی گذارد

خامه ای در کنار دخترش در مراسم صدساله شدنـ  در عکس باالتر، دکتر خامه ای در دهه 
ششم ُعمر بود
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مدارسي را که انجمن خانه و مدرسه نداشتند 
مواخذه مي کرد و صورتجلسات این انجمن 
ها را شخصا مي خواند و دستور رفع نقائصي 
را که در صورتجلسات آمده بود مي داد. 
ابتکار او در نصب مدیر برای مدارس بعدا وارد 
آیين نامه مدارس شد و انتخاب مدیر پس از 
مصاحبه با داوطلبان و احراز شرایط به رای 
شورای آموزش و پرورش هر منطقه موکول 
شده بود. محمد درخشش وزیر فرهنگ 
کابينه دکتر علی امينی، خامه ای را رئيس 
آموزش و پرورش منطقه سراسری غرب و 

جنوب غربی تهران کرده بود.
     دکتر خامه اي پس از خروج مجدد از 
ایران در دهه 1340 و به گفته خودش؛ 
دورشدن از جامعِه امنيتی وقت، سالها 
نماینده و کارشناس سازمان ملل در قاره 
آفریقا بود و به روي پاي خود ایستادن 
کشورهاي تازه استقالل یافته این قاره 
کمک بسيار کرد. نام او بر مدارس و تاالرها و 
خيابانهاي بسياري از شهرهاي این ممالک 
گذارده شده است )ولي، نه در وطن خود او(.

     خامه اي درجریان انقالب سال 1357 
)1978 و 1979 ميالدي( به همکاری با 

یونسکو پایان داد، به ایران بازگشت و کار 
قلم و پژوهش را از سر گرفت. وی که در سال 
انقالب، تقریبا هر روز به خيابانها و به ميان 
تظاهرکنندگان می رفت، مشاهدات خود، 
نظرات و پيش بينی هایش را در اختيار 
روزنامه نگاران بویژه محمد حيدری از 
اعضای شورای سردبيری روزنامه اطالعات 
قرار می داد. خامه ای در عين حال بکار 
پژوهش و نوشتن کتاب ادامه می داد. او پس 
از انقالب عمدتا براي مجله ها ازجمله مجله 
های گزارش، بخارا و ... مقاله می نوشت و با 
روزنامه ها مصاحبه می کرد و به اطاق های 
خبر سر می زد. دیدار او از روزنامه ایران در 
نيمه دهه 1970 و اظهارات و اندرزهایش 
بسيار جالب خوانده شده است. او در یکی از 
مصاحبه هایش اوضاع جهان در دهه های 
نخست قرن 21 ازجمله پيدایش قدرت 
های تازه ای در جهان و افزایش وسعت 
آگاهی های توده ها را پيش بينی کرده بود. 
خامه ای مؤلف کتابهاي متعدد به زبان هاي 
فرانسه و فارسي ازجمله کتابي در تحریف 
و سوء اجراي سوسياليسم است که ترجمه 
فارسي آن »تجدید نظر طلبي از مارکس تا 

مائو« عنوان دارد و نيز کتاب »اقتصاد بدون 
نفت«. خاطرات او زیر عنوان »خاطرات 
روزنامه نگار« در 3 جلد انتشار یافته است و 
نيز تأليفات دیگر وی؛ »فرهنگ سياست«، 
»فلسفه برای همه«، »سالهای آشوب« و ....

    خامه ای در 60 سالگی ازدواج کرد که 
محصول آن یک دختر است. یک حادثه 
اتومبيل به ُعمر بانوِی دکتر انور خامه ای 

پایان داده است.
     ایران تاکنون روزنامه نگاري نداشته 
است که بيش از 70 سال به کار قلم اشتغال 
داشته باشد. خاطرات سياسي، آموزش و 
پرورشی و روزنامه نگاری انور خامه ای بسيار 
ارزشمند و آموزنده است و جا دارد که اُرال 
هيستوري )تاریخ شفاهي( از این خاطرات 

تهيه شود.
کتبر 2011 به مناسبت      دهم ا
هفتادمين سالگرد روزنامه نگاري انور 
خامه اي مراسمی برگزار شده بود که در 
آن بسياری از نویسندگان و روزنامه نگاران 
کشور شرکت داشتند و در جریان همين 
مراسم، اندیشه تأسيس یک انجمن از 

روزنامه نگاران قدیمی ایران بميان آمد.

مایک پومپئو  وزیر امور خارجه آمریکا )متولّد 30 دسامبر 1963 
در کاليفرنيا، یک ایتاليایی تبار و عضو »تی پارتی«ـ  قبال سروان 
لشکر 4 پياده آمریکا، نماینده کانزاس در کنگره به مدت 6 سال، 
رئيس سيا از آغاز ریاست جمهوری ترامپ تا 13 مارس 2018 و 
یک حقوق دان( که از 26 اپریل 2018 و پس از تأیيد انتصاب او 
در سنا، کار خودرا آغاز کرده است، 25 روز بعدـ  دوشنبه21 ماه 
میـ  برای تعامل با جمهوری اسالمی ایران 12 شرط اعالم کرد 
که استراتژی تازه آمریکا خوانده شده است و به زعم برخی؛ یک 
اولتيماتوم. یک تاریخدان »استراتژی تازه آمریکا« را آغاز فصلی 
نوین در تاریخـ  نه تنها در تاریخ خاورميانه بلکه تاریخ جهان دانسته 

است.
 Heritage د هریتيج  پُمپئو( که در بنيا پومپئو )

Foundation

سخن می گفت تهدید کرده است که در صورت انجام نشدن این 
شرایط، ایران با سخت ترین تحریم های تاریخ رو به رو خواهد شد. به 
باور برخی از اصحاب نظر، عبارات شرایط 12 گانه بگونه ای انتخاب 
م آميز و با تأکيد که  شده است که رنگ Demand )خواست تحکُّ

در مواردی مترادف است با اولتيماتوم( دارد.  مفهوم اولتيماتوم که 
یک واژه فرانسوی است در لغت نامه های انگليسی چنين است:

 A final demand or statement of  terms, the

rejection of which will result in retaliation

این شرایط طبق ترجمه آن به فارسیـ  منتشرشده در یک 
وبسایت دولتی آمریکا از این قرار هستند:

-1 ایران باید کليه جزئيات ابعاد نظامی برنامه پيشين هسته ای 
خود را به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم کند.

-2 ایران باید غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و هرگز به دنبال 
فرآوری توليد پلوتونيم نرود؛ این شامل بستن رآکتور آب سنگين 

نيز می شود.
-3 ایران باید به بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه 
بازرسی بدون محدودیت از همه مراکز و تاسيسات را در سراسر 

کشور بدهد.
-4 توسعه برنامه موشکی باليستيک ایران باید متوقف شود و 
پرتاب سامانه های موشکی جدید با قابليت حمل سالح هسته ای، 

دیگر انجام نشود.

شرایط دوازده گانه مایک پومپئو  وزیر امور خارجه آمریکا
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-5 همه شهروندان آمریکا و همچنين شهروندان دیگر 
کشورهای دوست و متحد آمریکا، که به اتهامات ساختگی در 

ایران زندانی هستند، باید آزاد شوند.
-6 ایران باید از حمایت از گروه های تروریستی در منطقه خاور 
ميانهـ  از جمله حزب اهلل لبنان، حماس و گروه فلسطينی جهاد 

اسالمیـ  دست بردارد.
-7 ایران باید حاکميت دولت عراق را به رسميت شناخته و 
موافقت کند  شبه نظاميان شيعه آن کشور خلع سالح و منحل 

شود و دوباره آنها را بسيج نکند.
-8 ایران باید از حمایت نظامی از شبه نظاميان شيعه حوثی 
دست بردارد و به سمت دست یافتن به یک راه حل سياسی 

مسالمت آميز در یمن گام بردارد.
-9 کليه نيروهای نظامی تحت امر ایران در سراسر سوریه باید 

از آن کشور خارج شوند.
-10 ایران باید به حمایت از طالبان و دیگر گروه های تروریستی 
در افغانستان و منطقه، و پناه دادن به رهبران ارشد القاعده پایان 

دهد.
-11 حمایت نيروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 
تروریسم و متحدان شبه نظامی اش در سراسر جهان باید متوقف 

شود.
-12 ایران همچنين باید به رفتار تهدیدآميز در برابر همسایگانش 
ـ که بسياری از آنها متحدان آمریکا هستندـ  پایان دهد، از جمله 
تهدید اسرائيل به نابودی و پرتاب موشک به عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی. این شامل تهدید کشتيرانی بين المللی و 

عمليات خرابکارانه سایبری نيز می شود.
حجت االسالم حسن روحانی رئيس جمهور ایران پس از انتشار 
شرایط 12 گانه آنهارا غير قابل قبول خواند و رد کرد و گفت این 

شرایط، دیکته آمریکا نه تنها به ایران بلکه جهان است.
رسانه های آمریکا، شرایط 12 گانه را در آن روز خبر اول خود 

کرده بودند.
چهار پاراگراف اول خبر یک نشریه آمریکا در این باره:

 Secretary of State Mike Pompeo demanded

 that Iran halt all uranium enrichment, stop its

 ballistic-missile program and give nuclear

 inspectors access to the entire country, in a

 speech detailing the U.S. approach now that

 President Donald Trump has withdrawn from

.the 2015 nuclear deal

 Pompeo’s list of  12 “basic requirements”

 if  Iran wants relief from punishing sanctions

 Trump plans to reimpose brought a swift

 rebuff from Iran’s President Hassan Rouhani,

 who said that it was “unacceptable” for the

 U.S. to dictate to Iran and the world, and from

.a top official of the European Union

 The secretary of  state’s speech Monday

 at the Heritage Foundation in Washington

 gave European leaders little reason to hope

 Washington will show flexibility in dealing

 with their companies that want to continue

.investing in the Islamic Republic

 Pompeo said Iran will continue to feel the

 “sting of  sanctions” if  it doesn’t change the

 “unacceptable and unproductive path it has

 chosen. These will be the strongest sanctions

”.in history by the time we are complete

دانالد ترامپ رئيس جمهوری آمریکا پنجشنبه 17 ماه می 
2018 )27 اردیبهشت 97( در نشست کابينه خود در کاخ سفيد، 
که دبيرکل ناتو نيز در آن حضور داشت، گفت: "هر جا بروید جای 
پای فعاليت های بی ثبات کننده جمهوری اسالمی ایران دیده 

می شود.".
وی در این جلسه، دالیل دولت خود برای تشکيل یک ائتالف 

جهانی عليه جمهوری اسالمی را شرح داد.
روز بعد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تشریح اظهارات 
ترامپ با این توضيح که ائتالف مورد نظر کاخ سفيد بمانند ائتالفی 
نيست که قبال عليه داعش شکل گرفت، گفت: می خواهيم 
کشورهای بسياری را از سراسر جهان با هدفی مشّخص برای 
برخورد با دولت جمهوری اسالمی ایران، و با دیدگاهی واقعی تر، 

متحد کنيم. 
این سخنگو با بيان این که نظر رئيس جمهوری آمریکا تنها 
معطوف به توافق بر سر برنامه هسته ای ایران نيست افزود که 
تصميم پرزیدنت ترامپ همه فعاليت های بی ثبات کننده 

جمهوری اسالمی را در بر می گيرد.
یک تفسيرنگار گفته است که شرایط 12 گانه بی شباهت به 
اولتيماتوم )اتمام ُحّجت( 23 جوالی 1914 امپراتوری اتریش 
به ِصربستان نيست که شامل چند دمند Demand بود ازجمله 
تحقيق مستقيم درباره ترور فرانتس فردیناند وليعهد اتریش و 
زنش هنگام عبور از یک خيابان شهر سرایه ُو، و نيز طرد تروریست 
ها از نزدیکی مرز اتریش و ... که دولت صربستان پس از مشورت 
با متحد خود روسيه، شرایط اولتيماتوم جز تحقيق مستقيم 
درباره ترور وليعهد را که مداخله در امور داخلی صربستان بود 
پذیرفت. با وجود این، 5 روز بعد اتریش به بهانه همين یک شرط 
به صربستان تعّرض نظامی کرد و جنگ جهانی اول آغاز شد. در 
پایان این جنگ نيز فاتحان که در ورسای جمع شده بودند به 
آلماِن شکست خورده اولتيماتوم دادند که ارتش خود را منحل 
و تمامی صنایعی را که بالقوه قادر به ساخت اسلحه هستند 
تعطيل کند که بعدا هيتلر اجرای آن را متوقف ساخت و جنگ 

دوم جهانی آغاز شد.
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ینده همدان و رئيس  مير خجسته نما ا
فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی 18 اردیبهشت 1397 )هشتم 
ماه می 2008( از قاچاق کاال و مافيای واردات با 

خبرگزاری فارس سخن گفت.
وی گفت: "باید به طور شفاف اعالم شود، اینها 
چه کسانی هستند که از گمرکات زمين و آسمان، 
واردات انجام می دهند و به ازای هر یک ميليارد 

دالر، 20 تا 100 هزار ایرانی را بيکار می کنند.".
خجسته گفت: "اطالع دارم که به سبب واردات 
غيرضروری پوشاک از ترکيه، چين و کشورهای 
آسيای شرقی، 360 هزار هموطن که در کار 
توليد پوشاک بودند بيکار شده اند و واردکنندگان 
سودهای ميلياردی برده اند. همچنين ما به 
مقامات مربوط اسنادی دادیم که ثابت می کند 
نزدیک به 6 هزار خودروی لوکس به صورت شبانه 

وارد کشور شده بود.".
ز  و گفت: "اینک سؤال ما ا ا
مسؤالن دولت این است که آیا این 
پورشه و مازارتی ها را افراد در کيف 
خود وارد کشور می کنند، یا اینکه 
دست مافيایی وابسته به برخی 

عناصر فاسد در کار است؟.".
وی گفت که تهدید کرده است 
اگر به این مسائل پایان داده نشود، 

همه اسناد و اسامی را که در اختيار دارد فاش 
خواهد کرد.

خجسته با بيان اینکه به سبب افشای مافيای 
واردات و قاچاق تهدید شده است، گفت: "با تهدید 
و تطميع، از این افشاگری ها کوتاه نمی آیم و به 
عنوان رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
تا پای جان می ایستم. از ریاست مجلس تقاضای 

وقت جلسه غيرعلنی کرده ام تا 
نمایندگان را در جریان برخی 
از این موارد قرار دهم و به سران 
سه قوه هم نامه نگاشته ام که در 
مورد غارت منابع بانکی سکوت 
نکنند و این افراِد رانت خوار را 
مجازات کنند که چگونه یک نفر با 
تشکيل 60 شرکت صوری منابع 
مردم را غارت کرده و همچنان 

طلبکار است؟.".
خجسته گفت: "الزم است هم اکنون که 
تحریم کشور از سوی آمریکا از سر گرفته شده قوه 
قضایيه ُحکم خدا را در مورد مفسدان اقتصادی و 
مافيای واردات اِعمال و برخی از این افراد را در مأل 
عام اعدام کند. ما هرچه ضربه می خوریم از ناحيه 

داخل است نه از خارجی.".

اظهارات تأمل برانگیز و افشاگرانِه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس: 
مافیا و واردات شبانه بیش از 6 هزار خودروی لوکس

امیر خجسته 

محمدرضا پورابراهيمی رئيس کميسيون 
اقتصادی مجلس گفته است که از نظر ما در 
خصوص ساماندهی بازار ارز، اشکاالت وجود 
دارد و بيان عدد 4200 تومان برای هر دالر مغایر 
با قانون نرخ ارز شناور ِ مدیریت شده بوده و به 

لحاظ فنی قابلّيت اجرا ندارد.
پورابراهيمی در مورد جلسه امروز اعضای 
کميسيون اقتصادی با وزیر اقتصاد و قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئوالن بانک 
مرکزی اظهار داشت: بخش زیادی از اقداماتی که 
از سوی دولت درباره ساماندهی بازار ارز گزارش 
شده است خيلی مشخص نيست و کميسيون 
اقتصادی نمی تواند، بر اساس این گزارش ها نظر 

خود را ارائه کند. 
به اظهار پور ابراهيمی، بانک مرکزی و وزارتخانه 
های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت باید 
گزارش های مکتوبی در خصوص وضعيت 
ساماندهی بازار ارز ارائه کنند که تاکنون 
این گزارش ها به کميسيون مجلس ارسال 
نشده است. اقدامات، خيلی مشّخص نيست و 

کميسيون اقتصادی نمی تواند نظر خود را ارائه 
کند. ما منتظر دریافت گزارش حاوی جزئيات 
هستيم تا نظر بدهيم. رئيس کل بانک مرکزی و 
معاون ارزی این بانک تاکنون جزئيات تصميمات 
اتخاذ شده در حوزه بازار ارز را ارائه نکرده اند و در 
این خصوص نامه ای به رئيس مجلس و رئيس 
جمهور درباره عدم همکاری بانک مرکزی به 
دليل عدم ارائه برنامه جامع ساماندهی بازار ارز 

داده خواهد شد.
پورابراهيمی گفت: اگر حدس ما مبنی بر اینکه 
بانک مرکزی در جریان برنامه جامع تيم اقتصادی 
دولت برای ساماندهی بازار ارز نيست، درست 
باشد، دیگر طرف ما برای بررسی مسائل ارزی، 
بانک مرکزی نخواهد بود و باید در این موضوع 
با رئيس جمهور و تيم اقتصادی دولت تصميم 

گيری صورت بگيرد.
رئيس کميسيون اقتصادی مجلس با اشاره به 
صحبت هایش با رئيس بانک مرکزی در صحن 
علنی مجلس گفت: این برداشت وجود دارد 
که بخشی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه 

ساماندهی بازار ارز مورد تایيد این بانک نباشد، 
بنابراین با تناقض در رفتار نمی توان تصميم 
کارشناسی اتخاذ کرد که قابليت اجرا داشته باشد.

وی گفت: اقدامات دولت در حوزه ساماندهی 
بازار ارز به مفهوم کالن مورد تایيد است، اما باید در 
حوزه تصميمات اجرایی بازنگری صورت بگيرد. 
تيم اقتصادی دولت باید به مسائل توجه جّدی 
کند. برای مثال؛ حذف صّرافی ها یک خطای 
راهبردی محسوب می شود چرا که در طول 
تحریم ها، از مسير صّرافی ها، سازوکار برای نقل 
و انتقال وجوه ارزی فراهم شد، البته ساماندهی 

صّرافی ها یک ضرورت است.
پور ابراهيمی افزود: با وجود اشکاالت اساسی 
و وجود مشکل در اجرای تصميمات ارزی دولت، 
اقدامات مثبتی نيز صورت گرفته است ازجمله 
ایجاد حساب های ارزی با تضمين بانک مرکزی 
به نحوی که امکان جذب ارز توسط بانک ها را 

فراهم می کند.
پورابراهيمی گفت که عالوه بر این کارها، باید 

به مدیریت واردات نيز توجه شود. 

نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه اشکاالت ساماندهی بازار ارزـ  حذف 
صّرافی ها یک خطای راهبردی بودـ  حدِس احتمال نبودن بانک مرکزی در جریان برنامه 

جامع تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار ارز
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7

دوربین

»اندي روني« مفسر آمریکایي  وقت در تفسیر )یکشنبه 23 ماه مه 
2004( خود گفت: ما در تاریخ کشورمان روزها و رویدادهاي بد داشته 
ایم؛ از جمله شبیخون ژاپني ها به پرل هاربور، ترور جان اف. کندي در 
شهر داالس )ایالت تکزاس( و ... که شکنجه زشت و زننده زندانیان 
عراقي در »ابوغریب« هم اینك بر این رویدادهاي بد اضافه شده است.
    وي افزود: من آمریکایي هیچگاه انجام چنین کاري را تصور هم نمي 
توانستم بکنم. شرح این رویداد از سال تحصیلي آینده در کتابهاي 
تاریخ 190 کشور به یکصد زبان با عکس رنگي سرجوخه اینگلند 
)نظامي زن( که طناب به گردن عراقي برهنه انداخته و او را روي زمین 
مي کشاند درج مي شود و نوجوانان این کشورها باید آن را بخوانند. 
مجسم کنید که با دیدن این عکس و سایر عکسهاي گرفته شده در 
زندان ابو غریب )تهدید با سگ، عریان کردن زنداني و ...( در ذهنشان 
چه خواهد گذشت. از این بدتر این که، ما یکي از این شکنجه گران را 
تنها به یك سال زندان محکوم کرده ایم. براي شکنجه یك انسان اسیر 

، فقط یك سال زندان!!.

