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خبر روز به جای سرمقاله:

وفات دو  برادر  اهل اندیشه و قلم به فاصله9 روز از یکدیگر
دکتر حسن  صدر حاج سيدجوادي؛ استاد ادبيات فارسي ، 
از بنيادگذاران آموزشگاه عالي شميران،  از نويسندگان روزنامه 
اطالعات به مدت بيش از دو دهه،  تحصيلکرده ايران و فرانسهـ   

28 خرداد 1397 در 89 سالگي در تهران درگذشت.
دکتر حسن صدر حاج سيدجوادی  در خانواده اي روحانی 
از معاريف قزوين به دنيا آمده بود و در ادبيات فارسي از 
دانشگاه  تهران و ادبيات تطبيقي از دانشگاه سوربن فرانسه 

دکترا داشت.
دکتر حسن به موازات تدريس در دانشگاه، از اواخر دهه 
1340 عضو تحريريه روزنامه اطالعات شده بود. وي در اين 
روزنامه ضمن نوشتن مقاله و تفسير، دبيري چند ميز خبري از 
جمله ميز اخبار فرهنگي و آموزش و پرورشی را بر عهده داشت. 
او در سال 1340 برای مدتی کوتاه مديريت روابط عمومی 
وزارت فرهنگ )وزارت علوم، آموزش و پرورش و ارشاد کنونی( 

را عهده دار شدـ  دوران نخست وزيری دکتر علی امينی.
سناتور عباس مسعودي  براي تنظيم  و مدرن سازي آرشيو 
روزنامه اطالعات ) محل نگهداري عکس ها و سوابق رويدادها( 
و نيز تکميل کتابخانه مؤسسه اطالعات وابسته به اين آرشيو، 
از دکتر حسن حاج سيدجوادي خواسته بود که ضمن مقاله و 
نظرنويسي مديريت اين آرشيو و کتابخانه را بر عهده بگيرد و 
دکتر حسن موفق به انجام اين کار  و مدرن سازی اين آرشيو 

و کتابخانه شد.
در  1351 سناتور مسعودي ناشر روزنامه اطالعات درپي 
يک نظرسنجي گسترده از مخاطبان رسانه هايش که  چه 

مطالبي را مي خواهند و چه مطالبی را نمی خواهند، به 
اين نتيجه رسيد که جامعه ايراني روشنفکرتر شده است و 
به مطالِب در زمينه ارتقاء فرهنگي و معلومات عمومی توجه 
بيشتري دارد. در پي اين »دريافت«، وی دکتر حسن  را سردبيِر 
روزنامه اطالعات کرد و وي تغييرات وسيعي در ترکيب اتاق 
خبر )دبيران ميزها و خبرنگاران( و موضوع مطالب  به وجود 
آورد. از همين دوره بود که دبيران ميزها و خبرنگاران  بر پايه 

استعداد، عالقه و معلوماتشان منصوب شدند.
توجه دکتر حسن به مقاالت،  فيچر و تحليل ها بيش از 
سردبيران قبلي روزنامه اطالعات بود. وي بر خالف سردبير 
قبلي و بعدي روزنامه اطالعات که سابقا کمونيست بودند 

روش بيطرفانه متمايل به وطن دوستي  داشت.
افزايش مشغله دکتر حسن در مدرسه عالي شميران و 
تدريس در دانشگاه تهران سبب شد که  سردبيري روزنامه 
اطالعات را پس از چند سال واگذار کند و به مقاله نويسي باز 
گردد. در پي مصادره موسسه اطالعات،  دکتر حسن رابطه 
خود را با همکاران قطع نکرد و در گردهمايي  آنان شرکت مي 
کرد. دکتر حسن تا آخرين روزهاي ُعمر خود  از فعاليت هاي 

فرهنگي دست نکشيد.
دکتر حسن مؤلف و مترجم کتاب هاي متعدد است که 
همگان عنوانين آنها را شنيده اند. يکي ار اين کتاب ها که 
»جالب« توصيف شده  است  »پيروزي لبخند«  عنوان  داشت 
و در اين کتاب از سناتور مسعودي  و ديگران مثال آورده بود و 
نوشته بود؛ در برخورد با افراد و مقامات، داشتن رفتار ماليم،  
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دوستانه، مؤدبانه و توأم با لبخند عامل پيروزی است  و دست کم 
دشمني، خصومت و رنجش ايجاد نمي کند و راه را براي تماس هاي 

بعدي باز مي گذارد.
دکتر علي اصغر صدر حاج سيدجوادي برادر بزرگتر دکتر حسن که 
چندي پس از پيروزي انقالب مقيم فرانسه شده بود، 9 روز  پس از وفات 
حسن، در بيمارستاني در پاريس درگذشت. وي مدتي بود که در  اين 
بيمارستان بستري بود . دکتر علي اصغر، پنجم تير 1397 از اين دنيا 

رفت. وي 94 سال ُعمر کرد.
دکتر علي اصغر تفّکر چپگرايانه ويژه و مي توان گفت ناسيونال 
سوسياليستي داشت. وي در تهران و فرانسه، در رشته حقوق تحصيل 
کرده بود و اطالعات وسيعي از تاريخ عقايد، نظرات  و فرضيه ها داشت. 
او در جواني به حزب نيروي سوم که منشعبيِن از حزب توده به رهبري 
خليل ملکي آن را ايجاد کرده بودند پيوست. اين جماعت حزب توده 

را عامل دولت مسکو مي دانستند.
دکتر علي اصغر  که از هواداران راه مصدق بود پس از برانداز ي28 

اَُمرداد 1332 به کار قلم ادامه داد . نوشته هاي او  بر ضد استبداد، 
فاشيسم و نقض حق بود و از ديدگاه خود، هدايت به راه درست و کمال. 
او که قلم را در امور دفاع از جامعه برابر با گلوله مي دانست از 1355 وارد 
روزنامه اطالعات شد و دبير صفحات اليي )ِسکشن بي( اين روزنامه 

که پس از او، اين سمت به دکتر انور خامه داده شد.
اين نگارنده )نوشيروان کيهاني زاده( به خاطر دارد؛  دکتر علي اصغر 
بود که نخستين مأموريت تهيه فيچر را  در پاييز 1335 به او داد  و آن 
تهيه  يک فيچر )گزارش مشروح با ذکر سابقه( از نمايشگاه کشاورزي 
ايران در ميدان جالليه )در محل پارک الله کنوني( بود که حق التحرير 
آن پس از انتشار در روزنامه اطالعات؛ 15 تومان )150 قران( تعيين 

و پرداخت شد.
براي دکتر علي اصغر، اطالعات و کيهان- دو روزنامه رقيب يکديگر- 
از نظر پرداختن به کاِر نوشتن تفاوت نداشتند. وي پس از روزنامه 
اطالعات به موسسه کيهان رفت و نشريه اي به نام »کتاِب هفته« را در 
آن مؤسسه پايه گذاري کرد. علي اصغر چندي بعد )نيمه دهه1340( 

به روزنامه اطالعات بازگشت و سردبير کل اين روزنامه شد.
در اين دوره بود که وي »صفحِه پنج ستون از پنج نويسنده« را ابتکار 
کرد. در زمان سردبيري  دکتر علی اصغر بود که بيش از پيش به اخبار 
حوادث شهري و مشکالت و نظرات مردم )گزارش هاي ميداني(  توجه 
ويژه شد، زيرا که او عقيده داشت هر حادثه شهري از دزدي، خودکشي 
،چاقو کشي،  تجاوز و ... گرفته تا کمفروش، کالهبرداری، مزاحمت و 
حتی تصادف اتومبيل، ضعف هاي جامعه را نشان مي دهد که با انعکاس 

آنها مي توان راه حل يافت و پيشگيري کرد.
دکتر علي اصغر پس از تَرک سردبيري روزنامه اطالعات، به نوشتن 
مقاله و نظر و عمدتا انتقادي در اين روزنامه و نشريات ديگر ادامه داد. از 

او مقاالت و کتاب هاي متعدد به جای مانده است.
دکتر علي اصغر که موافق نبود اورا دکتر بنويسند و بنامند، به موازات 
برادرش احمد )بعدا وزير کشور و دادگستري در کابينه دولت موقت 
انقالب( به انقالب پيوست و هر جا که رسيد سخنراني کرد. دکتر 
علي اصغر معتقد به اداره کشور توسط شوراها بود و انتصاب مديران 
اقتصادي بود، از ميان کارشناسان اهل حرفه، پاکدست و ميهن دوست. 
او بر موضوع اقتصاد تأکيد داشت. دکتر علی اصغر از تمجيدگران آيت 
اهلل طالقاني بود. در دوران انقالب چند بار دولت وقت در صدد بازداشت 

او برآمد.
پس از انقالب ، اصرار علی اصغر بر حفظ اقتصاد کشور بود. وي در 
سال 1360 از ميهن خارج شد، به فرانسه رفت و تا پايان ُعمر در آنجا 
بود. دکتر علي اصغر در فرانسه نيز به کار نوشتن ادامه داد و مقاالت او 
تا دوـ  سه سال پيش در روزنامِه  »ايران تايمز« چاپ واشنگتن انتشار 

مي يافت که عمدتا اندرزگونه به نظر می رسيد.
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نامه های واصله که از گرانی ناگهانی، بحران ارز، دریافت عوارض 
تصاعدی خروج از کشور، بوروکراسی و ... حکایت می کند

3

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

  در دوـ  سه هفته منتهی به 21 ژوئن 2018 )31 خرداد 1397(، دبيرخانه اين مجله نامه های متعدد از مخاطبان دريافت کرد که 
عموما در يکیـ  دو ماه گذشته به وطن سفر کرده بودند و عمدتا سالخورده و بازنشسته. در اين نامه ها از گرانی ناگهانی و بيش از انتظار، 
بحران ارز و تبعيض در فروش آن، دريافت عوارض تصاعدی خروج از کشور از 220 هزار تومان تا ... و نارضايتی ها سخن به ميان آمده است.

    در اينجا و به لحاظ رعايت آزادی ابراز نظر، شماری از اين نامه ها درج می شود:
    

    برای خرید ارز از تهران به کانادا رفتم!
        يک مخاطب که نوشته است 74 ساله، بازنشسته دولت ايران و مقيم آمريکا است: جمع دريافتی يک ساله ام از بازنشستگی و سود 
پس انداز بانکی، شده بود 51 ميليون تومان. صّرافی های تهران کرکره های خودرا پايين کشيده بودند و خريد از دوره گردها خالی از ترس 
نبود زيراکه معلوم نبود پليس مخفی نباشند و يا ارز آنها معتبر باشد و جعلی نباشد. هزار يورو ِ مرسوم مسافر را به مقيمان خارجه نمی 
دهند. شنيدم که صّرافی ها ايرانی در کانادا سرگرم کار هستند. تلفن يکی از آنهارا به دست آوردم گفت که پولم را به حساب جاری خود و 
دارای کارت انتقال بريزم و به تورانتو بروم. بليت آمريکا با ستاپ اوور )توقف بين راه( در تورانتو خريدم، در اينجا به صّرافی مورد نظر رفتم، 
در يک آن با کشيدن کارت حساب من، پول مرا به دالر کانادا تبديل کرد که با تبديل آن به دالر آمريکا و پرداخت کارمزد برايم هردالر 
8000 تومان تمام شد. روزی که تهران را ترک کردم، دالر دولتی 4223 تومان بود که اختصاص به ... و واردات داشت و 7250 تومان در 

دست مردم ]بازار آزاد[. چرا نبايد در آمريکا، صّرافی از قماش صّرافی های کانادا باشد تا اين همه زحمت به خود راه ندهيم؟..
    

    انتشار شرایط 12 گانه پُمپئو و افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت ها!
مخاطب:  در تهران بودم که شرايط 12 گانه پمپئو و پيش از آن تصميم ترامپ به بازگرداندن تحريم ها انتشار يافت. روز بعد که برای 
خريد از خانه بيرون رفتم، قيمت ها حتی بهای مستغالت 20 تا 30 درصد افزايش يافته بود، چرا يکشبه؟. می گفتند که حرف دولت 
کنونی آمريکا ]دولت ترامپ[ حرف نيست، عمل است، تحريم ها سخت خواهند شد و افزايش خواهند يافت و همه چيز گران خواهد شد 
و اگر ما از امروز گران نکنيم، همه می آيند و تا چند برابر نياز خريد می کنند و چيزی در بساط ]انبار[ نمی ماند. من متأسف شدم که چرا 
قبال، سوغات سفر خريد نکرده بودم. پسته در آمريکا ارزانتر از ايران است. آجيل فروش ها می گفتند که امسال پسته های استان کرمان 

دانه نبسته و کمبود خواهد بود!..
    

    بهای خانه ای را که فروخته بودم در 9 سال 7 برابر شده است!
        مخاطب: 71 ساله ام و معلم بازنشسته آموزش و پرورش ايران و از 11 سال پيش مقيم آمريکا تا فرزندم از من ِ مبتال به لَقوه و آرتروز 
نگهداری کند. 9 سال پيش، از ترس اينکه روزیـ  روزگاری حادثه ای روی دهد و مستاجر، خانه ام را صاحب شود آن را که زمينش 144 
متر بود به 310 ميليون تومان فروختم و پولش را در بانک سپرده کردم. توّرم و گرانی امسال و مشکل خريد ارز، مرا به فکر برداشت پول از 
بانک و خريد يک آپارتمان و اجاره دادن آن کرد. سراغ همان بنگاه معامالت مستغالت که خانه را فروخته بود رفتم گفت که با اين پول در 
ورامين هم نمی توانم يک آپارتمان يک اطاق خوابه بخرم. او گفت که خانه قبلی من، يک ماه پيش از آن به 2 ميليارد و صد ميليون تومان 

بفروش رفته بود يعنی 7 برابر 9 سال پيش!. از غصه و اندوهِ اشتباه خود بيمار شدم و راه بازگشت در پيش گرفتم..