شكنجه عراقي ها یک رویداد بد در تاریخ آمریكا

سرجوخه بانو »اینگلند« 
در حال کشانیدن زنداني بر زمین

تهدید زنداني با سگ، در ابو غریب

زنداني عریان
 در معرض حمله سگ ها در ابوغریب

روزنامک- شماره50 )خردادماه1397(
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

    مخاطب: چند هفته است که به هرجا 
که می روم و ایرانی می بينم در برابر یک 
سئوال قرار می گيرم: راه حل مسئله فروش 
ارز در ایران چيست که در کشورهای دیگر 
موضوعی عادی است. من در رشته امور مالی 
دکترا دارم و 23 سال است که در یک مؤسسه 

امور مالی کار می کنم.
    پاسخ به این موضوع را که می رود در ایران 
مسئله شود برای شما می فرستم تا درج کنيد 

و شاید که بکار آید:
    در ایران و در 4 دهه گذشته قيمت ها هزار 
تا سه هزار برابر شده، ولی روشن نيست که چرا 
ارزها و در صدر آنها دالر آمریکا تنها 600 برابر 
)7 تومان بهای آن تا اواسط دهه 1360 ضرب 
در 600 = 4200 تومان( اعالم شده است. 
»پول« نوعی کاال است که در یک اقتصاِد بازار 
آزاد باید تابع فرمول َعرضه و تقاضا باشد که بها 
راـ  بهای متغّيرـ  نوسان دارـ  را تعيين می کند. 
اگر َعرضه پول یک کشورِ دیگرـ  فرضا یوروـ  
در بازار َکم باشد، واضح است که ارزش برابری 
آن باال می رود و گاهی بازار سياه پيدا می کند. 
در ایران، اگر نّيت دیگری در کار نباشد به سود 
دولت و افزایش درآمد آن است که ارزش 
برابری پول کشورهای دیگر را آزاد بگذارد. 
آیا شنيده اید که بگویند فالن دولت بهای 
برابری پول فالن کشور را در معامالت خود 
تثبيت کرد؟. مگر قدرت خرید »ریال ایران« 
ثابت مانده است؟. چرا باید برای وارداتـ  هر 
جنسیـ  فرضا دالر 4200 تومانی بکار رود، 
ولی ارزش برابری آن در خيابان و چهار راه 
7200 تومان باشدـ  تازه خرید آن هم از دست 
فروشنده سرپایی به صورت مخفی، همانند 
هروئين و تریاک!!. با دالر 4200 تومانی، حجم 
واردات بيشتر می شود و بيکاری و اتکاء کشور 
به واردات هم بيشتر، که نهایتا خطرناک 
است. چرا باید به مسافر غير مقيم ]نه، دارای 
کارت اقامت خارج و دو تابعيتی[ هزار یورو و به 

دانشجو 1500 یورو در ماه به نرخ اعالم شده از 
سوی دولت بدهند؟. هرکس بخواهد تحصيل 
کند و یا مسافرت برود باید هزینه اش را تحّمل 
کند، این تعرفه ها از کجا آمده است؟، خرید و 
فروش ارز را مانند هر کاالی دیگر آزاد بگذارند، 
چرا بوروکراسی را وارد این کار می کنند؟!. 
صدها دانشگاه و دانشکده در ایران است، 
چرا تحصيل در خارج؟. آیا همه آنها که با ارز 
دولتی به خارج می روند، برای خدمت به کشور 
باز می گردند؟. چرا از آنها در قبال ارز دولتی 
که نوعی کمک هزینه تحصيلی است، تعهد 
محضری بازگشت و خدمت نمی گيرند؟. چرا 
یک سالمند نباید بتواند آزادانه و بدون دغدغه 
پول کشور دیگری را خریداری کند و چند 
سال آخر ُعمر را نزد فاميل در خارج و یا یک 
کشور مورد نظر زندگی کند؟. این روش، این 
تصور را به ذهن می آورد که از بستگان مقامات 
باشند. ممکن است که بگویند دچار کمبود ارز 
هستيم که چنين نيست. طبق قانون اساسی 
جمهوری اسالمی، تابعيت ایران حق مسلّم 
هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هيچ 
ایرانی َسلب تابعيت کند. بنا بر این عبارات، 
ميان ایرانی مقيم داخله و ایرانی مقيم خارجه 
فرقی نباید باشد حال آنکه همين هزار یورو 
پرداختی به مسافر غير مقيم خارج به نرخ 
دولتی و محروم بودن ایرانی مقيم خارج از 
آن، دوگانگی نشان می دهد. کاالی ضروری 
عنوانی است که در ایران روی آن تأکيد می 
شود. اگر کاالیی مثال دارو ضروری است چرا 
در داخله توليد نمی کنند و تازه چه مانعی دارد 
که گرانتر باشد، بيمه ها بخشی از قيمت را می 
دهند. گرانی دارو تأثير آن چنانی در زندگانی 
یک ایرانی نمی کند که هر ماه 45 هزار تومان 
هم پول مفت از دولت دریافت می دارد )تا 
ناراضی نباشد( و سوبسيدهای دیگر. قضاوت 
درباره تصميم ارزی تازه، کارِ ِ تاریخ و دولت 
سيزدهم و چهاردهم ]کابينه های بعدی[ 

است. زندانی شدن معاونان احمدی نژادـ  
پنج سال پس از پایان کار او، باید درس باشد.

    و اّما راه حل به نظر این جانب ]مخاطب[: 
دولت تعيين ارزش برابری پول کشورهای 
دیگر را به بازار واگذار کند )فرمول عرضه و 
تقاضا(. عایدی ارزی دولت عمدتا از فروش 
نفت و گاز و مشتقات آنها است و اگر فروش 
این ارز حاصل از فروش نفت و مشتقات آن 
آزاد باشد و بهای برابری را بازار تعيين کن 
، دیگر دولت نيازی به فروش مؤسسات و 
ساختمانهای دولتی و غيردولتی کردن راهها 
و ... ندارد تا کسری هزینه های خودرا تأمين 
کند و پول کاغذی چاپ نکند. بر پایه این راه 
حل، بانک مرکزی می تواند ارزهای حاصله از 
صادرات نفت را به ميزان مشّخص و فرمول 
ویژه در اختيار صّراف ها بگذارد و بگوید برپایه 
قاعده عرضه و تقاضا به متقاضی ازجمله 
واردکننده کاال بفروشند و اگر تقاضا بيشتر 
از عرضه باشد قيمت را باال ببرند و آخر وقت 
ـ روز و یا هفتهـ  کارمزد خودرا بردارند و پول 
حاصل از فروش را به بانک بدهند تا ارز دریافت 
دارند. بانک ها نمی توانند بر پایه قاعدهِ عرضه و 
تقاضا ارز بفروشند، باید در حاشيه خود صّرافی 
باز کنند که دست آن باز است تا بها را بر اساس 
موجودی ارزی خود باال و پایين بَرد. بنابراین، 
صّراف ها باید امانتدار بانک مرکزی باشند و 
کل فروش خودرا پس از کسر کردن کارمزد 
به بانک بازگردانند و واضح است که هرچه 
گرانتر بفروشند، کارمزد بيشتری خواهند 
داشت. دولت هيچ واهمه ای از گران شدن 
ارز نباید داشته باشد. »آزادی« تنها در موارد 
سياسی نيست، آزادی در اراده به خرید هم 
هست و افراد نباید در خرید مایحتاج ازجمله 
پول کشور دیگر محدود شوند. با گران شدن 
ارز، واردات هم کاهش می یابد و این، همانا 
تحّقق اقتصاد مقاومتی است که چندی پيش 

توصيه شده است.

ایراد به تصمیمات اخیر ارزی و راه حل مسئله ارز از دیدگاه یک ایرانی دارای مدرک 
دکترا در امور مالی
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در آن زمان که ما دانشجوی رشته روزنامه 
نگاری بودیم، رویداد 31 ماه می 1921 آمریکا 
به صورت مثالی که روزنامه نگار باید رعایت 
اصول اخالقی کند و احوال جامعه را در نظر 
بگيرد تدریس می شد که یادآوری آن خالی 

از فایده نيست.
این رویداد که خونين ترین درگيری ناشي 
از اختالف نژادي در آمریکاست در رشته 
تاریخ دانشگاهها  نيز تدریس می شود که 
در آن بيش از 300 تن از ساکنان شهر تالسا 
Tulsa  )دومين شهر بزرگ استيت اکالهما( 

کشته شدند و یکهزار و 256 خانه و ساختمان 
دیگر ویران شد. در تاریخ، از رویداد به عنوان 
The Tulsa Race Riot of 1921  یاد 

مي شود.
     ماجرا از این قرار بود: »دیک رولند« یک 
واکسي سياهپوست به یک بانوي سفيد 
پوست به نام »سارا پيج« پرخاش و با او 
مشاجره لفظي کرده بود و بر اثر شکایت سارا 
به دادگاه تسليم و چون نتوانسته بود کفيل 
معرفي کند زنداني شده بود. تالسا تریبيون، 
روزنامه محل، به اشتباه و یا از روي تعّمد در 
خبر مربوط به توقيف »دیک رولند« نوشته 
بود که وي قصد تجاوز به »سارا« را کرده بود. 
این خبر، سفيد پوستان شهر را برانگيخت و 
بامداد 31 مي 1921 در برابر ساختمان زندان 
گرد آمدند و خواستند که »دیک رولند« به 

آنان تسليم شود تا او را به دار بکشند!.
 این خبر که به گوش سياهپوستان 
شهررسيد براي ممانعت از این کار به مقابل 
زندان آمدند. در این هنگام یک مرد سفيد 
پوست وارد گروه سياهان شد تا تفنگ یک 
سياه را از او بگيرد که در این کشمکش گلوله 
اي از تفنگ خارج شد و صداي این شليک، 
دو گروه را به جان هم انداخت و آن کشتار و 

تخریب بی سابقه به راه افتاد. 
سرانجام، شهردار تالسا از گارد ملي استمداد 
کرد و افراد گارد، سياهپوستان شهر را در 
محوطه استادیوم محصور کردند و آرامش 

برقرار شد ولي پس از این واقعه، سياهپوستان 
تالسا )تولسا( را تَرک و به نقاط دیگر آمریکا 
مهاجرت کردند. در آن زمان شهر تالسا به 
جاي هوستون امروز، مرکز کمپاني هاي 
نفتي آمریکا بود. این شهر 90 سال پيش از آن 
واقعه توسط بوميان )سرخپوستان( تبعيدي 
از مناطق شرقي آمریکا ساخته شده بود که 
مهاجران سفيد پوست تازه )اروپایي ها( از 
سال 1892 به بعد که درهاي اکالهما به روي 
آنان باز شد در تالسا جاي بيشتر سرخپوستان 
را گرفتند و بخش بزرگي از اراضي آنان در 

اکالهما را صاحب شدند.

درسی برای روزنامه نگاران: اشتباه و یا تعّمد یک روزنامه محلي، خونین ترین رویداد نژادي 
آمریكا را باعث شد

»تالسا« در 31 می 1921 این چنین در آتش مي سوخت
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از هر چند صد هزار کودک که به دنيا می 
آید ممکن است که یکی از آنان یک عضو 
اضافی داشته باشد مثال شش انگشتی باشد 
و عضو اضافی عمدتا فعاليت چند ندارد که 
جّراح آن را قطع می کند. اّما، یکم اپریل 

2006 در یک بيمارستان شانگهای چين 
کودکی که در عکس دیده می شود به دنيا 

آمده بود که داراي سه دست کامل بود. 
دست اضافي این کودک در قسمت چپ 
بدن قرار گرفته و توفيري با دو دست دیگر 

نداشت و مشکل جّراح هم همين بود که 
نمی خواست دست سالم را قطع کند و بحث 

در این زمينه مدت ها طول کشيد.
شک  پز  » نگ چا بو چن  کتر » د
بيمارستان دو ماه پس از تولد کودک ) سي 
ام مي 2006( گفته بود که منتظر است 
ببيند از دو دست سمت چپ بدن، کدام 
بهتر کار مي کند تا دست دیگر را قطع کند 
ولي هنوز تفاوتي مشاهده نشده است و لذا 
باید صبر کند. نظر دکتر الری هاليير هم 
در این زمينه استعالم شده بود که همان را 

گفته بود. رشد کودک کامال طبيعي بود. 
دکتر چن همچنين گفته بود که این 
کودک داراي تنها یک کليه است ولي این 
مانعي براي ادامه حيات او به وجود نمي 
آورد. در تاریخ علم پزشکي تولد کودک  با 
سه دست کامل و فعال کم سابقه بود. تا آن 
روز هنوز نامي بر این کودک سه دست و یک 
کليه اي که خبر رسانه ها شده بود نگذارده 
  Jie - Jie  بودند و در دفاتر بيمارستان او را

جيـ  جي نوشته بودند.
از آن پس چند کودک سه دست با همان 
وضعيت در چند کشور ازجمله در هند و 

پاکستان به دنيا آمدند.

کودک 3دست

جی جی با سه دست در بیمارستان )1
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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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بيست و نهم ماه می 1453،  روز ورود 
جهان به دوران تاریخي »عهد جدید« 
است. تاریخنگاران این روز را پایان قرون 
وسطا قرار داده اند. در آن سال و در آن روز 
محمد دوم معروف به »فاتح« رهبر وقت 
تُرکان عثماني »شهر قسطنطنيه« را 
پس از 53 روز محاصره تصرف کرد، آن 
را به اسالمبول )استانبول( تغيير نام داد 
و از آن پس امپراتوری عثمانی برجای 
روم شرقی نشست و 466 سال ُعمر کرد. 
با سقوط قسطنطنيه در ماه مي 1453 
همچنين دست قدرت های اروپایی 
»موقتا!« از سلطه مستقيم بر مشرق 
زمين کوتاه شد. قسطنطنيه پس از کشته 
شدن کنستانتين یازدهم ـ آخرین پادشاه 
روم شرقی سقوط کرد. وی شخصا با 
آخرین واحد نظامی خود وارد جنگ شده 
بود که کشته شد. قسطنطنيه مهمترین 
شهر دنياي آن زمان بشمار می آمد. 
قلمرو امپراتوري روم شرقي )بيزانتيوم 
Byzantine(  پيش از اضمحالل، 

محدود به منطقه قسطنطنيه، چند 
ناحيه در بالکان و گوشِه کوچکي از 

آناتولي شمال غربي بود.
    پس از این پيروزي، عثماني ها محمد 
دوم را »فاتح« لقب دادند و خودش 
هم چندین عنوان بر نامش اضافه کرد 

از جمله؛ خليفه مسلمين، قيصر روم، 
سلطان آناتولي و خان تُرکان عثماني. 
چرا خان عثماني ها؟ زیرا که طوایف 
تُرک و مغول از عهد باستان پادشاه خود را 
»خان« و امپراتور را خاقان به معناي خاِن 
خان ها مي ناميدند و رئيس طایفه )شاخه 
اي از قبيله( را »ایلخان« مي گفتند و تا 
همين سالهای اخير، طایفه قاجار داراي 
ایلخان بود و شنيده شده است که هم 
اکنون نيز، یک ایرانی تبار مقيم اروپا 
خودرا ایلخان قاجار می خوانَد. یک ایلخان 
قاجار در دوران طفوليت احمد شاه، نيابت 

سلطنت را برعهده داشت، و چرا قيصر 
روم؟ زیرا که درجریان جنگ قسطنطنيه، 
کنستانتين یازدهم آخرین سزار )قيصر( 
روم شرقي کشته شد و محمد فاتح که 
جانشين این امپراتور شده بود خود را 
در عين حال قيصر روم ناميد و در صدد 
احياء روم غربي و متحد کردن دو قسمت 
روم باستان )روم شرقي و روم غربي( بر 
آمد و با همين هدف در سال 1480 به 
ایتاليا لشکر فرستاد که موفق به تصرف 
آن و تاسيس روم واحد نشد، ولی در 
اروپای اسالو تبار تا »بوسنی« پيش رفت، 

روزی که با سقوط قسطنطنیه، جهان وارد عصر جدید شد، عثمانی قدرت شرق و 
ایران قربانی دیپلماسی اروپاـ  رنسانس نتیجه فرار اندیشمندان از قسطنطنیهـ  سالح 

اتمی، فساد دولتی، آنارکیسم تازه، آنالین ها و سوشل میدیا

سلطان محمد دوم )فاتح(
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قسمت هایی از یونان، بلغارستان، رومانی و 
مجارستان را تصرف کرد و دست حاکمان 
تُرک تبار دیگر ازجمله آق قویونلوها و قره 
قویونلوها را از آناتولی کوتاه کرد. ولی، همين 
جهانگيری اش و خليفه ُسّنی ها خواندن 
خود سبب پيدایش دودمان صفویه در ایران 
شد و ایران کانون فعاليت های دیپلماتيک 

قدرت های اروپایی و بعضا رقيب یکدیگر.
ایران کشوري کوچک و ناآشنا نبود که 
اروپایيان قرن 16 با فرستادن چند کشتي 
توپدار و شماری نظامی تفنگدار بر آن 
مسلط شوند و لذا در مورد ایران از راههاي 
دیپلماتيک و بازی های مربوط وارد شدند و 
با نيرنگ های بسيار، دولت صفویه را بر ضد 
عثماني برانگيختند و باعث تضعيف هر دو 
دولت شدند و چون نوبت به قاجاریه رسيد 
و متوجه ضعف ها و آلودگی هاي سران آن و 
قحط الرجال در ایران شدند دامنه نفوذ خودرا 
گسترش دادند، ایران را کوچک و کوچکتر 
کردند که نزدیک بود استقالل و حاکميت 
خود را هم از دست بدهد زیراکه نگران بودند 
که ناگهان یک اردشير پاپکان و یا نادرشاه پيدا 
شود و دوباره آن را اَبَرقدرت و بزرگ شرق کند 
و به نظر می رسد که این نگرانی هنوز از ميان 

نرفته است.  
    قسطنطنيه )استانبول(ـ  شهري که به 
دست محمد دوم گشوده شد، به تصميم 
کنستانتين بزرگ امپراتور روم و با هدف 
نزدیک شدن به پایتخت امپراتوري ایران در 
کنار خرابه هاي شهر یوناني نشين بيزانتيوم 
و بر روی آن ویرانه ها ساخته شده است. این 
شهر در یازدهم ماه مي سال 330 ميالدي به 
عنوان پایتخت شرقي امپراتوري روم اعالم 
شده بود ولي کنستانتين مایل بود که اسم 
شهر »ُرم نوین« باشد که اطرافيانش آن 
را کنستانتينو پوليس )پوليس به معناي 
شهر( خواندند و به همين اسم کنستانتينوپُل  
Constantinople )تلفظ عربی وقت؛ 

قسطنطنيه( باقي ماند.
    محمد فاتح که در سي ام مارس 1432 
در اِدرِنه )بخش اروپایی ترکيه امروز( به دنيا 
آمده بود و در سوم مي 1481 درگذشت 
با همه تعّصبي که در اسالم داشت پس از 
تصرف قسطنطنيه به پيروان سایر ادیان 

آزادي کامل داد و موافقت کرد انجيل را به 
زبان تُرکي ترجمه کنند و حکومت شهرهاي 
متصرفه در بالکان و آناتولي غربي را به حکام 
محلي سابق )بزرگان این شهرها( سپرد و به 
تاسيس مدرسه در سطوح مختلف و تاليف و 
ترجمه کتاب هّمت گماشت و تالش بسيار 
کرد که ادیبان، اندیشمندان و دانشمندان 
فرارکرده از قسطنطنيه )درجریان محاصره( 
را به این شهر بازگرداند. مهاجرت این نخبگان 
به ایتاليا و عمدتا استقرار در فلورانس و با 
انتشار عقاید روشنفکران و دانشمندان یونان 
باستان و سفرنامه ها ازجمله سفرنامه مارکو 
پُلو )پولو(، رنسانس  Renaissance  و 
عصر جدید آغاز شد که از شاخص های آن، 
برتری اروپایيان و سلطه چند دولت اروپایی 
بر قاره های دیگر و تملّک قاره آمریکا و 

استراليا بود و .... 
    محمد فاتح بر زبان فارسي مسلط بود و از 
همان زمان بسياري از واژه هاي فارسي وارد 
تُرکي عثماني شده است. محمد فاتح ُحّکام 
محلي را لقب پادشاه داد که بعدا این واژه به 
»پاشا« تبدیل شد. در زمان او بسياري از 
مکاتبات به زبان فارسي صورت مي گرفت. 
یکي دیگر از کارهاي مهم محمد فاتح نوشتن 
قانون و ضابطه بود که این قوانين را بعد از او، 
سلطان سليمان تکميل کرد و براي مجازات 
قانون شکنان و متجاوزان به حقوق دیگران، 
دادگاه تاسيس کرد که با این عمل شهرت 
»قانوني« به دست آورد و »سليمان قانوني« 

خوانده شد.
    موّرخان در تقسيم بندي دوره هاي 
تاریخي، روز تصرف قسطنطنيه را آخرین 
 Medieval روز قرون ُوسطا یا »مدي وال
Period- Middle Ages « نوشته اند 

)که مدی وال از دو واژه یوناني مدیوس و اوو 
گرفته شده است(. این دوره تاریخي )قرون 
ُوسطا( طبق برخی تعاریف با سقوط دولت 
روم غربی )ُرم( و برپایه تعاریف دیگر با مرگ 
)ترور( خسروپرویزـ  شاه ساسانی ایران در 
اوایل قرن هفتم آغاز شده بود و حدود 9 
قرن طول کشيده بود. این عصر همچنين 
دوراِن تاریکِی غرب خوانده شده است. در 
این عصر، بازهم ایرانيان ستاره تابناک آن 
بودند؛ نخست به خاطر قهرمانی های شگفت 

انگيزی که در راه کسب استقالل و حاکمّيت 
ميهن کردند و دوم به سبب دانش، ادبيات 
و فلسفه. رازی، خيام، فردوسی، سعدی، 
حافظ، رودکی، ابن سينا، خوارزمی، فارابی، 
خواجه نصير، خواجه نظام الملک و ... نامداراِن 

ایرانزمين در این دوره می زیستند.
    با پایان یافتن قرون وسطاـ  قرون ظلمت 
در اروپاـ   قرون جدید آغاز شد که عصر 
ُرنسانس )تجدید حيات علوم و ادبيات و 
فلسفه و هنر( و روشنگري است و انتشار کتاب 
هایي که دانشمندان بيزانتيوم در جریان 
محاصره قسطنطنيه با خود به ایتاليا برده 
بودند عامل عمده آغاز رنسانس شناخته شده 
است زیرا که اروپایيان از طریق این کتاب ها 
با علوم، فلسفه، هنر و ادبيات یونان قدیم، 
ایران و عرب آشنا شدند و به تحول خود ادامه 
دادند. همچنين با پيدایش یک قدرت بزرگ 
)عثمانی( در آسيای غربی که در بالکان و 
آفریقای شمالی هم دارای متصرفات بود و در 
نتيجه، قطع ارتباط زميني اروپایيان با آسيا، 
تالش براي اکتشاف راههاي دریایي آغاز شد 
که کلونياليسم پدید آمد و سرآغاز بدي براي 

سایر قاره ها بود. 
    در قرن پانزدهم و پس از سقوط 
قسطنطنيه، اروپایيان که راه زميني به 
شرق را بر خود بسته دیدند به یافتن راههاي 
دریایي دست زدند و از این طریق خود را به 
شرق کره زمين رسانيدند، آن هم تا آخرین 
نقطه شرق. درجریان همين تالش، اواخر 
همان قرن )سال 1492(، اروپایيان برحسب 
اتفاق به قاره آمریکا رسيدند. از این تالش 
اروپایيان، کليسا نيز حمایت مي کرد. براي 
مثال: فرمان ماه مي 1493 پاپ الکساندر 
ششم درباره مالکّيت اراضي مکشوفه!ـ  به 
نوشته پاپ، »مکشوفه!« حال آن که تمدن 
بوميان مکزیک و برخی نقاط دیگر قاره غربی 
)آمریکا( دست کمي از سایر ملل جهان 
نداشت؛ مکزیکي ها و سایر بوميان قاره آمریکا 
فقط توپ و تفنگ نداشتند. این فرمان پاپ 
اواخر ماه مي آن سال به دست پادشاه وقت 
اسپانيا رسيد. در این فرمان که چند ماه پس 
از رسيدن کریستف کلمب )کریستوفر 
کلمبوس( به قاره آمریکا امضاء شده بود، 
پاپ مالکّيت ضمن صدور فرمانی هر زميني 
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واقع در غرب »جزایر آزور« را )نيمه راه قاره 
هاي اروپا و آمریکا در اقيانوس اطلس( که 
اسپانيائي ها به آنجا برسند از آن دولت اسپانيا 
دانست. با این فرمان، پاپ اراضي داراي مالک 
و متعلق به بوميان را که هزاران سال در آنجا 
زندگي مي کردند به اسپانيایي ها بخشيد، 
دستوري که در همان زمان هم برخي آن را 
مغایر آموزش هاي مسيح و نقض حق مالکّيت 
)بوميان( تفسير کرده بودند. طبق این منشور، 
پاپ اراضي شرق آزور از جمله جزایر خليج 
فارس، اندونزي و ... و هر نقطه در شرق را که 
پرتغالي ها ضمن دریانوردی به آنجا برسند 
به آنان بخشيد که بيشتر مورخان آن را نقطه 
تاریکي در تاریخ بشر خوانده اند. پاره ای از 
موّرخان، دوران معروف به قرون جدید را عصر 
استعمارـ  استعمار ملل بی تفنگ و ناآگاهـ  و 
نيز عصر جنگ قدرت های اروپایی باهم برای 

کسب برتری نام نهاده اند.
    تحليلگران »تاریخ جاري« نوشته اند؛ 
سلطه قدرت های اروپایی بر شرق و نقاط 
دوردست کره زمين به منظور آقایي کردن، 
استثمار و به دست آوردن مواد خام که از قرن 
16 آغاز شده است در دوران معاصر )دوران 
پس از عصر تاریخی معروف به قرون جدید( 
همچنان با چند بار تغيير لباس دادن ادامه 
یافته و شکل تازه استثمار در موارد بسيار 
با کمک سران برخي دولت هاي محلي 
)عمدتا ناشي از بي اطالعي و ندانمکاري و 
عالقه مندي آنان به حفظ مقام خود به هر 

بها( انجام شده است.
ز پدیده های تاریخ معاصر که      ا
متعاقب دوران قرون جدید رقم خورده 
است گسترش انتشار کتاب ]و در قرن 21 
همچنين به طریقه دیجيتال = ایـ  بوک[، 
پيدایش آنالین ها و سوشل ميدیا و کشش 
فراوان به خواندنـ  چه نوشته های چاپی 
و چه آنالینی و بویژه آگاه شدن مردم از 
گذشته خود )تاریخ(، خواست مخاطبان از 
رسانه های همگانی به تکامل ابزارهای خبر 
و نظر رسانی و انعکاس مشکالت جوامع، 
انگيزه وقوع جرائم و کشف فساد و ضعف 
های دولتی، تکامل علوم و فنون، رسيدن 
نفوس به بيش از ظرفيت منابع کره زمين 
که یکی از ریشه های مسائل جهانی امروز و 

فرداست، انتشار و رواج فرضيه ها و ایسم های 
گوناگون ازجمله »آنارشيسم یعنی تامين 
عدالت و در مواردی حتی با حذف فيزیکی 
مقامات و شورایی و سندیکایی کردن امور 
با توسل به ترور و ...« است. پيدایش این 
فرضيه )آنارشيسم( نتيجه بی اعتنایی 
دولت ها به شرایط روز و اندرز روشنفگران 
برای حل مسائل و تامين خواست مردم 
بود و پيشگيری از نارضایتی ها با حذف 
بوروکراسی ها و فساد دولتی. آنارشيست ها 
یک قرن پيش بسياری از سران کشورها و 
دولتها ازجمله یک رئيس جمهوری آمریکا 
را ترور کردند و اینک ]قرن 21[ بوی احياء آن 
به مشام می رسد، بویژه آنارشيسم انفرادی 
)نه، گروهی( و ابزارهای این آنارشيست ها 
در دو ده دهه اخير تغيير یافته و از بکار بردن 
تفنگ و تپانچه و بمب به صورت آدمکشی با 
وارد کردن خودرو به ميان جمعيت، انفجار 
انتحاری و ... درآمده است. دیده شده است که 
دانش آموزان ناراضی به کشتار همشاگردی 
های بيگناه خود دست زده اند و .... در این 
مسائل، دولت ها باید »انگيزه و علت« را بيابند 
و برطرف کنند و گرنه از تنبيه معلول نتيجه 

ای بدست نخواهد آمد.
دوران معاصر شاهد دو جنگ جهانی 
پُرتلفات و چند جنگ منطقه ای و پيدایش 
جنگ افزار تازه ای به نام سالح هسته ای 
بوده است که این جنگ افزار مرگبار و 
ویرانگر در عين حال از وقوع جنگ جهانی 
دیگری جلوگيری کرده است. در دوران 
ليسم مارکسيستی در  معاصر، سوسيا
یک سوم از جهان پياده شد ولی چون به 
طریقه انقالب پرولتاریایی )جهش در پياده 
کردن نظام بدون دادن آموزش قبلی به 
مردم، حذف فوری و بی درنگ مدیران 
ميانی پيشين، تصفيه های خونين، فراری 
دادن و خانه نشين کردن اصحاب حرفه و 
تحصيلکردگان، سپردن امور به افراد بی 
تجربه ولی طلبکار انقالب و ...( قدرت یافته بود 
شکست خورد و فروپاشيد. دولت های دارای 
نظام کاپيتاليستیـ  ليبراليستی به تسریع 
شکست خوردن نظامهای مارکسيستی 

کمک کردند. 
دوران معاصر یک جنگ سرد ميان دو 

ابرقدرت محصول جنگ جهانی دوم را 
تجربه کرد و اینک )دهه دوم قرن 21( با 
پيدایش قدرت های در حال طلوع دیگر، 
وقوع جنگ های سرد دیگری که این بار 
ابزار برتر آن اینترنت و شبکه های آن و 
آنالین ها هستند قابل پيش بينی است. 
»تحریم« یک سالح دیگر قدرت ها شده 
است. سازمان ملل که از پدیده های دوران 
تاریخی معاصر است به علت ساختار آن 
]بی اقتداربودن مجمع عمومی آن که در 
حد یک سالن کنفرانس و سخنرانی است و 
تصميماتش ضمانت اجرایی ندارد و انحصار 
حق ردـ  وتوـ  در دست 5 دولت فاتح جنگ 
جهانی دوم است و ...[ تا کنون بنيادی فایده 
بخش نبوده و عملکرد منفی شورای امنيِت 
این سازمان در قبال ليبی در سال 2011 که 
مغایر اختيارات آن بود ثابت کرد که ابزاری 
در دست چند قدرت بيش نيست. با ایجاد 
انقالب ساختگی و طراحی شده در یک 
کشور طبق برنامه و طرح دولت و بلوک دیگر 
با هدف اجرای سياست های خود]فرمول 
ليبی[ تنها رادیکال ها و عقده دارها به قدرت 
می رسند و مسائل و نا آرامی و نارضایتی 

بيشتر می شود.
به باور چند تحليگر و تينک تانک )اندیشکده 
ـ انستيتوهای بررسی رویدادها و پاليسی ها(، 
به نظر می رسد که سياست کانتينمنت 
شوروی )سابق( عمال تبدیل به کانتينمنت 
برخی کشورهای دیگر شود که راه خودرا می 
روند. به نظر همين تحليلگران، مسير تحوالت 
نشان می دهد که ُعمر نظام جهانی جاری که 
با فروپاشی شوروی برقرار شده است طوالنی 
نخواهد بود، سطح توليد و مصرف برخی از 
کشورها باال رفته و نياز مبرم به مواد خام و بازار 
فروش دارند و می دانيم که مسائل و رقابت 
های اقتصادی هستند که رویداد و »تاریخ« 
می سازند. به هر حال در جهان فردا ملتی 
پيروز و ُمّرفه و شاد خواهد بود که عاری از فساد 
و تباهی باشد و مدیریت خوب داشته و حقوق 
همگان در آن رعایت شود زیراکه انسان امروز 
با دسترسی انبوه و آسان به اطالعات، حقوق 
خود و واقعيت ها را می شناسد و این دستاورد 
خودرا از طریق سوشل نِت ُورک ها به دیگران 

منتقل می کند و ....
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»َکمپين« انتخاباتی از دیرزمان سرِ  نخ 
به دست تاریخنگاران داده است تا قضایا 
ازجمله کمبودها، نارسایی ها، نقض حق، 
فساد و تباهی را دنبال و ریشه یابی کنند که 
تا ابدیّت برای یادآوری باقی بماند؛ عبرت 
آموز و پيشگير از تکرار و نيز مدرک جرم و 
کيفرخواست برای قاضی »دادگاه تاریخ« 
باشد. این کمپين ها به صورت امروز که از نيمه 
دوم قرن نوزدهم تریبون های آزاد برای طرح 
عيب ها و افشاء گری ها بوده است از بهار سال 
1392 هجری )2013 ميالدی( در جمهوری 
اسالمی ایران نيز به صورت عنصری تازه وارد 
کمپين انتخابات شده است. این افشاءگری ها 
در عين حال هشدار و اعالم خطر ِ خروج از راه و 
افتادن به بيراهه هستند. ژورناليسم است که 
زمينه تحقيق را برای »هيستریوگرافی ـ تاریخ 

نگاری« آماده می کند.
     طبق اسناد، َکمپين انتخاباتی و در نتيجه 
افشاء گری ها ریشه در دمکراسی آتن و روم 
باستان دارد. در عهد باستان، در شهر ُرم حتی 

محلی برای ایراد نطق های عمومی و انتقاد و 
... ساخته شده بود که بقایای این محل در این 

شهر نگهداری می شود.
     اظهارات برخی از داوطلبان نامزدیِ  
انتخابات خردادماه 1392 جمهوری اسالمی 
در معرفی خود به جامعه که حاوی چند مورد 
افشاءگری و برمالء کردن ضعف ها بود حتی 
پيش از انتشار اسامی نامزدهای تعيين 

صالحيت شده در رسانه ها انتشار یافته بود.
    شورای نگهباِن 12 نفره )شش فقيه 
و شش حقوق دان( از ميان 686 داوطلب 
نامزدی انتخابات آن سال رئيس جمهور 
]انتب رئيس جمهور بعدی[، صالحيت تنها 
هشت تن از آنان را تایيد کرد. انتخاب شش 
فقيه عضو شورای نگهبان برعهده رهبری 
جمهوری اسالمی است و انتخاب شش 
حقوق دان به پيشنهاد قوه قضائيه و رای قوه 
مقّننه است. در جمهوری اسالمی ایران، رهبر 
نظامـ رئيس کشور است و بنابراین، مقامی که 
در انتخابات  برگزیده می شود رئيس جمهور 

)رئيس قوه مجریه( است، نه رئيس جمهوری 
)رئيس کشور(.

موضوع دیگر در انتخابات خرداد 1392 
ریاست جمهور ایران تفاوت وسيع نتایج نظر 
سنجی با نتایج شماره آرا بود. خبرگزاری ِمهر 
هفتم مهرماه 1392 نتيجه یک نظرسنجی 
را با کليشه نمودار آن به این شرح گزارش 

کرده بود:
محمد باقر قاليباف: 35.8 درصد، سعيد 
جليلی: 11.5 درصد، والیتی: 8.3 درصد، 
حداد عادل: 6.9 درصد، محسن رضایی: 6.5 
درصد، عارف: 3.3 درصد، حسن روحانی: 2.5 
درصد و محمد غرضی کمتر از یک درصد 

موافق داشتند. 
سه هفته بعد )24 خرداد 1392( که 
نتيجه انتخابات اعالم شد، آمار نشان داد که 
حجت االسالم حسن روحانی برنده پنجاه و 
71 صدم درصد آراء )18 ميليون و 613 هزار 
رای( و قاليباف حدود 17 درصد )کمی بيش 

از 6 ميليون رای(!.

»َکمپین« انتخاباتی تریبوني آزاد براي افشاء گري
 و برمأل ساختن ضعف ها و نارسایي هاـ  تفاوت وسیع نتایج نظرسنجی  با آراء اعالم شده 

در انتخابات خرداد 1392 جمهوری اسالمی

هفتم ژوئن 1981 دو دسته هواپيمای 
نظامی از اسرائيل خودرا به 20 کيلومتری 
جنوب شرقی بغداد رسانيدند و تاسيسات 
اتمی و توليد پلوتونيوم عراق را که در این 
ناحيه با کمک فرانسویان ایجاد شده بود 
بمباران کردند و از ميان بردند. قبال و در سی 
ام سپتامبر 1980 )چند روز پس از تعرض 
نظامی عراق به ایران(، دو فانتوم ایران )جت 
نظامی از نوع افـ  4( این تاسيسات را بمباران 
کرده بودند. فرانسویان بر این تاسيسات نام 
اوسيراک )مخفف دو کلمه اوسيریس ـ خدای 
مصریـ  یونایی عهد باستان و عراق = ایراک( 
گذارده بودند ولی دولت وقت عراق آن را تموز 

)نام یک ماه بابلی ها( می خواند. 
گفته شده است که فرانسویان نقشه 
تاسيسات را به اسرائيلی ها داده بودند!. این 

نخستين تاسيسات اتمی با رآکتور فعال در 
طول تاریخ بوده است که بمباران شده است. 
بمباران کننده ظاهرا نگرانی از تشعشعات 
اتمی و آسيب دیدن محيط زیست به خود راه 

نداده بود. تاسيسات اتمی عراق زیر زمينی و 
یا در دل کوه نبود که از گزند بمباران مصون 
باشد. عراق در آن منطقه فاقد کوه و تپه بلند 

است.