روزنامک- شماره51 ) تیرماه1397(



        گرانی و ترس از بازگشت تحریم را فراموش کن، از گسترش بوروکراسی بگویم
        مخاطب:  77 ساله و بازنشسته دولت ايران هستم. برای دادن وکالت يکساله دريافت مستمری به اداره بازنشستگی رفتم. گفتند که بخش 
مربوط به بازنشستگان استان تهران به خيابان چهل ستون، اول کوچه بوعلی سينا منتقل شده است. به سوی آنجا که در يک سراشيبی تند و 
سنگفرش واقع شده است به حرکت درآمدم که در سراشيبی از پله سنگی افتادم و خون ريزان خودرا به قسمت مربوط رسانيدم. پس از ساعتی در 
نوبت، به ميز کارمند مربوط رفتم. با قيافه و لحنیـ  از ديدگاه منـ  خشونت آميز وکالتنامه را تأييد کرد و به من داد و گفت که برای دريافت نسخه 
ُحکم افزايش دريافتی به يک دفتر پيشخوان که در هر خيابانی و بعضا به صورت مغازه تأسيس شده اند بروم، هزار تومان بدهم و يک نسخه اش را 
به اداره مربوط ببرم تا در ليست پرداخت قرار دهند. گفتم مگر همه چيز ديجيتالی نشده، چرا من ببرم، ديجيتالی بفرستند. پنجاه سال پيش هم 
خودشان می فرستادند که پاسخ نداد. به يک پيشخوان که دفتری خصوصی بود و در يک اطاق با دو دختر کارمند قرار داشت، رفتم گفت که بايد 
کارت ملّی، آخرين ُحکم، دفترچه بانک و ... خودرا ببرم. به يک پيشخوان ديگر رفتم فقط کارت ملّی ام را خواست که دادم و ُحکم افزايش دريافتی ام 
را با ذکر »نسخه کارمند« در زير آن به من داد و هزار تومان گرفت. گفتم اين که نسخه کارمند است، و به نظر می رسد که نسخه پرداخت را خودشان 
به قسمت مربوط می فرستند و لزومی ندارد که من ببرم که اظهار بی اطالعی کرد. به من گفت که بايد کارت ملّی جديد بگيرم. گفتم چقدر طول می 
کشد گفت که برای انگشت نگاری بايد نوبت يک ماهه! بگيرم، بعد عکس و شناسنامه و ... و يکیـ  دو ماه طول می کشد و بايد َمبلَغ قابل مالحظه ای 
هم اجرت بدهم. گفتم که من در آمريکا هستم و سالی تنها دوـ  سه هفته اينجا می آيم و نمی توانم يکیـ  دو ماه منتظر بمانم. گفت که به او مربوط 

نيست. گفتم که آيا می داند که در آمريکا شناسنامه هم وجود ندارد؟..
    

    افزایش مسافران ایرانی ویلچری
    مخاطب:  می خواهم درخواست کنم که رئيس جمهور سری به فرودگاه امام بزنند و ببينند که مسافران ايرانی ويلچرِی عازم خارج چند برابر 
شده اند. يعنی که سالخوردگان که نمی توانند اواخر ُعمر تنها باشند، نزد بستگان در خارج زندگی می کنند و بايد احوال آنها رعايت شود. من يکی 
از همين ويلچری هستم. تصميم گرفته بودم که رنج رفت و آمد نداشته باشم و در ايران بمانم. برايم يک »نگهدار« يافتند گفت که هر ماه 2 ميليون 
تومان می خواهد، درست برابر دريافتی بازنشستگی من. کرايه يک آپارتمان کوچک هم می شود ماهی يک ميليون و دويست هزار تومان به عالوه 
هزينه دارو و غذا و پوشاک. پس، راهی نيست جز زندگی با فرزند و در خارج. چرا بايد وضعيت طوری می شد که 7 ميليون ايرانی جالی وطن کنند 

و آرزوی هر ايرانی مهاجرت باشد؟.

  يک مخاطب که بنوشته خودش جمعه هشتم تيرماه 1397 )29 
ژوئن 2018( پس از يک ديدار از ايران به لس آنجلس بازگشته در نامه 

ای که خواسته است درج شود نوشته است:
    هر دوـ  سه سال يک بار و برای دوـ  سه هفته به ايران می روم. اين بار 
به علت مجروح شدن در تصادف اتومبيل و متعاقب آن، فوت خواهرم، 
65 روز در ايران بودم و شاهد افزايش ناگهانی قيمت ها و ناپديد شدن 

ارز و بسته شدن صّرافی ها!.
    چيزی که تعجب مرا برانگيخت، اظهارات برخی از مقام ها بود. مثال، 
يک مقام گفت که خريد ارز از بازار آزاد در حکم قاچاق است و معامله 
آن غيرقانونی و مجازات دارد. اين مقام بايد می دانست که اين روزها 
همه مردم سلفون دارند و با هم تبادل نظر می کنند. همچنين هر 10ـ  
12 ايرانِی درون مرز يک فاميل برون مرز دارد و باهم درد دل می کنند. 
سطح آگاهی ها ارتقاء يافته و همه می دانند که مجلس با وضع قانون 

بايد داشتن و يا معامله يک کاالی هزاران سال معمولی، مانند پول و 
طال را قاچاق اعالم و برايش مجازات تعيين کند تا قاضی بتواند مجازات 
را اِعمال کند. قوه مجريه که نمی تواند قانون بنويسد. با بخشنامه که 
نمی شود مثال داشتن پنير و خريد آن را غير قانونی اعالم کرد. پولـ  
داخلی و يا خارجی هم مثل آن. به جای اين حرف ها بايد تعيين بها را به 
بازار بسپارند نه اينکه به بعضی افراد و شرکت ها بدهند با نرخ هر دالر 
4200 تومان جهت واردات!. مردم اين »بعضی افراد« را حدس می 

زنند و عصبی می شوند. 
    يک مقام ديگر اعالم کرده است که در فرودگاه امام، »ايکس ری« 
های مافوق مدرن نصب شده که خروج ... را از البالی کيف و چمدان 
مسافر می يابد. من در فرودگاه چنين چيزی را نديدم. کارها مطابق 
معمول و بسيار سريع و آسان انجام می شد. مگر داشتن طال جرم است. 
اگر جرم است چرا دولت هزاران سکه طال به افراد فروخته است؟. شنيدن 

نامه اندرزگونه یک مخاطب از وضعیت ارز در جمهوری اسالمی و شرح نّیت 
ِخیر و فرهنگی یک بانوی بازنشسته و انصراف او
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اين حرف ها در يک کشور اسالمی که قرآن قانون اساسی اسالم است 
درست نيست. در فرودگاه ديدم که برون مرزی ها که می ديدند به 
درون مرزی ها برای مسافرت شان ارز دولتی می دهند ناراحت بودند 

و ُغر و لُند می کردند.
    اين وضعيت مرا به ياد نظرات »ِسر جان َملُکم« انداخت که دو قرن 
پيش 3 بار از ايران ديدن کرد و در کتابش نوشت: ايرانيان خود رأی، 
نزديک بين، حسود و بخيل هستند و از کمک به يکديگر و خدمت به 
عامه و کار داوطلبانه به دور، و اگر به مقام و قدرت برسند، گذشته شان 
را فراموش و ظلم و زورگويی می کنند و همچنين تحّمل زورشنيدن 