بقایای ساختمان محل تاسیسات اتمی اوسیراک

ساختمان محل تاسیسات اتمی اوسیراک پس از بمباران
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محاسبات تقویمی نشان می دهد که 
Cyprus جزیره 9 هزار کيلومتری قبرس

در مدیترانه شرقی در ماه ژوئن سال 545 
پيش از ميالد بر قلمرو ایرانـ  اَبَرقدرت 
جهان وقت، افزوده شده بود و این زمان در 

کتابهای تاریخ قرون قدیم مندرج است.
     این جزیره که از نظر وسعت، سومين 
جزیره مدیترانه بشمار می رود تا مارس 
332 پيش از ميالد ] 4ـ  5 ماه پس از نبرد 
ایسوس[ هنوز در دست ایرانيان بود. نبرد 
ایسوس ]ناحيه ای در سوریِه امروز[ که 
در آن یک سپاه از ارتش ایران از اسکندر 
مقدونی شکست خورد در نوامبر 333 
پيش از ميالد روی داده بود. ناحيه ایسوس 
تا ساحل مدیترانه ]خليج اسکندرون که 
بعدا و به مناسبت آن پيروزی نظامی به 
نام اسکندر مقدونی نامگذاری شده است[ 

فاصله زیاد ندارد.
     در دوران حکومت ایران بر قبرس، 
نهال و بذر بسياری از درختان ميوه منطقه 
مدیترانه و نيز َحنا )برای تهيه رنگ قرمز( 
از این جزیره به ایران و نهال و بذر چند نوع 
انگور ایران به آنجا منتقل شد. ایرانيان از 
معادن مس قبرس بهره برداری می کردند. 
قبرس 19 دهه یک پایگاه دریایی ایران در 

مدیترانه بود.
     به تحریک آتنی ها و همزمان با سایر 
ایونی ها، قبرسی ها در سال 499 پيش 
از ميالد برضد امپراتوری ایران دست به 

شورش زدند که به دست آرتی بيوس  
Artybiusـ  ژنرال ارتش ایران سرکوب 

شدند ]آرتی بيوس تلّفظ یونانی نام این 
ژنرال است[.

 قبرسی ها در سال 344 پيش از ميالد نيز 
به یک شورش محدود دست زده بودند که 
بی نتيجه بود. آن بار، شاه هخامنشی ایران 
شورشيان را بخشود. پيش از ایرانيان، مدتی 
هم آشوریان بر قبرس حکومت کرده بودند.

     در پی شکست نظامی ایران در نبرد 
ایسوس از اسکندر، قبرس برای هميشه از 
ایران جدا شد و پس از درگذشت اسکندر، 
توسط اسکندریاِن حاکم بر مصر ازجمله 
پتولميس  Ptolemies اداره و کامال 

یونانيزه  Hellenizationـ  شد. 

    این جزیره استراتژیک در سال 58 پيش از 
ميالد به دست روميان افتاد که از سال 1570 
عثمانيان جای آنان را گرفتند و مهاجرت 

تُرکان به آن جزیره آغاز شد.
 از سال 1878 انگليسی ها حاکم بر قبرس 
شدند و قبرس در پی یک رشته مبارزات 
ميهنی از سال 1960 استقالل یافت ولی 
طولی نکشيد که تُرکان ساکن شمال این 
جزیره با حمایت نظامی ترکيه اعالم استقالل 
کردند و از 1974 این جزیره دارای دو دولت 
است. تُرکان نزدیک به یک چهارم نفوس 
این جزیره اروپاییـ  آسيایی یک ميليون 
و دویست هزار نفری را تشکيل می دهند. 
انگلستان هنوز پایگاه نظامی خودرا در این 

جزیره حفظ کرده است.

... و قبرس هم بر قلمرو امپراتوری ایران اضافه شد

قلمرو امپراتوري ایران در دوران هخامنشیانـ  جزیره قبرس در مدیترانه شرقي با دایره 
مشخص شده است

شاه اسماعيل صفوي مؤسس دودمان 
صفویان که شيعه اثني عشري را مذهب 
رسمي ایران اعالم کرد 23 می سال 1524 
ميالدي پس از 23 سال سلطنت درگذشت. 
شاه اسماعيل یکم هنگام مرگ 37 ساله 

بود.
       به باور برخی از مورخان، مشکالت 500 
ساله اخير ایرانيان تا حدی نتيجه سياست 

های شاه اسماعيل است که در عين حال 
یک »درویشـ  شاه« بود و خودرا از چند 
تبار )ایرانی، رومی و ترکمان( معرفی می 
کرد. این سياست ها در طول دوران سلطنت 
صفویه ادامه داشت. دودمان صفوي از زمان 
تاجگذاري شاه اسماعيل یکم در 1501 تا 
سال 1736 به مدت 235 سال بر ایران 

حکومت کرد.

سالگشت مرگ شاه اسماعیل صفوي، درویشی که شاه شد

شاه اسماعیل
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بيستم خرداد 1359 پس از تصویب 180 
اعتبارنامه، نخستين دوره مجلس شوراي 
اسالمي در تهران آغاز بکار کرد. پيش از 
انتخاب هيات رئيسه مجلس، ریاست ِسّني 

آن با یداهلل سحابي بود.
     درجلسه 20 خرداد اعتبار نامه هاي 
دریادار دکتر احمد مدني نماینده منتخب 
کرمان، هاشم صّباغيان و علي اکبر معين فر 
که با اعتراض رو به رو شده بود به کميسيون 
تحقيق ارجاع شد و اعالم گردید که شوراي 
نگهبان که بدون موجودیت آن مجلس نمي 
تواند قانون وضع کند هفته بعد آغاز بکار 

خواهد کرد. 
    بعدا دریادار مدني به دليل همان اعتراض 
اعالم کرد که این مجلس جاي او نيست 
و رفت.  وي در نخستين انتخابات ریاست 

جمهور هم نفر دوم شده بود. دریادار مدني 
که پس از انقالب سال 1357 در سمت هاي 
وزیر دفاع، فرمانده نيروي دریایي و استاندار 
خوزستان تالش بسيار کرد تا کشور تجزیه 

نشود، اخيرا در آمریکا فوت شد. وي از ملي 
گرایان بنام کشور بود.

پس از شکست کامل نا آرام کنندگان 
خوزستان، 17 خرداد 1358 به خواست 
دریادار دکتر احمد مدني کرماني استاندار 
وقت خورستان، همه شوراها و کميته ها و 
کانونها در این استان منحل و حفظ نظم صرفا 
به پليس و ژاندارمري سپرده شد. در ناآرامي 
هاي آن سال خوزستان که چند هفته پس از 
انقالب آغاز شده بود و از آن بوي ضد ميهني و 
تجزیه کشور به مشام مي رسيد 23 تن کشته، 
شماري مجروح و 120 نفر هم دستگير شده 
بودند و دریادار مدني با بکارگيري واحدهاي 
ارتش و یک تاکتيک ماهرانه به غائله پایان 
داد که خدمت چشمگيري به حفظ تماميت 

وطن محسوب مي شود.

اتحادیه اروپا که در پي انقضاي دوران 
سهميه بندي، با ورود انبوه پارچه، تي شرت، 
نخ و انواع محصوالت نساجي چين رو به رو 
شده بود باالخره توانست از سازمان جهاني 
داد و ستد یک ُحکم موقت براي محدود کردن 
واردات این قبيل محصوالت چين را بگيرد که 
ظرف چند ماه واردات آنها به اروپا نزدیک به 
دو برابر شده بود. این حکم موقت از 29 ماه 
مي 2005 ميان دو طرف، درگيري لفظي به 

وجود آورده بود.
    استدالل اتحادیه اروپا این بود که 
محصوالت چين تا چند برابر ارزانتر از توليدات 

مشابه داخلي است و باعث افزایش بيکاري در 
کشورهاي عضو مي شود، به عالوه مرغوبيت 
و بهداشتي بودن آنهاـ  به سبب بکار بردن 
مواد بازیافت )آشغال ها( در توليد آنهاـ  جاي 
تردید است.     انتقاد آن زمان اتحادیه اروپا را 
از آغاز دهه دوم قرن 21 از زبان هرکس و هر 
مقام وطندوست در هر کشور مي توان شنيد 
ـ ازجمله در جمهوري اسالمي ایران. به نظر 
تفسيرنگاران، توليدات و صادرات چين، در 
آینده براي سایر کشورها بيش از پيش مسئله 
خواهد شد. در بهار 1392 )2013 ميالدي( 
که به مناسبت نزدیک بودن انتخابات ریاست 

جمهور ایران، بازار انتقاد گرم شده بود دولت 
احمدي نژاد مورد انتقاد قرار گرفته بود که بيش 
از نياز از چين واردات داشتـ  واردات کاالیي که 
مي شد در ایران توليد کرد و قبال توليد مي شد. 
منتقدین گفته بودند که تصور حمایت سياسي 
چين از ایران خيالي باطل است زیرا رژیم پکن 
با خرید بيش از یک تریليون دالر اوراق خزانه 
داري آمریکا و نيز اینکه آمریکا بزرگترین بازار 
فروش کاالي ساخت چين است در اختالفات 
سياسي آمریکا و ایران، مآال جانب ایران را 
نخواهد گرفت و ... و چين در گروگان مالي و 

تجاري آمریکاست.

روزی که دریادار مدني کرماني گفت که این مجلس جاي من نیست و ...

درگیري اتحادیه اروپا با چین بر سر تي شرت، نخ و پارچه و ...ـ  انتقاد از دولت احمدي نژاد 
که بیش از حد از چین واردات داشت

مدنی

محمد عليشاه قاجار در پي استقرار در باغ شاه )پادگان ُحّر( و 
بازداشت گروهي از سران کشور و تبعيد پاره اي از آنان به خراسان 
و اشغال نظامي سازمانهاي پست و تلگراف، از 17 خرداد 1287 
هجري خورشيدي حفظ نظم تهران را به پالکونيکـ  ژنرال روس، 

و نيروي قزاق سپرد. 

در برابر، مجاهدان مسلح مشروطيت در بهارستان و مجلس 
سنگر بندي کردند تا از نمایندگان حفاظت کنند و به این ترتيب، 
شهر تهران در داخل حصار و باروي خود چهره یک منطقه نظامي 

را به خود گرفت.
 این اقدام محمد عليشاه سقوط او را تسریع کرد.

زماني که حفظ نظم تهران به پالکونیکـ  ژنرال روس سپرده شده بود

)1
39

ه7
دما

ردا
)خ

 5
ه0

مار
 ش

ک-
نام

وز
ر

16



م ماه مي سالگرد درگذشت  سي ا
اندیشمند بزرگ روس، گئورگي پله خانوف 
Georgi Plekhanov  است که در 

سال 1918 در 62 سالگي فوت شد. وي 
یک مارکسيست بود ولي جامعه روسيه 
را »نارس« براي پياده کردن این فرضيه 

مي دانست.
     پله خانوف که اینک درستي باور او 
به ثبوت رسيده است بارها به لنين که به 
اتفاق، نشریه »ایسکراـ  جرقه« را منتشر مي 
کردند تاکيد کرده بود که فعال باید از مرحله 
سوسيال دمکراسي آغاز، برایش تبليغ و 
انقالب را بر پایه آن قرار دهند و نباید برپایه 
شرکت در انقالب، به هرکس که به خيابان 
رفته و شعار داده، مقام دولتی و امتياز داده 
شود. اگر جز این شود، نه تنها »مسلک« بلکه 
کشورشکست خواهد خورد و فروپاشی، 
قطعی خواهد بود. پس از انقالب، نخست 
باید روانشناسی و رفتار مردم را از طریق 
آموزش اصالح کرد، آزمندی و تفّکر آن را از 
ميان بُرد و انسان دوستی و عشق به برابری 
انسان را تقویت کرد تا خواست های انقالب 

پایدار بماند. 
همين افکار پله خانوف باعث 
پيدایش و رشد »ِمنشویسم )در 
برابر بُلشویسم(« شد. وي در کنگره 
سال 1903 چپگرایان انقالبي 
روسيه با تفکر انترناسيوناليسم  و 
ایجاد جهان تک دولتی پرولتاریایي 
مخالفت کرد و راه ِمنشویک ها و 
ناسيوناليستي )همان راه سوسيال 
ا در  دمکرات هاي روسيه( ر
پيش گرفتـ  تحول، نه انقالب 
پرولتاریایي و تغييرات یک روزه 
)دفعتا(. با وجود این، وی  از حمایت 
اصولي از فرضيه مارکسيسم دست 
برنداشت، ولی آن را یک آرزوی 
نهایی می خواند و می گفت که دهها  
سال طول خواهد کشيد تا  این تفکر 

در مردم نهادینه شود و خودخواهی بشر از 
ميان برودـ  ریشه همه مسائل و مشکالت 
این است که یک انسان با اینکه با زبان شعار 
برابری می دهد می خواهد سهم بيشتری 
داشته باشد که تفاوت، دشمنی و نزاع نتيجه 

آن است و ناامنی . 
پله خانوف در همه نشست های انقالبيون 
که شرکت داشت و در سخنرانی ها و نوشته 
هایش هشدار می داد که کاری نشود که 
مارکسيسم به سرنوشت مزدکيسم دچار 
شود. مزدک همين فرضيه مارکسيسم 
)سوسياليسم مطلقـ  تأمين برابری کامل 
آنسان ها( را مطرح کرد و در کوتاه مدت 
هم پيروز شد، اما ... او تنها بود و آنانکه به 
وی پيوسته بودند، عمدتا فرصت طلبانی 
بودند که قيام اورا یک »فرصت« برای 
خود و رسيدن به هدف دیده بودند. مزدِک 
ایرانی بود که 14 قرن پيش ]تا زمان پله 
خانوف[ فرضيه سوسياليسم مطلق را اعالم 
داشت. رهبران انقالب روسيه ]انقالب سال 
1917[ باید دقيقا تاریخچه و شرح کارها و 
علل شکست مزدک ایرانی را بخوانند و در 

جلسات حزبی درباره آن بحث کنند.
پله خانوف تا پایان ُعمر که از بيماري ِسل 
درگذشت مي گفت: مارکسيسم فرضيه 
اي است خوب و ایده آل، ولي جوامع 
بشري و به ویژه جامعه روسيه هنوز به 
جایي نرسيده اند که آمادگي پياده کردن 
موفقيت آميز این فرضيه را داشته باشند 
به همان گونه که جامعه ایران باستان با 
همه اشتياق اوليه اش، فرضيه مزدک را 
که تفاوتي با فرضيه مارکس نداشت هضم 

نکرد.
     پله خانوف نيز بمانند لنين سالها به 
صورت پناهنده در سویس بسر بُرده بود. از 
پله خانوف کتاب هاي متعدد و نيز رساالت 
فراوان در تعریف انواع سوسياليسم ازجمله 
مارکسيسم باقي مانده است. همين 
نوشته ها او را در ردیف تئوریسين هاي 
بزرگ قرن 20 قرار داده است. مهمترین 
کتاب هاي تاليف پله خانوف عبارتند از: 
»آنارشيسم و سوسياليسم«، »تاریخ از 
نگاه یکتاشناسان«، »تاریخ متریاليسم«، 
»حقایق منطقي«، »اهميت مطالعه تاریخ 
از نظر تحوالت اندیشه«، »نقش 
فرد در تطّور تاریخ« و آخرین 
تاليف او »مشکالت ریشه اي 
مارکسيسم«. وی درباره آنارشيسم 
)آنارکيسم( گفته بود که اگر ظلم و 
تبعيض و فساد دولتی نهادینه شوند 
و پایدار بمانند، آنارشيسم گروهی 
و حتی فردی ظهور خواهد کرد و 
آنارشيست ها با همان تفکر تأمين 
برابری دست به ترور و تخریب 
خواهند زد تا با از ميان برداشته 
شدن عامالن تبعيض، ظلم و فساد 
به هدف برسند ]که نمونه هایی از 
آغاز آن از نخستين سال قرن 21 به 
چشم می خورد؛ از انفجار انتحاری 
تا راندن خودرو در ميان جمعيت 

و ...[.

نظر »پله خانوف« اندیشمند بنام درباره انقالب و سوسیالیسم با استناد به شکست انقالب 
مَزدک ایرانیـ  پیش بین بینی او درباره بازگشت آنارشیسم با چهره دیگر

Georgi Plekhanov
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30 می 1960 بوریس پاسترناک 
نویسنده و شاعر روس و مولف کتاب 
»دکتر ژیواگو« درگذشت. وی در 1890 
به دنيا آمده بود. کتاب دکتر ژیواگو که شرح 
احوال، مشکالت و اظهارات فردی به همين 
نام است خشونت ها، نارسایی ها و ضعف 
ها انقالب و انقالبيون روسيه در سالهای 
نخست و در جریان جنگ داخلی روسيه 
)جنگ سرخ ها با سفيدها = کمونيست ها و 

تزاریست ها( را منعکس می کند.
 این کتاب در شوروی ممنوع االنتشار 
بود و یک ناشر ایتاليایی که متوجه قضيه 
شده بود نسخه دستنویس آن را به طریقی 

از روسيه خارج و در ميالن منتشر کرد که به 
بسياری از زبانها ازجمله فارسی ترجمه شد 
و پایه های نظام کمونيستی شوروی را به 
لرزه درآورد. در سال انقالب، در تهران افشاء 
شد که ترجمه فارسی و چاپ این کتاب در 
تهران با پول یک دولت بلوک غرب صورت 

گرفته بود.
 این کتاب برنده جایزه ادبی نوبل شد.

 پاسترناک تاليفات متعدد ازجمله داستان 
»خواهر« و داستان »زندگانی« دارد. به 
باور مورخان، پاسترناک و سولژنيتسين 
)نویسنده دیگر روس( در فروپاشی نظام 

کمونيستی سهم چشمگير داشته اند.

دو ماه پس از امضای قرارداد لندن، 25 
می 1946 مجلس »امارت ماوراء اردن« این 
سرزمين را کشور هاشمی اردن و عبداهلل بن 
حسين را پادشاه آن اعالم کرد که روز ملی 
اردن است. عبداهلل بن حسين از این روز 
به بعد ملک عبداهلل خطاب شد. وی که 20 
ژانویه 1951 در بيت المقدس به دست یک 
فلسطينی کشته شد از سالها پيش از پادشاه 
شدن، ریاست امارت »ماوراء اردن« را به 

دست داشت.
 عبداهلل متولد مّکه در 1882 که در 
استانبول تحصيل کرده بود مدتي نماینده 
مّکه در مجلس عثماني بود. پدر او اميرحسين 
که شریف مّکه )و امير حجاز( بود در طول 
جنگ جهانی اول به انگليسی ها در شکست 

دادن عثمانی کمک کرده بود.
 سرزمينی که امروز اردن خوانده می 
شود پيش از سال 1917 یک ایالت عثمانی 

و وابسته به سوریه بود. انگليسی ها که اردن 
را بسان عراق تأسيس و قيمومت آن را با 
دریافت مصوبه جامعه ملل از سال 1921 
به دست داشتند از 15 می 1923 ریاست 
خاندان هاشمي را که از حجاز بودند و تحت 
فشار سعودي ها به اردن مهاجرت کرده بودند 
بر ماوراء اردن که عنوان »امارت« داشت به 

رسميت شناخته بودند. 
    سرزمين اردن که زماني هم قطعه اي از 
امپراتوري ایران بود 89 هزار کيلومتر مربع 
وسعت و اینک  حدود 10 ميليون جمعيت 
دارد. در جریان نخستين جنگ اعراب و 
اسرائيل )جنگ سال 1948( ارتش اردن غرب 
رود اردن و بيت المقدس را تصرف کرد و چهار 

ـ پنج دهه در کنترل داشت.

کتاب دکتر ژیواگو که با پول غرب به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شد

روز ملّی اردنـ  چگونگي تاسیس این کشور

بوریس پاسترناک

ملك عبداهلل 
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نخستين کودتا )برکنارکردن دولت با 
توسل به زور(ـ  کودتایی مشابه کودتاهای 
معاصر، نهم ژوئن سال 411 پيش از ميالد در 
کشورـ  شهر آتن روی داد. این کودتا دولت 
آتن را برکنار و چند اِليت و به اصطالح وقت؛ 
اوليگارش  Oligarch را حکومت داد. کشور 
ـ شهر آتن در آن زمان حدود 400 اوليگارش 
)توانگر و اَرباب ملک( داشت. درآن زمان، 
افسران ارتش و اصحاب رزم از همين گروه و 
افراد خانواده آنان بودند. بنابراین، تعریف آن با 
تعاریف امروز )اوليگارش = ثروتمنِد بانفوذ و 

...( فرق داشت.
    کودتای آتن در جریان جنگ های پلوپونِز 
روی دادـ  )جنگ های اسپارت و متحدین آن 
با آتن و ائتالف آن از سال 431 تا 404 پيش 
از ميالد(. در جریان این جنگ ها، ایرانـ  تنها 
اَبَرقدرِت دنيای باستانـ  از اسپارت و ائتالف 
آن حمایت می کرد، ازجمله رساندن اسلحه، 
خواروبار و دادن پول و به همين سبب، آتنی ها 
و نویسندگان آن به زبان وقت خود، دولت ایران 
را امپریاليست می خواندند ]واژه امپریاليسم 
به مفهوم سياست اِعمال قدرت و نفوذـ  نفوذ 
سياسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی و دیکته 
کردن به ملل ضعيف از زمان ناپلئون بناپارت 
به ميان آمده و قبالـ  در طول تاریخ تا قرن 

نوزدهم، واژه های دیگری در هر زبان برای 
بيان آن بکار می رفت.[.

    تا زمان کودتای آتن، این »کشورـ  شهر« 
به صورت دمکراسی اداره می شد و مقامات 
آن انتخابی بودند و ضوابط در یک بامداد در 
یک محوطه روباز )محل ورزش و یا نمایش( 
در اجتماع شهروندان مطرح و به رای گذارده 
می شد و در صورت تصویب، قانون می شد 
و همچنين انتصابات دولتی. در آن زمان از 

دمکراسی آتن، یک قرن گذشته بود.
    استدالل کودتاگران در آن روز این بود که 
دولت انتخابی وقت شایستگی نداشت، مردم 
در انتخاب آنان دقت نکرده بودند و   وضعيت 
جنگ را در نظر نگرفته بودند و شکست های 
نظامی و اقتصادی جاری )وقت(، نتيجِه همين 
ناشایستگی مقامات بوده و در این شرایط 
راهی جز برکنار کردن دولت با توسل به نيروی 
نظامی وجود نداشته است و دولت تازه )دولت 
اِليت ها = اوليگارش ها( بهتر خواهد توانست 
جنگ را با برقراری روابط خارجی متناسب و 

اقتصاِد بی مسئله هدایت کند. 
    در آن زمان، آتن نه تنها در جنگ های 
پلوپونز، بلکه در لشکرکشی به جزیره سيسيل 
)جنوب ایتاليا( دست بگریبان ناکامی بود و 

مردم ناراضی از وضعيت.

    توسيدیِدس )موّرخ( و ارسطو )فيلسوف و 
معلّم( کودتای آتن را »انقالب« خوانده اند و از 
آن پس، به اقتباس از آنان، بسياری از کودتاها 
نيز انقالب خوانده شده اند و اقدامی ضروری و 

الزم برای نجات ملّت و کشور.
    در بيشتر کتاب های مربوط به تاریخ یونان 
باستان از اعضای منتخب دولت وقِت »کشور 
ـ شهر آتن«ـ  پيش از کودتا به عنوان کامانرها  
Commoners )توده هاـ  از توده هاـ  

عاميون( نام برده شده که از تجربه و معلومات 
عمومی و ميهندوستی اِليت ها برخوردار 

نبودند.
    نتيجِه کودتای سال 411 پيش از ميالد از 

قرن هفدهم عنوان تازه ای یافت: 
Plutocracy )حکومت ثروتمندان، 

ارباب ملک و کسانی که ثروت به آنان قدرت 
داده بود( که از قرن بيستم که اصحاب نظر 
معتقد شدند که بعضی اوقات، شرایط کشور 
به حّدی وخيم می شود که برای نجات ملّت 
راهی جز کودتا باقی نمانده، تعاریف تازه ای 
جای آن را گرفته است. برخی از اصحاب نظر 
معتقدند که کودتای نظامی، زیانی کمتر از 
انقالب دارد که انقالب تلفات دارد و همه چيز 
را زیر و رو می کند. کودتا تنها مقامات ارشد را 

تغيير می دهد.

نخستین کودتا به مفهوم امروز در تاریخ بشرـ  نظرات و باورها نسبت به کودتا و گاهی 
اجتناب ناپذیر بودن آن

دهم ژوئن )بيستم خرداد( زادروز فيلسوف ایراني، صوفي و عارف 
بزرگ فخرالدین ابراهيم همدانی است که در سال 1213 ميالدي در 
نزدیکي شهر همدان به دنيا آمد و در راه صوفياني همچون مولوي 
قرار گرفت. فخرالدین که 76 سال عمر کرد و بسال 1289 در دمشق 
درگذشت بر افکار بسياري از فالسفه پيش از خود تفسير نوشت، از 
جمله بر عقاید »ابن عربي«. »لمعات« یکي از تاليفات اوست. وی شعر 

نيز می سرود.
     فخرالدین مدتي از عمر خودرا در هند غربي )پاکستان امروز( 
گذراند و همانجا ازدواج کرد و کتاب »ُعّشاق نامه« را نوشت. آن 
منطقه در آن زمان »پارسی زبان« بود و پارسی مادر زبان اُردو است. 

وي سپس به قونيه )واقع در ترکيه امروز و در آن زمان در قلمرو روم 
شرقي( رفت و معاشر موالنا جالل الدین شد. در آن زمان پارسی زبان 
ساکنان شرق، مرکز و جنوب شرقی ترکيه امروز بود و نزدیک به نيمی 
از واژگان تُرکی ِ ترکيِه امروز از زبان پارسی گرفته شده است. نخستين 
پادشاهان عثمانی ازجمله محمد فاتح موسس امپراتوری عثمانی به 

پارسی مکاتبه می کردند. 
    فخرالدین ابراهيم پس از اقامت در قونيه، چون در آنجا با دشمني 
امپراتور روم شرقي رو به رو شد به دمشق گریخت. وي انواع »صوفيسم« 
را تفسير کرده و بر ضد دل بستن به مادیات دنيوي بوده و اثبات کرده 

است که مادیگري و َزرپرستی ریشه و عامل جرائم و جنایات است.

زادروز فخرالدین ابراهیم همداني صوفي و عارف بزرگ ایراني که مادیگری را ریشه 
جرائم اعالم کرده است
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 Gaius ژنرال »گایوس ماریوس
Marius « فرمانده ارتش روم، 22 ماه 

مي سال 107 پيش از ميالد سياستمداران 
و دولتمردان رومي را قانع کرد که این کشور 
ارتشي مشابه ارتش ایران دوران هخامنشيان 
الزم دارد تا اَبَرقدرت واقعي و دائمي شود و 
همانند هخامنشيان، مردِم بدون زمين و 
مزرعه و القاب هم باید بتوانند وارد این ارتش 
شوند و شرط ثروت و اشرافيت باید از انتخاب 

شدن به سناتوري حذف شود و .... 
    تا آن زمان ارتش روم مرکب از مردان 
داوطلب طبقات اول و دوم جامعه این کشور 
]اشراف و زميندارها و ارباب ِملک[ بود که بدون 
دریافت دستمزد، و صرفاً به منظورخدمت به 
وطن ]در حقيقت، حفظ اموال خود و بدست 
آوردن اموال بيشتر از طریق تقسيم غنائم[ به 

جنگ مي رفتند و پس از پایان هر جنگ، دیگر 
عمالً ارتشي وجودنداشت. 

ماریوس که تاریخ هخامنشيان و نوشته 
هاي موّرخان یوناني را خوانده و در یک جنگ 

نيز با ایرانيان روبه رو شده بود عقيده داشت که 
روم به ارتشي دائم مرکب از همه داوطلبان از 
طبقه پایين تا باال الزم دارد که سپاهيگري 
را نه تنها خدمت به وطن بلکه شغل و منبع 
درآمد قرار دهند و به مدت 20 سال، شب و روز 
آماده خدمت باشند و در پادگانها ها بسر برند.

 این پيشنهاد ژنرال ماریوس به تصویب 
سنای روم رسيد و این امپراتوری در سایه آن 
داراي یک ارتش دائمي نيرومند شد و قرن ها 
ـ یکی از دو اَبر قدرت باقي ماند. این رویداد در 
تاریخ عهد باستان »رفورم نظامي گایوس 
ماریوس« عنوان گرفته است. وي چندبار 
به سمت کنسول روم انتخاب شد و یک بار 
رقيب خودرا روانه جنگ با مهرداد پادشاه 
ایراني تبار پنتوس )منطقه اي در حاشيه 

دریاي سياه( کرد.

اصالحات نظامي »ماریوس« بر پایه تشکیالت ارتش ایران باستان

)تصویر مجسمه او(
Gaius Marius 

پاره اي از موّرخان طبق محاسبات 
تقویمي تازه، وقوع نبرد ُهرُمزدگان را 28 
مارس سال 224 ميالدي نوشته اند که در 
کنار رود َجّراحيـ  در نيمراه شوش و بهبهان 
روي داد و نبرد سومـ  نبرد نهایي اردشير 
پاپکان و اردوان پنجم بود و برخی دیگر 
از موّرخان، وقوع این نبرد را 11 سپتامبر 
نوشته اند و از آن به نام جنگ داخلي ایرانيان 

نام برده اند.     
در نبرد ُهرُمزدگان، اردشير پاپکان 
حاکم پارس )فارس، کرمان، سيستان 
و اصفهان امروزه( بر اردوان پنجم )به 
یونانی؛Artabanus( شاه اشکاني غلبه کرد 
که با کشته شدن وي، حکومت 476 ساله 
اشکانيان )خراسانیـ  مازندرانی و در غرب 
معروف به پارتيان( پایان یافت. به نوشته 
برخي از موّرخان، اردوان پنجم در جریان 
همين نبرد کشته شد و پاره اي دیگر نوشته 
اند که فرار کرد و دو سال بعدـ  سال 226ـ  در 

مخفي گاه خود درگذشت.

     عامل پيروزی اردشير در نبرد هرمزدگان، 
سوارنظام ده هزاری نفری او بود که عمدتا 
کرمانی بودند. در نبرد هرمزدگان، واحدهای 
پياده اردشير که بيشترشان اسپهانی 
)اصفهانی( بودند راِه دسترسی نظاميان 
اردوان به آب رودخانه را بسته بودند. در 
جریان نبرد همچنين بسياری از نظاميان 

اردوان که مخالف برادرُکشی بودند دست 
از جنگ کشيدند و یا به نيروهای اردشير 
پيوستند. در این نبرد، شاپور پسر اردشير در 

کنار پدر می جنگيد.
    اردشير به رغم عالقه اي که به کرمان 
داشت و پيش بيني مي شد که این شهر را 
)که در این شهر یک دژ نظامی بر فراز تپه 
ای ساخته است که آثار آن در دل شهر 
باقی است( مرکز حکومت خود قرار دهد 
، پایتخت را از تيسفون )کنار دجله و 35 
کيلومتري جنوب بغداد امروز( منتقل نکرد.

     وی دو سال پس از پيروزی بر اردوان 
پنجم و برقرارشدن آرامش در کشور، در 
23 ژوئن سال226 ميالدی )دوم تيرماه( 
در معبد آناهيد )آناهيتا( تاجگذاري کرد و 
ناسيوناليسم ایراني را بر محور آموزشهاي 
زرتشت و فرهنگ و تمدن ایرانی احياء 
کرد. مردم پارس بمناسبت شاه ایران شدن 
اردشير، شهر غور )فيروزآباد کنونی( را به 
»اردشيرخوره« تغيير نام دادند و تصویر 

سالروز نبرد ُهرُمزدگانـ  نبرد سوم و نهایی اردشیر پاپکان با اردوان پنجمـ  شرح نبرد و 
روی کارآمدن ساسانیان در ایران و کارهای اردشیر

اردشیر پاپکان
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برجسته اورا با شعار دریافت حکومت از 
اورمزد در طاق بُستان نقش زدند. قلمرو 
ایران وقت، از هندوستان تا مدیترانه و از رود 
سيحون و ُسغد )شمال تاجيکستان امروز به 
مرکزیّت شهر ُخَجند( و مناطق شرقی دریای 
سياهـ  تمامی قفقاز تا بحرین )تمامی مناطق 

غربی و جنوبی خليج فارس( بود.
     اردشير چهار سال پس از پيروزی در نبرد 
ُهرُمزدگان، »ِسِوروس« امپراتور روم را که 
گام به قلمرو ایران گذارده بود در کنار فرات 

شمالی شکست داد و بيرون راند.
     اردشير سپاه جاویدان دوران هخامنشيان 
را احياء کرد و نظام اداری تازه ای بر پایه 
شرایِط انتصابات )رعایت پيش شرط ها(، 
تشویق و توبيخ و تکاليف کارمندان دولت 
تنظيم کرد و یک دستگاه بازرسی گسترده 
که به خود او مستقيما گزارش می کرد به 
وجود آورد و سيستم بخشنامه نویسی را 
ابداع و نظرات و فعاليت های روزانه خودرا 
قلمی می کرد که به صورت کارنامِک اردشير 
باقی مانده است. در دهه دوم قرن 21 سران 
کشورها به همان صورت کارها و نظرات 
خودرا در »تویتر« قرار می دهند تا همگان 
آگاه شوند و آن هم به قلم و از زبان خودشان 

نه اِدیت رسانه ها و کم و زیاد کردن مطلب.
    ساسانيان در طول حکومت 427 ساله 
خود امکان ندادند که امپراتوری روم در 
آسياي غربي پيشروي کند. اردشير پاپکان 

متولّد سال 180 ميالدی در شهر استخر 
)شيراز( که از مارس 224 تا فوریه 242 
سلطنت کرد آئين زرتشت را دین رسمي 
)دولتي( ایرانيان قرارداد. ساسانيان روميان 
را وادار کردند که پيروان آیين زرتشت را در 
قلمرو خود مخصوصا در بالکان تحّمل کنند. 
ساسانيان که اردشيرـ  سردودمان آنان بود 
ـ پایه گذار یک ناسيوناليسم ویژه ]َمسلَِک 
پان ایرانيستی[ در ایران بوده اند که ریشه 
هاي آن باقي مانده و در طوِل 14 قرن پس از 
این دودمان چند بار توفنده وار سر بلند کرده 
است. مبارزات استقالل طلبانه ایرانيان و 
جانبازي هاي قهرمانانه آنان در این راه که 
چندی پس از سقوط ساسانيان آغاز شد 
در طول تاریخ جهان نظير نداشته و فصل 
درخشانی از تاریخ عمومی را تشکيل داده 

است.
    ساسانيان همچنين مانع از ورود نژاد 
نيمه زرد )آلتایي ها و همسایگانشان( به 

قلمرو ایران در منطقه فرارود و ایران خاوري 
)افغانستان امروزه، کشمير و پاکستان غربی 
کنونی( شدند تا تنّزل فرهنگ و درنتيجه 
تمدن روی ندهد. آنان همچنين کوشش 
داشتند که اختالط نژاد در ایران صورت 
نگيرد. با وجود همه دقّتی که در دوران 
ساسانيان به عمل می آمد که آموزش های 
زرتشت دقيقا رعایت شود و فساد و بویژه 
در امور دولتی صورت نگيرد، اواخر دوران 
این دودمان، کشور دچار گسترش شکاف 
طبقاتي و فساد اداري شده بود، همين 
فساد و نارضایتی توده ها از آن، مزدک 
روحانی زرتشتی را برانگيخت تا مسلک 
سوسياليستي خود را مطرح کند که در آغاز 
کار مورد توجه قرار گرفته بود و شاه وقت 
برای مدتی از پيروان آن شده بود. همين 
فساد و مبارزه بر سر کسب مقام که به سران 
ارتش هم رسيده بود سبب شکست نظامی 
ایران در نوامبر 636 در قادسيه شد. یکانهای 
نظامی ایران که چند برابر نيروی عرب 
مسلمانـ  نفر و تسليحات داشتند شکست 
خوردند که هگل اندیشمند آلمانی گفته 
است که عينا همين وضعيت )فساد اداری 
و منازعه ميان مقامات دولتی و گسترش 
شکاف ميان دارا و نادار( باعث شکست 
داریوش سوم آخرین پادشاه ایران از دودمان 
هخامنشيان از اسکندر مقدونی شده بود 

)فلسفه تاریخ(.

تصویر اردوان پنجم بر سکه اش

سالروز درگذشت بهرام چوبین از نوابغ نظامی ایران و نگاهي به کارهاي اوـ  آتشبارهاِی 
ابتکار بهرام چوبین

مؤلف »تاریخ نوابغ نظامي« که کتابي به 
زبان انگليسي است، روز درگذشت اسپهبد 
بهرام ِمهران )بهرام چوبين( ژنرال معروف و 
نابغه نظامي قرن ششم ميالدي ایران را پنجم 
ماه مي سال 592 ميالدي ذکر کرده است. 
وي که در »ري« به دنيا آمده بود در خراسان 
خاوري درگذشت. در جنوب غربی ایران 
)لرستان( دره ای به نام بهرام چوبين وجود 
دارد. بهرام از آن جهت به چوبين توصيف 
شده است که مردی بلند باال و عضالنی بود 

ـ مشابه چوب.

    به نوشته برخي از تاریخ نگاران، سامانيان 
که باعث احياء زبان فارسي و فرهنگ ایراني 

شدند از نسل بهرام چوبين بوده اند.
    مخالفت بهرام چوبين با پادشاه شدن 
خسروپرویز که اشتباهات این پادشاه مآال به 
پایان ُعمر امپراتوري ایران در آن عصر انجاميد 
از فصول آموزنده تاریخ عمومي است. بهرام 

پادشاهی خسروپرویز را هرگز تأیيد نکرد.
    خسروپرویز هنوز پایه هاي سلطنت اش 
را استوار نکرده بود که با ضدیت ژنرال بهرام 
چوبين رو به رو شد زیرا که بهرام شنيده بود 

خسروپرویز بر ضد پدرش به نوعی کودتا 
کرده بود. 