دارند که اين عبارت، به تحّمل ديکتاتوری تفسير شده است.
    در طول انتظار در فرودگاه بين راه )فرانکفورت( با يک بانوی به 
اظهار خودش 57 ساله همنشين شدم. مقصد ما آمريکا بود ولی دو 
شهر مختلف و ِگيت هايمان مجاور هم با راهروی مشترک. ناراحت 
بود. گفت: 5 سال پيش پس از 30 سال معلم بودن و تدريس در کالس 
اول دبستان بازنشسته شدم و دو سال بعد دخترم که تبعه آمريکاست 
و در نزديکی شهر واشنگتن زندگی می کند مرا با اصرار تمام به آمريکا 
آورد. در اينجا و پس از مدتی ديدم که ايرانياِن دارای فرزند مايلند که 
بچه هايشان نوشتن فارسی را هم ياد بگيرند. صحبت کردن را از پدر 
و مادر ياد گرفته اند. به فکر افتادم که يک »تاون هاوس« اجاره کنم و 
به صورت غير انتفاعی به عالقه مندان، خواندن و نوشتن فارسی ياد 
دهم. برای اين کار نياز به هر سال دست کم 20 هزار دالر استـ  اجاره 
تاون هاوس و هزينه آب و برق و ُرفت و روب آن. دريافتی بازنشستگی 
من تا سال گذشته حدود 23 ميليون تومان در سال بود که آن را به 

آسانی تبديل به دالر می کردم که هر دالر بيش از 4000 تومان نبود. 
من مبلغی هم در بانک سپرده دارم که از شهريور ماه گذشته )شهريور 
1396( سود آنـ  به تصميم دولت!ـ  به 15 درصد کاهش يافته و به نظر 
من، کمتر از نرخ توّرم شده است. امسال خواستم پول را که َدم به َدم 
ارزش ]قدرت خريد[ آن پايين می آيد از بانک بگيرم و يک آپارتمان 
بخرم که ديدم قيمت آپارتمان ظرف چند ماه دو برابر شده و پول من، 
حرف ُمفت. صّرافی ها باز نبودند که ارز مورد نظر را به هر قيمتـ  قيمت 
بازار، تهيه کنم. يکی از بستگان که کارمند دولت است گفت که به رئيس 
بانک مرکزی نامه بنويس و قصد خودرا درباره آن کار فرهنگی بگو و 
درخواست خريد ارز ُکن. او گفت که در روزنامه ها خوانده است که به 
کارهای فرهنگِی برون مرز هم که عام المنفعه است ارز می فروشند. با 
شنيدن اين پيشنهاد يک نامه به عنوان رياست بانک مرکزی نوشتم 
که برای خدمت فرهنگی مورد نظر، ساالنه 20 هزار دالر الزم است که 
پس از تأييد تأسيس آموزشگاه، هر سال در سه قسط 4 ماهه به بهای 
بازار آزاد خريداری شود دستور مقتضی بدهيد. با اين نامه به خيابان 
ميرداماد، به ساختمان بانک مرکزی رفتم ولی کسی نامه ام را نگرفت. 
حتی به داخل بانک هم راهم ندادند، فقط طبقه اول. گفتند برو نامه 
را پُست کن!. با مشاهده اين وضعيت ]نوعی بوروکراسی[ از خير کار 
گذشتم ولی برای بازگشت نياز به 50ـ  60 دالر پول داشتم که در 
فرودگاه دالِس به تاکسی بدهم که آن را هم در خيابان از يک ارزفروش 
دوره گرد خريدم ولی می ترسم که مبادا جعلی باشد و گرفتار شوم. 
بايد در فرودگاه آنقدر بمانم تا دامادم از کار به خانه بازگردد و 36 مايل 

)حدود 60 کيلومتر( رانندگی کند و مرا از فرودگاه بَبرد. 
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جنبش جهانی روزنامه نگاران اینوستیگیتیوـ  هدف: پاکسازی جوامع از فساد 
دولتی و اصحاب منافع با کشف فساد و افشاء آن

پاسخ:
 بله. چارلز لويس Charles Lewis اينک يک ژورناليست 
63 ساله که قبال از ازدست اندرکاران مجله تلويزيونی »سيکستی 
مينيتز« بود و پيش از آن در شبکه تلويزيونی ای بی سی، با 
تجربه ای که از کار اينوستيگيتيِو برنامه »سيکستی مينيتز« 
به دست آورده بود تصميم به ايجاد يک انجمن ناوابستِه غير 
انتفاعِی فراگير مرّکب از روزنامه نگاران اينوستيگيتيو، با هدف 
خدمت به جوامع و پاکسازی جهان از طریق کشف و افشاء 
ژورنالیستی فساد دولتی و اصحاب نفوذ و منافع ازجمله 
کمپانی های بزرگ، سوء استفاده از قدرت و البی بازی ها 
)کارچاق کنی( و وادارکردن مقامات دولتی و کمپانی ها و 
اصحاب نفوذ به راستکردار و راستگفتار شدن و احساس 
مسئولیت و پاسخگویی در قبال مردم کردن و زیر نفوذ 
 Centerقرار نگرفتن، تصميم به ايجاد يک انجمن به نام
for Public Integrity گرفت يعنی مرکزی برای 
درستکرداری، درست گفتاری و درست انديشی شدن مقامات و 
سخنگويان اصحاب منافع. وی اين جنبش خودرا در مارس 1989 
تأسيس کرد:   www.publicintegrity.org. چارلز 
لويس به موازات اين فعاليت، سرگرم تدريس »روزنامه نگاری 
و رسانه های همگانی« در اَِمريَکن يونيورسيتی )واقع در شهر 

واشنگتن( است و قبال در پرينستون و هاروارد. 
 در چارچوب اين جنبش، Gerard Ryle روزنامه 
نگار ايرلندی مقيم استراليا در سال 1997 سازمان جهانی
 The International Consortium of
Investigative Journalists (ICIJ( را در 
اجرايی کردن حرفه اِی همان هدف )کشف و افشاء فساد، 
سوء استفاده از قدرت و مقام و منزلت و شانه خالی کردن از 
مسئولیت در قبال مردم و پاسخگویی و ...( تأسيس کرد که 
اينک )ژوئن 2016( دارای 165 عضو است و در 65 کشور فعاليت 
دارد. شرايط عضويت؛ داشتن تجربه موفقيت آميز در روزنامه 
نگاری اينوستيگيتيو است. اين قبيل ژورناليست ها در جهان 7 
ميلياردی در رديف موجودات کمياب تلّقی می شوند. این اتحاِد 
روزنامه نگاران اینوستیگیتیو، بررسی این دو موضوع را 
هم در دستور کار خود دارد: 1ـ میزان بی اعتمادی اتباع 
به دولت و مقامات دولتی مربوط و یافتن علت و یا علل و 
اعالم آن با هدف اصالح. 2ـ  میزان مسئولیت دولت در 
اعالم تصمیمات و اقدامات خود بدون پنهان کردن ناکامی 

ها که اتباع تکلیف خودرا بدانند. 
    اين سازمان با کمک اعضای خود در همان سه سال اول 

آیا روزنامه نگاران اینوستیگیتیو که کمر بسته اند تا جهان راـ  بدون چشمداشتـ  از فساد پاکسازی و توده مردم را از تباهی 
ها آگاه و روشن کنند، همبستگی با هم دارند تا یار و یاور یکدیگر باشند و در تحقیقات فرامرزی، به شکل گروه و شبکه 

عمل کنند؟.

Charles Lewis

Gerard Ryle
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تأسيس، در 39 کشور 75 مورد بررسی و تحقيق ژورناليستی انجام 
داد و برنده چند جايزه شد زيرا که در پی هر افشاگری، اصالحات 
صورت گرفت و اتباع دولت مربوط خوشنود و راضی شدند. بايد 
دانست که روزنامه نگاری در خاندان جرالد موروثی و پدربزرگ او 

يک ژورناليست نامدار بوده است.
    اين اتحاد تا کنون موفق به کشف سازش پنهانی کمپانی های 
سيگارسازی باهم با هدف افزايش فروشـ  درآمد )در حقيقت 
اعتياد مردم به دودکردن(، کارخانه های داروسازی، شرکت های 
چند ملّيتی در گرفتن امتياز و ... در گران کردن کاال و تبليغات 
نادرست جهت ترغيب به خريد و ... و نيز فساد دولتی و خاصه بازی 
ها در چندين کشور ازجمله روسيه و همچنين اغفال افکار عمومی 

در بهبود وضعيت محيط زيست و آلودگی هوا شده است.
    کارهای بسيار چشمگير اين اتحاد که دارد فعاليت خودرا 
هرچه بيشتر گسترش می دهد کشف معامالت مالی معروف 
به »آف شور« يعنی بانک های مستقر در جزاير کوچک دريای 
کارائيب و آنتيل است با هدف فرار از پرداخت ماليات دولت 
متبوع و روشن نشدن منبع سرمايه و درآمد. همچنين افشاء 
چند مورد پُر سر و صدای البی ها )کارچاق کن ها(. کشف و 
افشاء فساد دولتیـ  اقتصادی در عراق و افغانستان از کارهای 
چشمگير اين اتحاد است. اين اتحاد کشف کرده است که چگونه 
در قراردادهای تسليحاتی و نظامی مربوط به عراق، فساد و 
کالهبرداری صورت گرفته است. تعقيب انتشار يک گزارش 
 در يک نشريه آلمانی در مورد فساد مالی جهانی موسوم به

 Panama Papers. جزئيات، کشف حقايق و افشاء اين 
يک مورد در اپريل 2016 هفته ها خبر اول رسانه ها بود و همچنان 

دنبال می شود. 
اسناد اين ماجرا که 215 هزار مورد )فرد، جمع و شرکت( را در بر 
می گيرد از فعاليت مالی Offshore مقامات تراز اول چندين 
کشور ازجمله کرملينی ها پرده بر می دارد و جهانیان را روشن 
می کند که زمام امور دنیا و ورق بازی ها در دست چگونه 
افرادی است. اين اسناد در يک مؤسسه حقوقیـ  خدماتی 
مستقر در کشور پاناما که دارای شعبه در 48 کشور جهان بوده 
نگهداری می شده است. اين موسسه در سال 1977 توسط يک 
وکيل قضايی آلمانی به نام »جورِگن موساک« تأسيس و سپس 
»رامون فونِسکا« وکيل پانامايی با او شريک می شود و مؤسسه، نام 
Mossack-Fonseca به خود می گيرد. اسناد از همان 
زمان )اواخر دهه 1970( تشکيل شده است و ضعف وطندوستی 
مقامات و کمپانی های مربوط را نشان می دهد که برای فرار از 

دادن ماليات، به انجام امور مالی خود در »آف شور« دست زده 
بودند و نيز فرار از آگاهی هموطنان که چقدر پول دارند تا تحقيق 

شود که از کجا آورده اند و ....
    »جورگن موساک« قبل از تأسيس آن موسسه، ضمن فعاليت 
حقوقی در آلمان و سويس در جريان پس انداز کردن چنين پول 

هايی در بانک های سويس قرارداشت.
     اتحاِد ICIJ هچنین روزنامه نگاران دیکته نویس و آن 
دسته که به جای انجام تکلیف )تهیه مطلب و خبرنویسی 
طبق اصول و تعاریف(، تنها حرف مقامات و اصحاب 
منافع را دهان به دهان می کنند افشاء می سازد مثال چرا 
»واشنگتن پست« يک گروه 12 نفری روزنامه نگار را مامور بررسی 
جزئيات وضعيت خصوصی و عمومی د. ترامپ )نامزد احتمالی 
جمهوريخواهان آمريکا در انتخابات نوامبر 2016( کرده ولی برای 
بانو کلينتون؛ هيچ. اين عمل »واشنگتن پست« يعنی ميدياکراسی 
)دولت ساز شدن رسانه ها(. به عبارت ديگر؛ اين روزنامه می 
خواهد که بانو کلينتون رئيس جمهوری شود. در فدراسيون 
آمريکای شمالیـ  USA، از زمان فروپاشی شوروی، دارد رئيس 
کشورشدن پسر پس از پدر و زن پس از شوهر روال کار می شود 

که قبال چنين نبود.
    بسياری از اصحاب نظر اميدواری بسيار به فعاليت اين جنبش و 
اتحاد وابسته به آن برای ساخت جهانی بهتر دارند. تاريخ مطبوعات 
ايران جز در يک مورد )ر. اعتمادی( روزنامه نگار اينوستيگيتيو 
به مفهوم واقعی کلمه نداشته است. من )نوشيروان کيهانی زاده 
مؤلف اين تاريخ آنالين براي ايرانيان( در دو دهه اول 60 سال کار 
روزنامه نگاری خود سه بار تالش کردم تا کار اينوستيگيتيو کنم 
)روزنامه نگار در نقش کارآگاه( که هر سه بار آسيب ديدم. بار اول 
در نيمه اول سال 1336 بود که گران شدن ناگهانی بهای نمک 
طعام در تهران را کشف و يک معدن دار را افشاء کردم که به ساير 
معدن داران پول داده بود تا کار استخراج نمک را متوقف کنند و او 
قيمت را چند برابر کند. در پی اين افشاگری، نقشِه افکندن من به 
دست چاقوکشان حرفه ای طرح شده بود که برای فرار از دام اينان 
خودرا از طبقه دوم ساختمان مربوط به پايين انداختم. دفعه بعد 
و در آذرماه 1339 يک افسر پليِس راه را افشاء کردم که دختر يک 
آشنای خودرا به خانه فساد داده بود. انتشار اين خبر با عکس دختر 
در روزنامه اطالعات باعث شالق خوردن و سرتراشيده شدن من به 
دستور سپهبد نعمت اهلل نصيری شد. بار سوم و در مهرماه 1347 
ماجرای زهردادن سگ اميراسداهلل علم وزير وقت دربار را افشاء 