    خسروپرویز چون یاراي ایستادگي در 
برابر ژنرال بهرام را نداشت 23 نوامبر سال 589 
ميالدي به قسطنطنيه فرار کرد تا از موریس 

امپراتور روم شرقي کمک بخواهد.
     موریس که در انتظار چنين فرصتي بود 
یک سپاه کامل در اختيار خسرو دوم قرار داد 
و خسرو با کمک این سپاه و هواداران داخلي 
اش در نبرد سال 591 ميالدي پيروز شد و به 
تخت سلطنت بازگشت، بهرام به خراسات 
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رفت و بعدا در همانجا درگذشت.
    موّرخان تاریخ جنگها، جنگ بلخ در سال 
588 را که فاتح آن بهرام چوبين بود، نبردي 
بي سابقه توصيف کرده اند زیرا در آن، نوعي 
موشک بکار رفت و به عالوه، یک سپاه کوچک 
از لحاظ شمار افراد، یک ارتش بسيار بزرگ را 

شکست داده بود. 
    به نوشته این مورخان، 28 نوامبر سال 
588 ميالدي در بلخ، ارتش ایران به فرماندهي 
ژنرال بهرام ِمهران در جنگ با خاقان »شابه« 
امپراتور سرزمين هاي شمال غربي چين که 
به خراسان بزرگتر دست اندازي کرده بود از 
سالح تازه اي که در آن نفت خام بکار رفته بود 

استفاده کرد.
     خاقان شابه ]خاقان = خان خانهاـ  امپراتور، 
این واژه با تلفظ خاگان هنوز در مغولستان بکار 
مي رود[ زماني از لشکر کشي ایران آگاه شد 
که بهرام تنها چهار روز تا بلخ فاصله داشت، و 
چون شنيد که بهرام با کمتر از 13 هزار نفر 
آمده است چندان نگران نشد و با تمامي مردان 
قادر به حمل سالح خود که مورخان یکصد 
تا سيصد هزار تَن گزارش کرده اند به مقابله با 

بهرام شتافت.
     در روز نبرد، بهرام به واحدهاي آتشبار 
)نفت اندازان( توصيه کرد که حمله را با پرتاب 
پيکانهاي شعله ور آغاز کنند و ادامه دهند تا 
آرایش سپاهيان خاقان بر هم خورد و قادر به 
تنظيم آن هم نباشند و به سواران کماندار 
)اسواران( گفت که همزمان با حمله نفت 
اندازان، با تير چشم فيلهای سپاه خاقان را 
هدف قرار دهند، و در این جریان، خود با دو 
هزار سوار زبده قرارگاه خاقان را مورد حمله 
قرار داد. خاقان که انتظار حمله مستقيم به 
مقّر خود را نداشت دست به فرار زد که کشته 
شد، سپاه عظيم او متالشي گردید و پسر وي 
نيز بعدا به اسارت درآمد و جنگ فقط یک روز 
طول کشيد که از شگفتي هاي تاریخ نظامي 

جهان است.
    مورخان نظامي درباره نفت اندازهاي 
ژنرال بهرام چنين نوشته اند: بهرام در 
زماني که از سوي شاه ایران )شاه پيش از 
خسروپرویز( حاکم چاَرک شمال غربي 
بود ]یک چهارم قلمرو ایران، از ري تا مرز 
شمالي گرجستان و داغستان کنوني شامل 

ارمنستان، آذربایگان و ُکردستان. در آن 
زمان، ایران به چهار اَبَر استان تقسيم شده 
بود که هرکدام را چاَرک نوشته اند[ هنگام 
بازدید از محل َفَوران نفت خام در ناحيه 
بادکوب )باکو( در ساحل جنوبي غربي 
دریاي مازندران و آگاهي از قدرت اشتعال 
این ماده، تصميم گرفت که از آن نوعي سالح 
براي واحدهاي رزمي ساخته شود و این کار 
به مهندسان ارتش واگذار شد. ظرف مدتي 
کوتاهتر از یک سال، پيکاني ساخته شد 
که بي شباهت به راکت هاي امروز نبود و 
هر پيکان حامل گوي دوکي شکل آغشته 
به نفت خام بود که از روي تخته اي که بر 
پشت قاطر قرارداشت با کشيدن زه پرتاب 
مي شد. طرز پرتاب آن بي شباهت به کمان 
نبود. دستگاه، از یک زه )روده خشِک دبّاغی 
شده( و چوب َگز )نوعي درخت مناطق 
خشک( ساخته شده بود که آن را بر تخته 
اي سوار مي کردند و داراي یک ضامن بود 
و پنج َمرد خدمه آن را تشکيل مي دادند که 
دو نفر از آنان کمانکش بودند، نفر سوم نشانه 
گيري مي کرد و فرمانده این آتشبار بود، مرد 
چهارم مأمور شعله ورساختن قسمت آغشته 
به نفت خام )پيکان( بود و مهمات رساني مي 
کرد و نفر پنجم مواظب قاطر بود و از هر واحد 
آتشبار، هشت نيزه دار مراقبت مي کردند که 

ضمن عمليات مورد حمله قرار نگيرد.
     این موّرخان در این باره که چرا بهرام با 
12 تا13 هزار مرد به جنگ یک ارتش یکصد 
تا سيصد هزارنفري شتافت چنين نوشته اند: 
    »هرمز« شاه وقت از دودمان ساسانيان، 
وقتي شنيد که خاقان »شابه« وارد اراضي 
ایران در شمال شرقي خراسان )تاجيکستان 
فعلي و شمال افغانستان امروز( شده، بلخ 
را مرکز خود قرار داده و عازم تصرف کابل و 
بادغيس است ژنرال هاي ایران را به تشکيل 
جلسه اي در شهر تيسفون )مدائن، نزدیک 
بغداد( پایتخت وقت ایران فراخواند و تصميم 
خود را به اخراج فوري خاقان از قلمرو ایران 
به آنان اطالع داد و خواست که ترتيب کار را 
بدهند. هرمز گفت که طبق آخرین اطالعي 
که به ارتشتاران ساالر )ژنرال اول ارتش ایران( 
رسيده، »خاقان شابه« داراي 300 هزار مرد 

مسلح و چند واحد فيل جنگي است.

     ژنرالها پس از تبادل نظر، اسپهبد بهرام 
چوبين را براي انجام این کار خطير برگزیدند 
و او ماموریت را پذیرفت. بهرام از ميان ارتش 
پانصد هزار نفرِي »آماده« ایران، حدود 
12 هزار مرد جنگدیده 30 تا 40 ساله 
)ميانسال( را برگزید که اضافه وزن نداشتند 
و ميهندوستي آنان قبال به ثبوت رسيده بود و 
بيش از سایرین قادر به تحمل سختي بودند و 
در جنگ سواره و پياده تجربه داشتند. وي به 
هر سرباز سه اسب اختصاص داد و با تدارکات 
کافي عزم بيرون راندن زردها را از خاک 

وطن کرد. 
     بهرام به جاي انتخاب راه معمولي، از 
تيسفون به اهواز رفت و سپس از طریق یزد و 
کویر خود را به خراسان رساند به گونه اي که 
خاقان متوجه حرکت او نشده بود. بهرام که 
در جنگ اعتقاد به روحيه سرباز بيش از هر 
ابزار دیگر داشت، ضمن راه هر دو روز یک بار 
سربازان را جمع مي کرد و براي آنان از اهميت 
وطندوستي و رسالتي که هر فرد در این زمينه 
دارد سخن مي گفت و آنان را اميد ایرانيان 
مي خواندـ  مردماني که مي خواهند آسوده 
و در آرامش و با فرهنگ خود زیست کنند. 
بهرام باالخره با همين سپاه ارتش خاقان را 

شکست داد.
    و اما درباره درگيري ژنرال بهرام مهران با 

خسروپرویز: 
     هنگامي که بهرام سرگرم پس راندن 
خاقانيان به آن سوي کوههاي پامير، و 
ایجاد استحکامات در مرز سين کيانگ و 
کاشغرستان امروز بود، شنيد که در پایتخت، 
پسر شاه )خسروپرویز( بر ضد پدرش به نوعی 
کودتا دست زده است که برق آسا خود را به 
تيسفون در ساحل دجله رساند. خسروپرویز 
فرار کرد و به امپراتور روم پناهنده شد و بهرام 
تا تعيين شاه بعدي زمام امور را به دست گرفت 
که پرویِز فراري با دریافت کمک از امپراتور 
وقت روم به جنگ او آمد. در آستانه نبرد، 
قسمتي از ارتش ایران به پرویز پيوستند که 
بهرام پس از چند زد و خورد مختصر، خروج 
از صحنه سياست را بر ادامه برادرکشي و قتل 
ایراني به دست ایراني که امري ناپذیرفتني بود 
ترجيح داد و به خراسان بازگشت و تا پایان ُعمر 

در همانجا باقي ماند.
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چهارم ماه می 1807درکاخ فينِکن 
قع در  اشتاین  Finckenstein وا
پروس )آلمان وقت( ميان فرانسه و ایران 
یک پيمان نظامیـ  سياسی امضا شد که 
 در»تاریخ« از آن به »پيمان فينکن اشتاین  
Treaty of Finckenstei« و همچنين 

Franco-Persian alliance  نام برده 

شده است. هدف نهایی فرانسه که ابتکار 
تنظيم و امضای این پيمان را به دست داشت؛ 
قطع گسترش قلمرو روسيه در جنوب و 
کوتاه کردن دست دولت لندن از هندوستان 

و خليج فارس با کمک ایران بود.
    طبق این پيمان، دولت وقت فرانسه 
)دولت ناپلئون بناپارت( حاکميت ایران 
بر تمامی قلمرو این کشور ازجمله قفقاز 
)از شمال تا جنوب و ازجمله گرجستان(، 
افغانستان، منطقه فرارود، تمامی بلوچستان 
و شرق دجله را تضمين کرد و وعده داد که 
به ایران کمک کند تا مناطق از دست رفته را 
بازگيرد و تعهد سپرد که بنيه نظامی ایران را با 
ارسال تجهيزات تازه و اعزام افسر و کارشناس 
تقویت کند و آموزش تازه دهد و کمک کند 
که انگليسی ها از قلمرو ایران )منطقه خليج 
فارس( اخراج شوند. درعوض، ایران متعهد 
شد که با دولت لندن تماس و دوستی نداشته 
باشد و به فرانسه کمک کند تا هندوستان را از 
چنگ انگلستان خارج سازد و برای رسيدن 
به این هدف با سران قبایل پشتون )افغانهای 
ساکن جنوب شرقی و مشرق افغانستان 
امروز، پاکستان شمال غربی و غرب و منطقه 
کویته( به تفاهم برسد که اینان )پشتونها 
= پاتان ها = پختون ها( در مساعی مربوط 
به برچيدن استعمار لندن در هندوستان 

همکاری کنند.
    در اجرای پيمان فيکن اشتاین، نهم 
ژوئن )جون( این سال ژنرال کلود ماتيو 
)ُکنت گاردان( با پيام ویژه ناپلئون خطاب 
به فتحعلی شاه عازم تهران شد و متعاقب او 

مستشاران نظامی فرانسه. 

    گذشت زمان نشان داد که پيمان فينِکن 
اشتاین بيش از پيش، ایران را به ميدان رقابت 
های استعماری و دشمنی های قدرت های 
اروپایی بایکدیگر کشانيد؛ کوچکتر شد 
و آسيب فراوان دید. ضعف ایران عمدتا 
ناآگاهی رجال وقت از اوضاع زمانه، دشمنی 
و رقابت این رجال با یکدیگر وگذرانيدن وقت 
در حرمسراها، سوء مدیریت ها و بزرگ بينی 

فرنگی ها بود.
    پيمان فيکن اشتاین دولت لندن را دچار 
وحشت کرده بود و این دولت باردیگر ِسر 
جان َملُکم را از هند برای مذاکره با دولت 
تهران روانه ایران کرد، ولی دولت تهران 
این بار اجازه ورود از بندر به تهران را به او 
نداد. ملُکم قبال با دولت تهران پيمانی امضاء 
کرده بود که پيمان فيکن اشتاین عمال به آن 
پایان داده بود. طبق آن پيمان که در کتب 
تاریخ؛ معاهده »ژانویه 1801« نوشته شده 
است، دولت ایران متعهد شده بود که نه تنها 
از تعّرض پشتون ها به متصرفات دولت لندن 
در هندوستان جلوگيری کند بلکه مانع 
حمالت قدرت های اروپایی ]منظور روسيه 

و فرانسه[ از طریق ایران به این سرزمين 
]هندوستان[ شود. 

    دولت روسيه بيش از دولت لندن دچار 
ترس از معاهده فيکن اشتاین شده بود که به 
موجب آن ناپلئون بناپارت تماميت »پرشيا« 
شامل ایران امروز، افغانستان، ترکمنستان و 
ازبکستان امروز و تمامی بلوچستان، منطقه 
قفقاز و مناطقی در شرق دجله را به رسميت 
شناخته و قول داده بود که به ایران کمک کند 
تا روسيه را از قلمرو تاریخی خود )گرجستان( 
براند و اسلحه، مستشار نظامی و کارشناس به 
ایران بفرستد. دولت روسيه که با اجرای این 
پيمان، برنامه های گسترش این امپراتوری 
در جنوب را بر باد رفته می دید تصميم گرفت 

که در کنارآمدن با ناپلئون شتاب کند.
    با صلح تيلسيت )آشتی تزار روسيه با 
ناپلئون( دولت تهران که نقض عهد ناپلئون 
را پيش بينی نکرده بود نه تنها به دام دولت 
لندن، انعقاد قرارداد دوجانبه با این دولت 
و رقص با ساز انگليسی ها افتاد بلکه در 
دو جنگ طوالنی از روسيه شکست خورد 
و تمامی قفقازرا طبق دو قرارداد گلستان 
)سال 1813( و ترکمان چای )22 فوریه 
1928( به آن دولت باخت، در جنگ سال 
1857 از انگلستان شکست خورد و ایالت 
های خاوری خود )افغانستان( را ازدست 
داد، چهار ژنرال روس )کائوفمان، سکوملف، 
الزارف و کوماروف( از سال 1873 تا 1881 
منطقه فرارود را تصرف و طبق قرارداد 21 
سپتامبر 1881، دولت تهران متعهد به 
تخليه این مناطق تا سال 1884 شد و در 
نتيجه »پِرژیَن امپایر« در محدوده مرزهای 
امروز قرارگرفت و شد »ایران«. در دوشکست 
نظامی ایران از روسيه و قراردادهای گلستان 
و ترکمان چای، همه جا نيرنگ های دولت 
لندنـ  از هدایت نادرست و منجر به شکست 
نيروهای نظامی ایران در جنگ با روس ها تا 
ميانجی گری در انعقاد قراردادها و انشاء آنها 

به چشم می خورد.

پیمان »فینِکن اشتاین«، ورود تهران به میدان رقابت و دشمنی قدرت ها، کوچک
 و ایران شدن »پرژین امپایر« و ...

ناپلئون بناپارت
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طيکم ماه می 1896 )12 اردیبهشت 
1275( روزي است که ناصرالدین شاه 
از طایفه مغول تبار قاجار در َحَرم شاه 
عبدالعظيم در شهر ري به دست ميرزارضا 
کرماني 39 ساله کشته شد )چهارشنبه دوم 
ربيع االول 1314 هجری َقَمری(. ناصرالدین 
شاه 16 جوالی 1831 )25 تيرماه 1209( 
در آذربایجان به دنيا آمده بود و هنگام مرگ 
65 ساله بود و 48 سال سلطنت کرده بود. 
ميرزارضا تپانچه را در زیر عریضه خود )نامه 

خودـ  ورق کاغذ( پنهان کرده بود.
    ميرزارضا پسر ميرزاحسين َعقدایی در 
کرمان یک ِملک داشت که قبال در اجاره 
پدرش بود که فوت شده بود. وکيل الدوله 
)محمداسماعيل خان( حاکم کرمان آن 
ِملک را از دست ميرزارضا خارج کرده بود. 
ميرزارضا برای شکایت از وکيل الدوله به 
تهرانـ  پایتختـ  آمده بود که مورد اذیّت و 

آزار کامران ميرزا مرِد قدرتمند وقت )پدرزن 
محمدعلی شاه و پدر بزرگ سلطان احمدشاه( 
قرار گرفته و زندانی هم شده بود. وی در تهران 
ماندگار و دستفروش شده بود و گویا )طبق 
برخی نوشته ها( تحت تأثيراندیشه های 

سيدجمال الدین اسدآبادی. 
    ميرزارضا که آن همه ظلم و ستم از 
حاکمان وقت دیده بود به اندیشه حذِف 
دست کم یکی از آنان افتاده بود و شاه وقتـ  
ناصرالدین شاه را انتخاب کرده بود. ميرزا در 
جریان یک سفر طوالنی، در شهر بارفروِش 
مازندران )که بعدا به شهر بابُل تغيير نام داده 
است( یک تپانچه ساخت روسيه خرید و در 
بازگشت به تهران، از زمان دیدار شاه وقت از 
َحَرم شاه عبدالعظيم آگاه شد. رسم بود که 
مردم در اینجا به شاه و مقامات ارشد عریضه 
می دادند و شکوه و شکایت می کردند. ميرزا 
12 اردیبهشت 1275 به آنجا رفت و تپانچه را 

در زیر شکایت نامه خود پنهان کرد، به صورت 
یک شاکی و عریضه دهنده به شاه نزدیک شد 
و در این حال گلوله را به قلب شاه شليک کرد و 
اورا کشت. محاظفان شاه مقتول اورا دستگير 
کردند و مقامات همراه شاه برای جلوگيری از 
طغيان احتمالی مردم جسد شاه را با همان 
لباس سلطنت در کالسکه نشانيدند تا نشان 

دهند که زنده است و به تهران رساندند.
    ميرزا در اطاقیـ  آبدار خانه و ...ـ  کاخ 
سلطنتی با ُغل و زنجير زندانی شد تا در 
دسترس مقامات وقت باشد که ضمن دیدار 
از او و مصاحبه، بدانند که محّرک وی چه 
کسانی بوده اند، ولی ميرزا بارها و بارها تاکيد 
کرده بود که ظلم و ستم و بی عدالتی اورا به 
قتل شاه وادار کرد و انگيزه اش قطع ستم 
بود. اطاق بازداشت ميرزا چند بار تغيير 
یافته بود. گویا مظفرالدین شاه با اعدام ميرزا 
چندان موافقتی نداشت و به همين سبب 
هم بازداشت او تا اَُمرداده ماه آن سال طول 

کشيده بود.
     ميرزا متولّد 1336 در کرمان 22 اَُمرداد 
1275 در ميدان َمشق وقت )ميدان تمرین 
نظاميان( که بعدا باغ ملّی شد به دار آویخته 
شد و جسد او بيش از یک شبانه روز بر باالی 
دار بود که پس از پایين آورده شدن در 
گورستان حسن آباد واقع در همان نزدیکی 
)اینک بخشی از خيابان حافظ، ساختمان 
آتش نشانی و ميدان حسن آباد( مدفون 
گردید. ميدان َمشق با اینکه بعدا ساختمان 
های وزارت امور خارجه، شرکت ملی نفت و 
کتابخانه ملی و موزه و پارکينک های مربوط 
در آنجا ایجاد شد هنوز به این نام معرف است. 
شرح قتل ناصرالدین شاه، وضعيت ميرزارضا 
در طول بازداشت، اظهارات او در بازجویی 
ها و شرح اعدام وی در کتاب »تاریخ بيداری 
ایرانيان« آمده است. روزنامه صور اسرافيل 
وقت شرح اعدام اورا نوشته بود. به رغم این 
نوشته ها که ظلم و بی عدالتی انگيزه قتل 
ناصرالدین شاه بوده است، به نظر می رسد 

سالروز قتل ناصرالدین شاه قاجار؛ پادشاهي که فاقد دورنگري و توان قضاوت بود و مناطق 
تاجیک نشین آسیاي جنوبي و میانه را از دست داد

ناصرالدین شاه قاجار
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که این رویداد درس عبرت نشده بود.
     ناصرالدین شاه نخستين شاه ایران بود 
که به اروپاي غربي سفر کرد، آن هم سه بار 
متوالي و به فاصله نسبتا کوتاهي از هم! و تنها 

براي تماشاي دیار فرنگ!. 
     ناصرالدین شاه که به باور تاریخ نگاران، 
فاقد دورنگري الزم و توان قضات بودـ  
ندانسته، امتيازهاي متعدد به خارجيان داد. 
بخشی از به فالکت افتادن ایران و از دست 
دادن مناطق تاجيک نشين افغانستان به 
مرکزیّت شهر هرات و منطقه فرارود )آسيای 
ميانه( مربوط به دوران سلطنت اوست. 
تاجيکان افغانستان و منطقه فرارود از اندیشه 
ایجاد یک کنفدراسيون با ایران خارج نشده 
اند و یک بار هم شهر هرات را به پایتخت 
شدن این کنفدراسيون پيشنهاد کرده بودند. 
تاجيکان منطقه فرارودـ  با همين هدفـ  در 
نيمه یکم قرن 20 با دولت مسکو )شوروي( 
جنگيدند ولي موفق نشدند. احمدشاه 

مسعود، برهان الدین ربّاني و ... همين اندیشه 
را در سر داشتند که جان دادند )ترور شدند(. 
گفته شده است که محمد اسماعيل خانـ  
معروف به امير هراتـ  از حاميان همين تفّکر 
بوده است که در سال 2012 در کابل به او هم 
اتهام! وارد کردند تا تخریب کنند. قبال، لندن 
و مسکو )شوروي سابق( با این فکر مخالف 
بودند و اینک اروپای غربی و آمریکای شمالی.