کردم که 3 ماه تمام »ممنوع القلم« شدم.
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    تا دهه يکم قرن 21، چهار خبرگزاری بزرگ و چند خبرگزاری 
کوچکتر شرح رويدادها راـ  البته با توجه به سياست اربابانشانـ  
مخابره می کردند و رسانه های همگانی و مشتريان ديگر دريافت 
می داشتند و پس از تکميل و کم و زياد کردن مطلبـ  باز هم برپايه 
منافع و سياست های خود منتشر می ساختند، ولی در اين قرن و با 
تعميم سوشل نِت ورک ها، هرکس که يک ِسلفون و سوادی و عالقه 
مندی داشته باشد می تواند خبرگزاری باشد. اين صدها ميليون 
خبرگزارِی انفرادی سند هم به دست می دهند و اين سندها همانا 
عکس ثابت و متحّرک است. بنابراين، هيچ رويدادی که در َمرئی 
)مرئا( و َمنَظر صورت گيرد پنهان نخواهد ماند و يا سانسور دولت ها 
نخواهد شد. آخرين اخبار و عکس های اين سيتيزن ژورناليست ها 
گزارش رسيدن ارزش برابری دالر آمريکا نسبت به ريال ايران در 
بازار آزاد تهران به مرز 9 هزار تومان در يکشنبه )24 ژوئن 2018 = 
3 تيرماه 1397( و عبور سکه طال در همين روز از خط 2 ميليون 
و 700 هزار تومان است ]بهای سکه طال، طرح قديم سه شنبه 
پنجم تيرماه 2 ميليون و 965 هزار تومان بود[. دالر آمريکا تا 3ـ  
4 سال پس از انقالب، هفت تومان بود و سکه طال تا آستانه انقالب 
)زمستان 1356 هجری( 80 تومان که در سال بعد به 400 تومان 
رسيده بود. دالر آمريکا در سوم تيرماه 1397 درست دو برابر ارزش 

برابری آن در 8 ماه پيش بود. اين کاهش شديد ارزش ريال ايران که 
پيش از انقالب يک پول جهانی بود در حالی است که هنوز )پيش 
از اِعمال تحريم های آمريکا( درآمد ساالنه ارزی ايران و عمدتا از 
صادرات نفت و توليدات پتروشيمی و معدنی حدود 95 ميليارد 
است. بانک مرکزی جمهوری اسالمی که بمانند بانک های مشابه 
در ساير کشورها استقالل کامل ندارد و وابسته به قوه اجرايی است 
از چند ماه پيش نرخ رسمی دالر آمريکا را 4200 تومان اعالم کرد 
که اختصاص به واردات کاالی اعالم شده دارد. همين اختصاصی 
شدن، افشاگری های متعدد به دنبال داشته ازجمله دوشنبه چهارم 
تيرماه 1397 محمدرضا پورابراهيمی نماينده کرمان و رئيس 
کميسيون اقتصادی مجلس به خبرگزاری تسنيم گفت: سياست 
تعيين نرخ 4200 تومانی دالر آمريکا در اقتصاد کشور معکوس عمل 
کرده است. وی افزود: طبق آمار سازمان گمرکات کشور، در همين 
مدت کوتاه بيش از 27 ميليارد دالر تقاضا برای واردات کاال به ثبت 
رسيده و نرخ چهار هزار و دويست تومان برای هر دالر امريکا تبديل 
به يک امتياز برای واردات هرچه بيشتر شده و اين روند منطقی 
نيست. او ادامه داد: در حال حاضر بخشی از مشکل بازار اينجاست 
که محاسبه بهای عرضه واردات برپايه نرخ دالر آزاد انجام می گيرد 
ولی صادرات با دالر چهار هزار و دويست تومان، و اين روند منطقی 
نيست و مردم )خريداران کاالی وارداتی( بايد هزينه اش بدهند و 
ناراضی می شوند. با اين سياست های ارزی، صادرات ايران کاهش 
و واردات افزايش يافته است. پورابراهیمی چهارشنبه هفتم 
تیرماه 1397 خبر داد که روسای کمیسیون های اقتصادی 
و بودجه مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار 

تغییر تیم اقتصادی دولت شده اند. 
    وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که وضعيت نامناسب 
اقتصادی کشور عمدتا با عملکرد نادرست برخی مقامات گره 

خورده است. 
    چهارم تيرماه 1397 گزارش رسيد که دولت آمريکا اعالم کرده 
است که همه تالش خودرا بکار خواهد بُرد که تا چهارم نوامبر )5 ماه 

ديگر( صادرات نفت ايران به حد اقل برسد.

دالر 9 هزار و سکه 2 میلیون و 900 هزارتومان 
 فروش38 هزار سکه به یک تَنـ  اعتراض بازاریان 

 احتمال نظامی شدن امور- سرمقاله تأمل برانگیز کیهان
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گشتی در رویدادهای ماه

یک صحنه از تظاهرات بازاریان تهران

روزنامک- شماره51 ) تیرماه1397(



    به گزارش 5 تيرماه 1397 خبرگزاری تَسنيم، وزير ارتباطات با باال 
گرفتن اعتراضات پيرامون سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز دولتی، 
اقدام به انتشار اسامی واردکنندگان تلفن همراه با استفاده از 200 ميليون 
دالر ارز تخصيص داده شده )دالر 4200 تومانی( کرده است.     قبال قرار بر 
اين گذاشته بود که اسامی همه واردکنندگان کاال و خدمات با نرخ دالری 
4200 تومان اعالم شود و مبلغ دريافت شده، ولی پنجم تيرماه کرباسيان 
وزير مربوط گفت که در صورت ادامه گرانفروشی وارد کنندگان و توزيع 

کنندگان کاال!، دولت اسامی آنها را به مردم اعالم می کند!!. 
        

فروش 38 هزار سکه طال به یک فرد!
        در اين هفته، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره 
گرانی سکه در ماه های اخير گفت: دولت سکه فروخته است و خريدار 
رديف اول 38 هزار سکه، خريدار رديف دوم 23 هزار و خريدار رديف سوم 
4 هزار و اندی سکه خريداری کرده اند که ارقام بزرگی است. دولت گفته 
است که فروش سکه با هدف جمع کردن نقدينگی از دست مردم بوده 
است ولی اين که يک نفر 38 هزار سکه بخرد ممکن است که با منطق 

عدالت همراه نباشد.
    

    نظر یک اقتصاددان ایرانی مقیم اروپا
        یک اقتصاددان ایرانی مقیم اروپا گفته است که استدالل 
دولت که سکه طال بدهد پول کاغذی جمع کند تا توّرمی که 
دولت ها به وجود آورده اند برطرف شود کاری درست نبوده 
است. کسی نمی آید ذخایر طالی کشور را بدهد تا پول کاغذی 
جمع آوری کند. نقدینگی اضافی را با وضع مالیات بر افزوده، بر 
اتومبیل، بر سلفون و ... و صرفه جویی و تعلیق یارانه ها که سودی 
هم برای جامعه ندارند جمع می کنند نه فروش ذخایر کمیاب 
مانند طال. درآمد ارزی ایران از نفت، پترو شیمی و خام فروشی از 
معادن و ... است که نمی تواند ثابت و پایدار باشد. چرا در سپتامبر 
2017 )شهریور 1396( بهره سپرده گذاری در بانک ها را به رغم 
توّرم باالـ  و به قول خودشان ده درصدیـ  به 15 درصد کاهش 
دادند که مردم پولشان را از بانک بگیرند و سراغ خرید طال و ارز و 
یا مستغالت و اتومبیل و ولخرجی بروند. بهره بانکی و جذب پول 
یک وسیله اطمینان بخش برای جلوگیری از تورم پول و تاثیرات 
سوء آن است. بانک مرکزی ایران باید همانند بانک های مرکزی 
سایر کشورها مستقل از قوه مجریه باشد و زیر نظر یک شورای 
انتخابی مرکب از کارشناسان امور مالی و اقتصاددان ها بدون 
شرکت نمایندگان سه قوه حکومتی. کدام کشور را شنیده اید 
که ارز اختصاصی تعیین کند. اختصاص ارز 4200 تومانی یک 
اشتباه بود. نرخ ارزها را بازار )رابطه عرضه و تقاضا( تعیین می 
کند. ارز اختصاصی درها را به روی سوء استفاده باز می کند و ....

    
    اظهارات نوبختـ  فروش 7 ميليون سکه دولتی!

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، پنجم تيرماه 1397 در حاشيه 
جلسه کميسيون تحقيقات مجلس گفت: درآمد از فروش نفت؛ 52 - 53 
ميليارد دالر، و درآمد از صادرات پتروشيمی، فوالد و ساير ُخرده صادرات 
حدود 45 ميليارد دالر است. ما صادرات غيرنفتی را به دو بخش 80 و 20 
درصد تقسيم کرده ايم که 80 درصد شامل صادرات پتروشيمی و فوالد 
و 20 درصد شامل ُخرده صادرات است. بنابراين، در مجموع حدود 95 
ميليارد دالر دريافت های ارزی داريم، در حالی که مصارف ما که عمدتا 

در بخش واردات است از 75 تا 76 ميليارد دالر بيشتر نيست.
    بنابراين، ما برای خدمات و کاال ها ارز داريم، اما نه فروش ارز به افراد و 
حفظ آن به عنوان سرمايه. مردم نبايد به بهانه و يا نگرانی از توّرم و تهديد 
آمريکا، ريال های خود را به دالر و ارزهای ديگر تبديل کنند. ما امسال 
بیش از 7 میلیون قطعه سکه طال فروختیم، اما اگر قرار باشد 
که همه بخواهند ریال هایشان را به سکه طال تبدیل کنند، 

نمی شود.
    

    دکتر توکلی: رئیس دیگری برای بانک مرکزی
    دکتر احمد توکلی اقتصاددان، وزير پيشين، نماينده پيشين مجلس، 
استاد دانشگاه، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس هيأت 
مديره ديده بان شّفافّيت  و عدالت هفتم تيرماه 1397 گفت: ما االن در 
يک جنگ بزرگ اقتصادی درگير هستيم و در اين وضعيت، رها کردن 
امور به بازار پُر از تبانی،  انحصار و فساد کارِ عاقالنه ای نيست. برخی از 
مسئوالن، ديگر مورد اعتماد مردم نيستند، بانک ها بايد بيشترين اعتماد 
را جلب کنند زيراکه سرمايه اصلی شان اعتماد است. مادر بانک هاِی ما 
يعنی بانک مرکزی اعتماد مردم را از دست داده  است؛ لذا اولين اقدامـ  
اقدام فوری برای رفع بحران جاری اين است که رئيس کل بانک مرکزی 
را يک اقتصاددان َقَدر بگذارند که به روش مداخله معقول در بازار ارز اعتقاد 
داشته باشد و شّفاف عمل کند تا زمينه رانت و فساد کم شود.اين اقدام 
می تواند به دولت کمک کند تا به مردم آرامش ببخشد و آنان را اميدوار 
کند تا بی اعتمادی در ميان مدت از ميان برود. در کشورهای ديگر وقتی 
بازار ارز متالطم شود نمی گذارند تالطم طول بکشد و کار درمان بالفاصله 
آغاز می شود. در برخی کشورها از طريق افزايش عرضه ارز به بازار و در 
پاره ای ديگر؛ با مهار تقاضا. و کنترل تقاضا بايد تمام و کمال انجام شود. 
اگر در اين زمينه کوچکترين راه فرار باز گذاشته شود فساد بدتر و بيشتر 
بروز خواهد کرد. گرچه کنترل بازار ارز کار سختی است اما قاطعيت در 
برخورد با سوءاستفاده گران و شفافّيت در توزيع ارز رانت را کم می کند. 
    دکتر توکلی به نقل قولی از معاونين يکی از وزارتخانه ها اشاره کرد 
و گفت: می گويند بانک مرکزی به آنها اطالعات نمی دهد که به چه 
کسی ارز داده و به چه کسی نداده است. در حالی که در اين پنهان کاری 
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و غيرشفاف سازی، مشکل حادتر می شود. برای مثال: سال گذشته 
ارزبری برای همه واردکنندگان يک حوزه مجموعاً 3 ميليون دالر بود و 
حاال يک نفر که نفوذ بيشتری داشته توانسته 11 ميليون دالر ارز بگيرد 
لذا بانک مرکزی شفاف عمل نمی کند. دولت برای کنترل بازار ارز بايد 
عالوه بر جلب اعتماد عمومی، قاطعانه با فساد برخورد و تخصيص ارز 

را شّفاف کند. 
    

    تعقیب قضایی
    سخنگوی سازمان تعزيرات حکومتیـ  هفتم تيرماه 97 با اعالم اينکه 
اين سازمان از دو روز پيش رسيدگی به بازار ارائه محصوالت وارداتی از 
جمله موبايل را آغاز کرده، خبر داد: يک شرکت با دريافت 13 ميليون يورو 
ـ ارز دولتی، موبايل )سلفون( وارد کرده و همه را به يک نفر فروخته است!.

    سرهنگ حميدرضا ياراحمدی رئيس پليس آگاهی تهران بزرگ در 
اين زمينه توضيح بيشتری داد و گفت: 35 شرکت با ارز 4200 تومانی 
اقدام به خرید کاال کرده اند و این کاال را پس از ورود به کشور بر 
اساس ارز 8 هزار تومانی به فروش رساندند. همچنین، شماری 
هم ارز دولتی )4200 تومانی( دریافت کردند ولی کاالیی وارد 
نکردند، پاره ای نیز کاالی خریداری شده با ارز دولتی را احتکار 
کرده اند. برخورد قضایی با اولین شرکت متخلف دریافت کننده 
ارز دولتی آغاز شده و کار تحقیقات انتظامی آن در دست اقدام 

است.
    