     یک مورد از کوچک شدن ایران در زمان 
ناصرالدین شاه، براي مثال:

     انگليسي ها که مي خواستند بر ایران 
خاوري سلطه داشته باشند ]که خودشان 
نام افغانستان بر آن نهاده اند و قبایل پشتون 
= پختون را با کشيدن خط مرزی دوراند = 
دوَرندـ  یک مقام وقت دولت لندنـ  از هم 
جدا ساخته اند[ تا روسها، هندوستان را از 
چنگشان بيرون نياورند، ناصرالدین شاه را 
تحریک به دست زدن به چند اقدام )به نوشته 
برخي مورخان؛ غير ضروري( در هرات کردند 

و سپس خودشان تحت عنوان حمایت 
از افغان ها، به ایران اعالن جنگ دادند، 
ناوگان به بوشهر فرستادند، با پياده کردن 
نيرو مناطقی را در جنوب غربی ایران تصرف 
کردند و ایران را ترساندند که دست از اصيل 
ترین بخش قدیمی سرزمين خود کشيد. 
انگليسي ها مي خواستند که طبق قراردادي 
که یک دولت اروپایي دیگر شاهد آن باشد، 
دست دولت تهران را که تمایل بيشتري به 
دوستي با تزارهاي روسيه داشت از ایران 
خاوري و شهر هرات کوتاه سازند و با امضاي 

قرارداد پاریس به این هدف خود رسيدند. 
     دستور قتل مدیر شایسته اي چون 
ميرزامحمد تقي خان فراهانيـ  امير کبير 
ـ که به دستور ناصرالدین انجام شد آسيبی 
بزرگ به ایران بشمارآمده است. ناصرالدین 
شاه با قتل امير کبير، ایران را از برخوردار 
شدن هرچه بيشتر از مهارت هاي این فرزند 

شایسته خود محروم ساخت.

میرزا رضا کرماني یکم ماه مي 1896 دستگیر و یازدهم آگوست همان سال به دار آویخته شد و دست و پاي او در دوران 
بازداشت در زنجیر بود
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان

تصویري از مجسمه
Proclus 

26

»پروکلوس ليکائوس« فيلسوف، نویسنده و ریاضي دان 
یوناني هفدهم اپریل 485 ميالدي در 73 سالگي درگذشت. وي 
که از فالسفه نئوافالتوني بود هرگز ازدواج نکرد و گوشت نخورد. 
تعریف پروکلوس از اینتلِکت و اینتلِکچوال )انتلکتولـ  اصطالحا؛ 
روشنفکر( که همانا توان و ظرفيت دانستن، و انسان آگاه است تا 
به امروز تغيير نکرده است. پروکلوس گفته است که اینتلِکچوال 
)انتلکتول( فردی است که تفّکر و رفتار غيرمادی داشته باشد. 
وی استدالل کرده است که انسان ذاتا تمایالت معنوی و اخالقی 
دارد و وضعيت و شرایط جامعه در او آزمندی و آمادگی تعّرض 
به وجود می آورد و تمدن و فرهنگ جوامع را متفاوت می سازد. 
به زعم پروکلوس، انسان آگاه فردی است عاطفی، اهل استدالل 

و مواظب احوال دیگران و حّساس نسبت به ظلم و بيدادگری.
    پروکلوس عميقا معتقد به انتشار تجربه و انعکاس اشتباهات 
)تأليف تاریخ( بود تا تکرار نشوند. وی به سالخوردگان اندرز داده 
است که تجربه زندگی را باخود به گور نبرند آن را بازگو کنند تا 
نسل بعد از آنان، بتواند راه و چاه را تشخيص دهد که نياموختن 

گناهی است بزرگ. 
    پروکلوس در کار قصه نویسی مخالف نوشتن داستان تخّيلي 
بود و از اینکه برخی سخنوران واقعيت های زندگی را رها ساخته 

و دنبال خيال رفته اند ابراز تعجب کرده است. 
    پروکلوس که در عين حال یک مدّرس بود به شاگردانش می 
گفت که مصاحبه با سالخوردگان، سوژه بسيار به دست مي دهد 
که نوشتن و بازگوکردن آنها، انسان و بویژه نسل نو و آینده را بيدار 

و روشن خواهد ساخت. 
    وي پاسخ به این پرسش را که چرا ازدواج نکرده بود به صورت 
کتاب در آورده و مدعي شده است که نمي خواسته مسئول 
دشواري هاي احتمالي فرزندان باشد که قبال خواهش نکرده اند 

به این دنياي پُر از درد و رنج و زحمت وارد شوند.

     تاریخنگاران پروکلوس را پدر تفسيرنگاری ژورناليستی 
می دانند. وی عقاید و نظرات افالتون، ارسطو و اندیشمندان و 
دانشمندان پيشين و یا معاصر خودرا به این صورت تفسير کرده 

است؛ روشن و ساده و بدون تکلّف.
    در زمينه ریاضيات، پروکلوس در اثبات قضيه هاي هندسه، 

روشي متفاوت از فيساگوراس )فيثاغورث( ارائه کرد.
     »پروکلوس« که دهها سال رئيس آکادمي آتن بود در 
قسطنطنيه )کنستانتينوپلـ  استانبول( به دنيا آمده و در 
اسکندریه تحصيل کرده بود. تاریخ نگاران اورا از آخرین گروه 

اندیشمندان بزرگ یونان باستان بشمار آورده اند.

اندرزهاي مهم فیلسوف پروکلوسـ  تعریف پروکلوس از روشنفکر 
)انسان آگاه، اهل استدالل، بدور از آزمندی و انساندوست( و تغییر خصلت )َمنِش( 

انسان ها برحسب شرایط جامعه

روزنامک- شماره50 )خردادماه1397(



30 اپریل  دهم اردیبهشت 1385 )
2006( پروفسور »جان کنت گالبریت  
J.K.Galbraith « ازاقتصاددانان بزرگ 

جهان که تغيير رفتار و روانشناسی اعضای 
یک جامعه را نتيجه وضعيت اقتصاد آن 
جامعه بيان داشته در97 سالگي در کمبریج 
)ماساچوستـ  آمریکا( درگذشت. در چند 
سال اخير در برخی از موضوعات مربوط به 
ایران و ایرانيان، به نظرات او استناد شده 

است. 
وي 33 کتاب نوشته است که معروف 
تریِن شان »جامعِه دارا« است که در سال 
1958 انتشار یافت. وي همان کتاب را چهل 
سال بعد مورد تجدید نظر قرارداد و تحت 
عنوان »جامعِه خوشبخت« منتشر ساخت.

 »پژوهشگران« عقاید و فرضيه هاي 
گالبریت )گلبریث( را از ال به الي تاليفاتش 
بيرون کشيده اند. وي از یک سوي، اقتصاد 

یک جامعه را در ارتباط با اوضاع اجتماعي، 
تاریخ و روانشناسي مردم آن جامعه مي داند 
و از سوي دیگر، شکل یافته از روش حکومتي 
آن جامعه، و مي گوید: دمکراسي براي این 
است که حق مردم و در صدر آنها حق فعاليت 
)اشتغال( آزاد افراد را تامين کند و در سایه 
تامين این حق است که اقتصاد رشد دارد و 
جامعه احساس پيشرفت، رفاه و خوشبختي 
مي کند. کار دولت باید جلوگيري از تقلّب، 
جعل، باال کشيدن اموال دیگران )غصب(، 
تبعيض، اجحاف و از این قبيل کژي ها و 
سوء استفاده ها باشد تا فعاالن اقتصاد و افراد 
نسبت به فرداي خود و اموالشان احساس 

اطمينان داشته باشند. 
گالبریت گفته است که بدون یک دستگاه 
قضایي بي عيب و نقص، یک جامعه احساس 
آرامش نخواهد داشت و پيشرفت نخواهد 

کرد.

جامعه خوشبخت

J.K.Galbraith

کار و روش روزنامه نگار دانمارکیـ  
آمریکایی که روش تازه ای در روزنامه نگاری 
اینوستيگيتيو و انعکاس مسائل و ناهنجاری ها 
در پيش گرفته بود الگو شده است. این روش، 
انتشار عکس و یافتن عمق و ریشه مسائل و 

بویژه فقر بود.
 به باور وی، به خودی خود کسی فقير 
نمی شود بلکه عواملی وی را فقير می کنند 
و لذا به جای فقيرباید واژه مستضعف ) 
Impoverished ( بکار برده شود و یافتن 

این عامل و یا عوامل فقير و ضعيف سازی و 
انتشار آن، به حل مسائل و پيشگيری از تکرار 
می انجامد و »عکس = فتو« بهترین سند 
انعکاس به فقر کشيده شدن انسان است که 

فقرـ خودـ  منشأ مسائل متعدد دیگر است. 
سوژه های جيکوب عمدتا از شهر نيویورک 
بود. مطالب او چون تيراژآور بود، نشریات برای 
جلب وی به همکاری دست به رقابت زده بودند.

    در تاریخ عمومی ژورناليسم آمده است 
که چون جيکوب در آغاز کار بر زبان انگليسی 
مسلط نبود به دوربين و عکس روی آورده بود 
که خودـ  کاری جالب و ابتکاری بود. امروزه و 
پس از امکان گرفتن عکس )تصویر ثابت( و 
فيلم )تصویر متحّرک( با ِسلفون که در دست 
و جيب هرکس است افراد می توانند سند ساز 
شوند و انتشار این عکس هاـ  اگر رسانه واقعی 
در دسترس باشد به حل مسائل اجتماعی و 

پيشگيری ها کمک موثر خواهد کرد.
جيکوب همچنين نظر داده بود که ورود 
نویسنده به زندگی و ُکّل تجربه های هر فرِد 
باالتر از 65ـ  70 سالگی واقعيت هاـ  ضعف ها و 
قّوت هاـ  را به دست می دهد که مجموعه آنها 
بهترین تاریخ خواهد بود که از زمان مورخان 
یونان باستان عادت بر این شده است که تاریخ 

نگاران تنها سراغ کارهای مقامات روند.
نظرات جيکوب اینک در عصر آنالین ها 

مورد توجه بيشتری قرار گرفته و رسانه ها به 
سراغ خاطرات افراد و جزئيات زندگانی که قبال 

به آنها اعتناء نمی شد بروند.
    جيکوب که سوم ماه می 1849 به دنيا آمده 
بود 26 ماه می 1914 درگذشت. وی در 21 

سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود.

نظرات جالب این روزنامه نگار اینوستیگیتیو درباره فقر و فقیر، تجربه هر فرد یک تاریخ 
و ... و گزارش نویسی با قلم دوربین

Jacob A. Riis

)1
39

ه7
دما

ردا
)خ

 5
ه0

مار
 ش

ک-
نام

وز
ر

27



21 ماه می = 31 اردیبهشت زادروز افالتون 
Plato ـ  اندیشمند بزرگ یونان باستان که از 

همان زمان نزد ایرانيان از شهرت ویژه برخوردار 
بوده است به دست داده شده است که بسال 427 
پيش از ميالد به دنيا آمده بود. ]طبق برخی از 
روزشمارها؛ سال 424 و پاره ای دیگر: 428 
پيش از ميالد[. وی در آخرین سال ُعمر اردشير 
یکم شاه هخامنشی ایران و نيز 3ـ  4 سال پس از 
 Peloponnesian آغاز جنگ های پِلوپونِز
war  در آتن و یا منطقه اژه به دنيا آمد و 80 سال 

ُعمر کرد. در زمان بيشتر مناطق یونانی زبان 
اژه و آناتولی در قلمرو ایران بود. طلوع اندیشه 
های افالتون از زمان پادشاهی داریوش دوم 
ـ شاه هخامنشی ایران آغاز شد. طبق برخی 
نوشته ها، افالتون از مصرـ  ساتراپی = اُستان 
وقت ایرانـ  ليبی و سيسيل )جزیره بزرگ 
جنوب ایتاليا که در آن زمان یونانی نشين بود( 
دیدن کرد. افالتون که بسياری از خانواده 
های ایرانی نام او را بر پسران خود گذارده 
اند شاگرد ُسقراط Socrates بود. افالتون 
بود که مدرسه ای به نام آکادمی را تأسيس 
کرد که نخستين آموزشگاه تعليمات عالی 
)دانشگاه( جهان خوانده شده است. معروف 
ترین شاگردان افالتون در این مدرسه عالی؛ 

ارسطو Aristotle بود.
 اندیشه هاي افالتون به ویژه در زمينه 
دمکراسي، بيش از هر فيلسوف عهد باستان 
در شکل گرفتن افکار اندیشمندان قرون 
جدید و معاصر نفوذ داشته است. ]کليستنس 
Cleisthenes  یونانی دهها سال پيش 

از افالتون فرمول خود برای دمکراسی آتن 
را به دست داده بود که در سال 508 پيش از 
ميالد به اجرا درآمد ولی، در دمکراسی او که 
نوعی دمکراسی مستقيم بود؛ زنان، افراد بدون 
زمين، بردگان و مردان جوان زیر 20 سالگی از 
مشارکت محروم بودند. دمکراسی از دو کلمه 
یونانی Demos  = مردم و= Kratos حکومت 

ساخته شده است.[.
 در کتاب »جمهوری« اثر معروف افالتون؛ 

جامعه، حکومت، دولتمرد، قانون و عامل 
مشترک آنهاـ  دمکراسی بر پایه ای درست و 
منطقی تعریف شده اند. به نظر افالتون، »هر 
کس« نمی تواند رئيس، مدیر و مسئول شود مگر 
اینکه شرایط آن را داشته باشد ازجمله هوش 
سرشار و داشتِن آگاهی ]معلومات[، منطقی 
بودن، کنترل نَفس داشتن، کننده کار بودن و 
شایستگی انجام آن را داشتن و علت و َمعلول را 
تشخيص دادن و ... و باالخره، مسئوليت و وجدان 
انتخاب کننده که باید از ميان بهترها »بهترین« 
را برگزیند.     گرچه نتيجه انتخابات چند دهه 
اخير در کشورهاي مختلف، اندیشمندان 
معاصر را بر آن داشته است که بگویند مشارکت 
و شناخت، اراده و آزادي عَمِل راي دهندگان در 
تمرین دمکراسي اصيل )تأمين حکومت مردم( 
و در نتيجه تحّقق آن به معناي واقعي کلمه، 
حتي در کشورهاي بسيار پيشرفته در انسانّيت 
و مدنّيت )نه، تنها در صنایع و فنون( هم آن 
طور که باید، عملي نشده است. به عالوه، همان 
تمرین ناقص نيز دارد ظاهری و اسمی می شود 

و به عبارت روشن تر؛ »جعلی«. 
مطبوعات ابزارهای تعميم و تأمين دمکراسی 
هستند که متأسفانه در برخی از کشورها، رسانه 
هاـ  نشریات و رادیوتلویزیونهای معروف تر از 
سوی اصحاب منافع و سرمایه داران خریداری 
شده اند و در کنترل آنها در جهت تأمين منافع 

و هدف های خصوصی و نمی توان نام رسانه 
همگانی و ابزار ژورناليسم اصيل بر آنها نهاد. دو 
نمونه از این معامالت؛ خرید واشنگتن پست از 
سوی آمازون و فروش بخشی از سهام نيویورک 
تایمز به یک سرمایه دار. سرچ انجين ها که از 
آغاز کار هم مؤسسان آنها کمپانی های سودجو 
بودند روز به روز پولی تر می شوند و عامل 
اصحاف منافع قرار می گيرند و مطالب گزینشی 

و دستوری را  نقل و منعکس می کنند.
 در چنين شرایط و محيطی، کار بر روزنامه 
نگار و تاریخ نویس بسيار دشوار، وقتگير و 
پُرهزینه است که همانند پليس ناظر بر تمرین 
دمکراسی باید مدارک را جمع آوری، تکميل و 
به صورت پرونده به قاضِی تاریخ بدهند تا قضاوت 
کند و ُحکم این قاضی که پاک شدنی نيست 
وضعيت یک جامعه در هر زمان و دوره را از: ُرشد 
فکری مردم، تا وضعيت معيشت، جرائم و ميزان 

فساد دولتيان را به دست می دهد.
 این اندیشمندان هر ناهنجاری در جامعه 
را مربوط به ميزان فساد دولتی و فساد دولتی 
را نتيجه ضعف و یا نبود دمکراسی می دانند و 
می گویند که اکر تمرین دمکراسی )انتخابات(، 
درست و مطابق اصول باشد مدیران دولتی هم 
خوب و واجد شرایط خواهند بود و فساد؛ هيچ و 
یا بسيار کم. در جامعه ای که در آن فساد نباشد، 
همگان بر حسب استعداد خود در پيشرفت ها 
مشارکت می کنند و مردم شاد خواهند بود که 
شادی مردم به ثروت بيش از ضرورت ارتباط  
نداردـ  خاطر آسوده و نبود فساد و تباهی عامل 
شادی و رضایت استـ  همان را که انسان در 

طلب آن است.
     به نظر این اندیشمندان، عوام الناس )توده 
ها( قبال و وسيعا باید آموزش دمکراسي ببينند 
و با فلسفه انتخاب نماینده )وکيل( از جانب 
خود عميقا آشنا شوند و با تمام وجودـ  عالقه 
و احساس مسئوليتـ  در انتخابات مشارکت 

کنند. 
     در سال 2008 و در یک نظرسنجی از 
شماری از اندیشمندان و استادان علم حکومت، 

زادروز افالتون - وضعیت دمکراسي که او اصول آن را به دست دادـ  نظریه مردان فکر و 
مردان عملـ  سه شرط نخبه بودنـ  شرایط مدیرشدنـ  نگاهی به تمرین دمکراسی در عصر 

حاضر؛ ناقض تعاریف آن
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اینان گفته بودند که بکّرات گفته ایم که در 
گوشه و کنار جهان، دمکراسی به صورت 
تظاهر به آن درآمده و در مقاالت و مصاحبه 
های خود خواستار تجدید نظر در روش هاي 
تمرین دمکراسي و بازسازي ابزارهاي مربوط 

شده ایم.
 این اندیشمندان گفته بودند که وضعيت 
دمکراسي سال به سال نمایشي تر و ظاهري 
مي شود زیرا که احزاب برپایه منافع اشخاص 
ایجاد و یا تغيير شکل مي دهند، سه دسته از 
رسانه هاـ  نشریات، رادیوتلویزیون ها و فيلم ها 
ـ در کنترل و مالکّيت اصحاب منافع، شيفتگان 
قدرت و سياستبازان قرارگرفته و یا اینکه هرچه 
بيشتر تجاري و محل کسب درآمد شده اند، 
اشتياق به تأليف کتاب )که رسانِه دیگر است( 
کاهش یافته، ابزارهای انتقال )سرچ انجين ها، 
نِت ورک های بين مردمی و خبرگزاری ها( 
مستقيم و یا غير مستقيم در کنترل دولت ها، 
قدرت ها، قدرت طلبان و اصحاب منافع درآمده 
و مطمح نظر سازمانهای اطالعاتی. روزنامه 
نگار و تاریخ نویسِ  به مفهوم واقعی کلمه 
موجودهایی کمياب شده اند، اصحاب منافع و 
قدرت به طرق مختلف، »دورنگری، اندیشيدن 
و محاسبه« را از توده ها سلب و آنان را تلقين 
و تشویق به بردن لذت از لحظات زندگی، 
سرگرمی ها، لَهو و لَِعب می کنند و در خود 
مشغول می سازند تا به هر سوی که بخواهند 
بکشانند. در این وضعيت، طبقه کوچکي با 
استفاده از بي اعتنایي و غفلت توده ها نسبت به 
فرضيه ها و اصول دمکراسي که »همانا انتخاب 
بهتر ها و داوطلبان صميمي خدمت به جامعه 
خود و بشریت« است دارد به صورت »مشتاقان 
حکومت کردن بر دیگران، سالطين کوچولو، 
متعدد کردن دوره های مقام های انتخابی و به 
صورت مادام العمر درآوردن  و ...« در می آید 
که پس از ریشه گرفتن آن، تصحيح وضعيت با 
راههاي متعارف امکان پذیر نخواهد بود. تجدید 
انتخاب مکّرر همان نمایندگان، خرید تمایل 
مردم به نامزد مورد نظر با آگهي و اعالن و هزینه 
کردن پول )تبليغات(، نبود منطق انتخاباتي و ... 
از جمله این مسائل و انحراف از اصول و تعاریف 

دمکراسي است.
به اظهار این اندیشمندان، تا دیر نشده است؛ 
ُمصلحين، استادان فرضيه دمکراسي و باقی 

مانده روزنامه نگاران واقعی ]حرفه ای و وفادار 
به این حرفه[ باید چشم و گوش راي دهندگان 
براي گزینش هرچه بهتر و دقيقتر را باز کنند، 
رای دهندگان باید از مسئوليت خود در قبال 
جامعهـ  امروز و فرداـ  آگاه باشند و هر رای 
دهنده باید از خود سئوال کند که هدف نامزد 
انتخاباتی از قبول وکالت و مسئوليت چيست؟، 
خدمت به جامعه و یا به خود و منافع بستگان، 
دوستان و .... متدهاي دمکراسي در هر جامعه 
باید برپایه شرایط و روانشناسي اعضای آن 
جامعه باشد. بنابراین، تا صدها سال دیگر هم 
نمي شود یک الگوي تمرین دمکراسي ]الگوی 
واحد[ براي همه جوامع بشر در نظر گرفت و 
به اجرا درآورد. تمرین دمکراسی با تعاریف و 
اصول دمکراسی ]که واحد و مشّخص است[ 
فرق دارد. تمرین دمکراسی در یک جامعه 
متناسب با شرایط آن می تواند به صورت 
انتخابات چند مرحله ای، شرایط نامزدی و 
پيش شرط ها باشد. باید ثابت شود که یک 
نامزد صرفا به خاطر »خدمت بی دریغ« می 
خواهد انتخاب شود نه برای اطفاء حس جاه 
طلبی، آزمندی و دستيابی به قدرت که جامعه 

از این انتخاب سودی نخواهد بُرد.
     به نظر بسياری دیگر از اندیشمندان، 
دمکراسي طبق فرضيه های فالسفه یونان 
قدیم را در جوامع کوچک )روستاها، شهرهاي 
کم جمعيت و کوي و برزن شهرهاي بزرگتر( 
مي توان به صورتي دقيق تر پياده کرد و در 
اصل هم، این فرضيه ها براي شهر آتِن آن زمان 
طراحي شده بود که نفوس چنداني نداشت. 
بنابراین، عملي ترین راه انتخابات، فعال باید 
به صورت ِهَرم دمکراسي )شبيه به روش 
ساویت ها در روسيه پس از انقالب 1917، 
ولي نه ظاهري بلکه واقعي( باشدـ  انتخابات 

چند مرحله ای. 
    کم هزینه ترین محل برای آموزش 
دمکراسی، احزاب هستندـ  احزابی که توسط 
اصحاب منافع و عاشقان قدرت تاسيس نشده 
باشند که هدف شان از تاسيس حزب و جناح، 
استفاده از آن به صورت پلکان ترقی باشد و 
سوء استفاده های بعدی. تفسير مطبوعات 
از تحوالت حکومتی در گوشه و کنار جهان 
ـ اگر هنوز مفّسر بی غرض باقی مانده باشدـ  
نوعی آموزش غير مستقيم دمکراسی و درس 

گرفتن از خوب های دیگران و هشدار گرفتن 
از بَدهای آنان است.

     افالتون شاگرد سقراط و معلم ارسطو 
و بنيادگذار آکادمي )مدرسه عالی علوم، 
فلسفه و ادبيات( بود. آثار او به صورت گفت 
و شنود )مناظره( است که معروف ترین آنها 
»جمهوري« است و همچنين »پوزش« و 

»ذات عدالت«.
     افالتون در سال 399 پيش از ميالد 
شاهد خودکشي آموزگارش سقراط به حکم 
دادگاه آتِن )محکمه خلق( بود و در این باره 
نوشته است که سقراط پيشنهاد فرار از آتن 
را َرد کرد و به حکم دادگاه که مي دانست 
درست نبوده تسليم شد و جام زهر را نوشيد تا 
احترام به قوه قضایي که حفظ حقوق و شئون 
مردم و امنيت و آرامش آنان برعهده آن است 
محفوظ بماند. این نظر افالتون که سران 
دولت ها باید فيلسوف باشند و یا فلسفه بدانند 
و نيز نخبگان داراي یکي از این سه خصلت؛ 
هوشمندي )دارای توان اندیشيدن، آگاه و 
ُمدبّر(، دليري )شجاع و برخوردار بودن از توان 
اخذ تصميم در لحظات حّساس( و سالمت 
جسم و روان )برخورداری از زور بازو و سالمت 
روان( باید باشند تا کنون در هيچ تفسيري رد 
نشده اند. ]هدف از زور بازو= نيروي جسماني، 
سالمت جسم استـ  که گفته اند عقل سليم 
در بدن سالم است و نيز آگاهی از فنون رزمـ  

استراتژی[. 
افالتون برجستگان یک ملت را دو گروه 
کرده است: مردان )افراد( َعَمل و مرداِن فکر، 
که جامعه باید از هر فرد در جاي خود استفاده 
کند و اگر هر دو شرط در یک و یا چندین عضو 
یک جامعه جمع باشد، که خوشا به حال آن 

جامعه. 
افالتون روي مدیریت شایسته و استفاده 
بهينه یک جامعه از دانش، استعداد، لياقت 
و مهارت اعضاي خود تاکيد و سفارش بسيار 

کرده است.
     افالتون )پليتو Plato ، که پالتون در زبان 
یوناني به معناي چهار شانه است، بنابراین نام 
دوران کودکي او باید چيز دیگري باشد و گویا؛ 
اریستوکلس( در دهه هشتم ُعمر و طبق برخی 
نوشته ها در یک ضيافت عروسی و طبق پاره 

ای دیگر از نوشته در خواب درگذشت.
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30

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

یکم ماه مي، پيش از آن که به عنوان 
»روز جهاني کارگر« تعيين شود »روز 
آزادي مطبوعات« اعالم شده بود. این 
تصميم در سال 1819 در فرانسه اتخاذ 
گردید که به تدریج جهاني شده است و 
در این روز از سوي اتحادیه ها، سندیکاها 
و انجمن هاي روزنامه نگاران جشن و 
جلسات سخنراني برگزار مي شده است. 
مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر 
1993 به خواست روزنامه نگاران قاره 
آفریقا و با توجه به قطعنامه اي که این 
روزنامه نگاران در نشست خود در سال 
1991 در پایتخت ناميبيا تصویب کرده 
بودند و نيز استناد به سابقه تاریخي »روز 
آزادي مطبوعات« که در سال 1819 در 
فرانسه اعالم شده بود؛ سوم ماه مي هر 
سال را World به این روز اختصاص داد 
و آن را اعالم کرد. علت تغيير »روز آزادی 
 Press Freedom Day مطبوعات
« از یکم ماه می به سوم این ماه برای این 
بود که مراسم این روز با روزجهاني کارگر با 
هم تداخل نکنند. اتحادیه هاي مطبوعات 
تصميم گرفتند که به احترام اقدام تاریخي 
فرانسه و مصوبه مجمع عمومي سازمان 
ملل، کشورها را آزاد بگذارند که در طول 
نخستين هفته اول ماه مي، در فرصت 
مناسب مراسم روز آزادي مطبوعات را 
برگزار کنند. مجمع عمومي سازمان ملل در 
قطعنامه دسامبر 1993 خود چنين آورده 
است: هدف مجمع از رسميت دادن به روز 
آزادي مطبوعات، عمدتا این بوده است که 
در این روز ضمن برگزاري مراسم و انتشار 
مقاالت، اهميت آزادي مطبوعات و نقش 
آن در تکامل و پيشرفت هر جامعه بشري 
یادآوري شود تا مقامهاي مربوط )دولت ها( 
خود را مکلف به رعایت آن بدانند و اصل 
19 اعالميه جهاني حقوق بشر را در اتخاذ 

هرگونه تصميمي َمد نظر بگيرند.
    اصل 19: "هر انسان حق آزادي 
عقيده، بيان و ابراز نظر دارد، و این »حق« 
شامل داشتن و نگهداشتن عقایدـ  بدون 
هرگونه مداخله )از سوي دیگران(، و نيز 
جستجو کردن، دریافت، بهره گيري و 
بهره رساني )انتشار( اطالعات و عقاید 
از طریق رسانه ها، صرف نظر از مرزهاي 

جغرافيایي است.".
    آزادي مطبوعات در چارچوب 
وظایف »یونسکو« قرارگرفته و از سال 
1997 جایزه اي براي مدافعان آزادي 
مطبوعات منظور گردیده که تعيين 
برنده و یا برندگان آن به یک هيات حرفه 
اي 14 نفره واگذار شده است. این جایزه 
مهم به نام »کانو  Cano « روزنامه نگار 
کلمبيایي اسم گذاري شده است زیرا که 
»کانو« که یک گزارش تحقيقي و دنباله 
دار درباره کارتل هاي مواد مخدر مي 
نوشت در سال 1986 به دست عوامل 

آنها کشته شد. 
     آزادي مطبوعات تنها شامل انتشار 
»بدون سانسور« خبر و نظر نيست، بلکه 
آزادي انتشار نشریه توسط هر فردي 
است که مایل به آن باشد. بر همين اساس 
در برخي از کشورها براي انتشار نشریه 
)رسانه چاپی(، نياز به داشتن پروانه 

نيست، ازجمله ایاالت متحده آمریکا.
     از دهه نخست قرن 21، پوشش ندادن 
عمدي برخي از رویدادها و نفرستادن 
خبرنگار به برخي صحنه ها و نادیده 
گرفتن وضعيت برخي از افراد نيز سانسور 
تلقي شده است و .... در دو دهه نخست 
قرن 21 کمپانی های بزرگ و برخی 
سرمایه داران با هدف تأمين منافع خود 
روزنامه های بزرگ را خریداری کرده 
اند. برای مثال؛ واشنگتن پست. آنها قبال 

سهام رادیو تلویزیونها را خریده بودند. 
برخی از نشریات خریداری شده، اخبار 
را به صورت گزینشی درج و برخی از 
عناصر خبر را حذف و مطالبی دیگر بر آن 
اضافه می کنند. ابراز نظر با هر مخالفتی 
در قالب مقاله مانعی ندارد ولی نه در 
قالب خبر. همين مسئله بزرگ قرن 21، 
دارد مخاطبان را متوجه سوشل ميدیا 
می کند که مطالب اینها هم شخصی و 

نادقيق است.
     دیر زماني است که مطبوعات به عنوان 
قوه چهارم دمکراسي پذیرفته شده اند، 
زیرا که نه تنها مردم را در جریان آخرین 
تحوالت و رویدادها و اظهار نظرها مي 
گذارند، بلکه ضعف هاي سه قوه دیگر و 
یا برخي از کارگزاران سه قوه را منعکس 
مي کنند تا جامعه و یا برخي از اعضاي آن 
با بلند کردن صداي اعتراض و نيز به موقع 
خود از طریق صندوق آراء، ایشان را تغيير 
به احسن دهند تا جامعه آنان سالمت خود 
را بازیابد. بنابراین، در یک دمکراسي، این 
قوه )رکن چهارم دمکراسي؛ مطبوعات( 
نمي تواند در دست و یا کنترل سه قوه 
دیگرحکومتي و یا یکي از آنها باشد باید 
منفک از سه قوه دیگر باشد. به عبارت 
دیگر؛ دولت ها و سازمان هاي عمومي 
نباید به انتشار روزنامه حرفه اي )نه 
اختصاصي( دست بزنند زیرا که مداخله 
در قوه دیگر دمکراسي است. به عبارت 
دیگر؛ شایسته یک دمکراسي نيست 
که یک موسسه عمومي وارد کسب و 
کار روزنامه حرفه اي شود )روزنامه اش 
تکفروشي داشته باشد، آگهي تجاري 
بگيرد و براي افزایش تيراژ مطلب جنجالي 

و جنایي و مطلب بدآموز بنویسد(. 
     اندیشمندان نه تنها انتشار روزنامه از 
سوي یک دولت و نهاد دولتي )سازمان 

روز جهاني» آزادي مطبوعات«ـ  اصل 19 اعالمیه حقوق بشر، جایزه کانو و اشاره اي 
به صدور پروانه انتشار نشریه در ایران
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عمومي( را، عملي مغایر اصول دمکراسي 
خوانده اند بلکه نظر داده اند جامعه اي را 
که اعضاي آن )مردم( براي کسب اطالع از 
خبرها و نظرها و احوال انسانهاي دور و نزدیک، 
روزنامه دولتي خریداري کنند نمي توان یک 
جامعه »رشد یافته« بشمار آورد. همچنين 
مطبوعات حرفه اي نباید از کمک و حمایت 
مالي دولتي برخوردار باشند تا اصل بي طرفي 
را از دست ندهند و محتواي بر پایه اصول 

ژورناليسم داشته باشند.
             ایران، ازجمله چند دولت انگشت 
شمار در جهان است که داراي روزنامه دولتي 
هستند، آگهی تجاری می گيرند و تکفروشي 

دارند.      در ایران امر صدور پروانه انتشار هرگونه 
نشریه در دست کميسيوني )هيات نظارت( 
است که به جاي اتحادیه ها و سندیکاهاي 
حرفه اي اقدام مي کند، و اکثر اعضاي آن را 
قواي سه گانه دولتي تعيين مي کنند. دیده 
شده است که »هيات نظارت بر مطبوعات« 
مستقر در وزارت ارشاد، صالحيت روزنامه 
نگاران معروف و باتجربه را هم به انتشار نشریه 

از آن خود رد کرده است!. 
     دولت ها و موسسات عمومي همانند 
افراد حق آزادي بيان و ابراز نظر و اعالم 
برنامه ها و کارهاي خود )طبق اصول روابط 
عمومي( را دارند، بنابراین مي توانند نشریه 

اختصاصي و »تخصصي« داشته باشند، ولي 
دولت و موسسات عمومي، طبق قواعد حرفه 
ژورناليسم قاعدتا نباید نشریه عمومي منتشر 
یعني که نشریه خود را بفروش برسانند و 
برایش آگهي تجاري بگيرند و در جایي که 
شرکت ها و کارخانه هاي دولتي در معرض 
فروخته شدن هستند با مطبوعات مستقل 

رقابت و آنها را از ميدان بيرون رانند. 
       ایران شاید تنها کشور در جهان باشد 
که دولت آن به خبرنگاران پاداش نقدي و 
به نشریات کمک مالي مي دهد!، حال آنکه 
مطبوعات قوه چهارم دمکراسي هستند و 

این قوا از هم تفکيک شده اند.

ورود نخستین چاپخانه 
مدل گوتنبرگ به ایران

تاریخ ورود نخستين چاپخانه به ایران 
را 22 می سال 1640 ميالدي )370 سال 
پيش، یکم خرداد( نوشته اند. این ماشين 
چاپ )مدل گوتنبرگ( توسط یک ایرانِي 
ارمني به منظور نصب در جلفاي اصفهان 
وارد ایران شده بود. در آن زمان شهر 
اصفهان پایتخت ایران و شاه صفي رئيس 

کشور بود.
     یوهانس گوتنبرگ آلماني که یک زرگر 
بود دستگاه چاپ خودرا در دهه 1440 
تکميل کرده بود. قرنها پيش از او، در خاور 
دور چاپ بلوکي )بالک پرینتينگ( رایج 

بود )تکثير نوشته ها به صورت ُمهرزني(.

دستگاه چاپ مدل گوتنبرگ
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دانستنی ها

راجر بانيستر از برندگان دِو مسابقه 
های المپيک ماه می 1954 که هزار و 
ششصد متر )یک مایل( را در کمتر از 4 
دقيقه )3 دقيقه و 58 ثانيه( دوید و رکورد 
این مسابقه دو را شکست به دانشگاه رفت 
و پزشگ بيماری های سلسله اعصاب شد 
و یک پژوهشگر در کشف راههای زندگی 

سالم و بدون درد و بيماری. 
 او در سال 1952 در 4 دقيقه 1500 

متر دویده بود.
    راجر بانيستر شهروند انگلستان که 
23 مارس 1929 به دنيا آمده بود در 88 

سالگي در سوم مارس 2018 درگذشت. 
وي در 26 سالگي با یک هنرمند سوئدي 
به نام »مایرا« ازدواج کرد. پدر »مایرا« 
زماني مدیر صندوق بين المللي پول بود. 
وزن دکتر بانيستر که قِد او 188 سانتيمتر 
طول داشت هيچگاه از 56 کيلوگرم 
بيشتر نشد. او براي حفظ سالمت جسم 
و روان توصيه کرده است که هر روز دست 
کم یک کيلومتر دوید و یا سه کيلومتر 
پياده روي کرد و کمتر از 7 ساعت نخوابيد 
و از معاشرت با دوستان و بستگان و 
سرگرمي خودداري نکرد. مهمترین اندرز 

بانيستر، انتخاب زن و یا شوهر متناسب 
و هماهنگ است که همواره لبخند بر لب 
داشته و آرام سخن بگوید و»نَه« نگوید و 

پولدوست )آزمند( نباشد.

نوزدهم ماه مي سال1891 »اسوالد 
بولکه« پدر تاکتيک جنگهاي هوایي و 
فردي که جنگ هواپيما با هواپيما در 
آسمان را وارد مرحله عمل ساخت در 
آلمان متولد شد. وي در ماه مي 1916 
)ماه تولد خود( 11 هواپيماي انگليسي 
را در آسمان فرانسه سرنگون ساخته بود. 
    بولکه که 28 اکتبر 1916 )دوران 
ثر برخورد  ول( بر ا ني ا جنگ جها
هواپيمایش در آسمان با هواپيماي 

معاونش )معاون فرمانده اسکادران( 
کشته شد چند کتاب آموزش فنون جنگ 
هوایي را تأليف کرده که معروفترین آنها 
کتاب »دیکتا« است که تا اواسط جنگ 
جهاني دوم تدریس مي شد.   در زمان 
بولکه، نبرد جنگنده ها مراحل ابتدایي 
خود را طي مي کرد و هواپيماها تکميل 
نشده بود و از آنها عمدتا براي انداختن 
بمب استفاده مي شد. بولکه عنوان 

قهرماني آلمان را به دست آورده است.

جنگنده فانتوم )افـ  4( که توليد آن از 1958 تا 1979 ادامه داشت 
نخستين پرواز آزمایشی خودرا 27 ماه می 1958 انجام داد. 

    این جنگنده که از سی ام دسامبر 1960 به نيروی دریایی آمریکا 
تحویل داده شد و در جنگ ویتنام بکار رفت ساخت کارخانه مکدانل 
ـ داگالس آمریکاست و در آغاز کار برای نيروی دریایی )پرواز از ناو 

هواپيمابر( ساخته شده بود که بعدا به نيروی هوایی نيز داده شد.
     از این نوع جنگنده پنج هزار و 195 فروند ساخته شد که عالوه بر 
آمریکا، نيروی هوایی چند کشور دیگر از جمله ایران از آن داشته اند 

و در ماه می 2010 استفاده از 631 فروند از این نوع جت ادامه داشت. 

اندرزهای جالب یک قهرمان دویدن که پزشک اعصاب شد

پدر تاکتیک جنگ هواپیماها با هم در آسمان

نخستین پرواز جنگنده فانتوم )افـ  4(

Bannister

Oswald Boelke
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