    اعتراض بازاریان
        با انگيزه اعتراض به گرانی بی سابقه ارز و طال که بر قيمت کاال اثر 
می گذارد و فروش کاال کاهش می يابد، از دوشنبه چهارم تيرماه 1397 

گزارش هايی درباره بسته شدن بخشی از بازار تهران انتشار يافت.
    دبيرکل جامعه انجمن های اسالمی اصناف و بازار گفت: چهل سال 
بود اين نوع حرکت را که بازار را ببندند، نداشتيم اما امروز اين اتفاق افتاد 
و به نظرمان می رسد که دليل آن فقط و فقط سوء مديريت در درون 

کشور است..
    دويچه وله )صدای آلمان( در اين زمينه چنين گزارش داد:

    عکس ها و ويديوهای اعتراض در بازار تهران در شبکه های اجتماعتی 
می چرخند. اخبار حکايت از اعتراض بازاريان در چند شهر ديگر مانند 

مشهد، کرج، قشم، بندرعباس و ... به گرانی و توّرم نقدينگی می کند. 
    برخی از بازاريان تهران سه شنبه پنجم تيرماه نيز مغازه های خود 
را تعطيل کردند. تصاوير انتشاريافته در شبکه های اجتماعی حاکی از 
آتش زدن سطل های زباله در خيابان الله زار تهران است. ميدان 15 خرداد 
]ميدان ارگ[ صحنه حمالت نيروهای يگان ويژه ضدشورش بود. برخی 
خبرها حاکی از آن است که اعتراض بازاريان تهران به اصفهان، کرمانشاه 

و اراک نيز کشيده شده است.

    دادستانی تهران اعالم کرده است که شماری از شرکت کنندگان در 
تظاهرات دوشنبه و سه شنبه تهران دستگير شده اند. دادستانی تهران 
گفته است که اين افراد بمانند دستگيرشدگان ناآرامی های دی ماه 

تعقيب قضايی و محاکمه خواهند شد.
    در روزهای سوم و چهارم تيرماه 1397 سايت های محافظه کار 
کوشيدند با ناکارآمد جلوه دادن سياست های اقتصادی دولت، 
ناآرامی های ناشی از بحران فراگير اقتصادی را به گردن حسن روحانی 
رئيس جمهور بياندازند؛ تا جايی که سردار يحيی رحيم صفوی، مشاور 
رهبر جمهوری اسالمی در امور نظامی، با تمجيد از سپاه پاسداران گفته 
است: گاهی به نظر می رسد که اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد 
شد.. اين بيان تفسيرهای گوناگون ازجمله احتمال نظامی شدن موقت 

امور )اعالم حالت فوق العاده( در پی داشته است.
    

    سرمقاله تأمل برانگیز روزنامه حکومتی کیهان
       در اين ميان سرمقاله تأمل برانگيز روزنامه حکومتی کيهان وابسته 
به دفتر رهبری جمهوری اسالمی که انعکاس داشته جلب توجه کرده 
است. نويسنده سرمقاله که در شماره سوم تيرماه )24 ژوئن 2018( 
انتشار يافته و لحن آن کم سابقه تلقی شده است مستقيما شخص رئيس 
جمهور را مورد خطاب قرار داده است. تيترهای صفحه اول اين شماره از 
روزنامه نيز بمانند اظهارات سردار رحيم صفوی توجه اصحاب نظر را به 

خود جلب کرده است. در زير، سرمقاله کيهان و تيتر آن درج می شود:
        

چون به َگرَدش نمی رسی بَرَگرد!
نويسنده سرمقاله در پاراگراف نخست، نوشته است که می داند رئيس 
جمهور ]حسن روحانی[ با ديدن اين مقاله، ابرو درهم خواهد کشيد، اّما 
اگر نيک بنگرد به يقين، مصداق اين آيه )آيه 216 سوره بقره( را در آن 
خواهد يافت که َعسی أن تکَرهوا َشيئاً وهو خيٌر لکم َوعسی أن تُِحّبوا 
شيئاً وهو َشٌرّ لکم ... چه بسا چيزی را خوش نداشته باشيد،  حال آنکه 
خير شما در آن است؛ و يا چيزی را دوست داشته باشيد،  حال آنکه شّر 

شما در آن است.
    رئيس جمهور تصديق خواهد کرد که خير و صالح وی، مردم، نظام 

و انقالب در پيشنهاِد آمده در اين مقاله جای دارد. 
    نويسنده مقاله )حسين شريعتمداری( چنين ادامه داده است:

   ـ  آقای دکتر روحانی در سال 1392 و در جريان تبليغات انتخاباتی 
خويش، قسم ياد کرده و خطاب به مردم گفته بود: واهلل العلی العظيم، اگر 
مشکالت اين کشور که بسيار و بسيار و بسيار پيچيده است راه حل نداشت 
من کانديدا ]برای انتخابات رياست جمهور، نامزد[ نمی شدم!، و تاکيد 
کرده بود که بدانيد برادران، خواهران، عزيزان، همه آنهايی که کليد را 

تکان داديد، واقعا برای اين قفل ها کليد وجود دارد!..
    اکنون از خود آقای روحانی و نه هيچکس ديگر سؤال اين است که 

)1
39

ه7
رما

 تی
( 5

ه1
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

10



کداميک از مشکالت کشور را حل کرده ايد؟!، و کدام مشکل را می توانيد 
آدرس بدهيد که در دوران رياست خود، چند برابر نکرده ايد؟!. کافی 
است نگاهی گذرا به فهرست وعده هايی که داده بوديد بيندازيد و برای 
مردمـ  يا الاقل در پيشگاه وجدان خودـ  توضيح بدهيد که کدام وعده 
است که بر زمين نمانده و دهها مشکل ديگر بر آن افزوده نشده است؟!. 
اين ارزيابی به آسانی ممکن است و کار دشواری نيست. قضاوت نهايی 

نيز بر عهده خودتان!. 
    نگارنده ]نگارنده اين مقالهـ  حسين شريعتمداری[ با يک حساب 
سر انگشتی و با مراجعه به اظهارات خود حضرتعالی و نه ديگران، نزديک 
به 160 نمونه از وعده هايی را که طی 5 سال گذشته به ملت داده ايد و 
هيچيک از آنهاـ  تاکيد می شود که هيچيک از آنهاـ  تحّقق نيافته است، 
فهرست کرده ام که شرح يکايک آنها به درازا می کشد و از اين روی 
در نوشته پيش روی تنها شماری از آن وعده ها را که همگان به خاطر 
می آورند بر می شماريم و بازهم قضاوت را بر عهده خودتان می گذاريم!:

   ـ  دولت من ]دولت حجت االسالم حسن روحانی[ نخواهد گذاشت 
اين همه جوان بيکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند!.

   ـ  اطالعات مربوط به دولت بايد به صورت شّفاف در اختيار مردم قرار 
گيرد که امری است بسيار مهم، مقررات و ضوابط بايد به صورت شّفاف 
در اختيار همه قرار گيرد و نبايد يکی زودتر، از اين مسائل آگاه شود و 
فردی ديگر، ديرتر. آيا همه اطالعات را محرمانه نکرده ايد تا آنجا که از 

ارائه اطالعات به مجلس هم خودداری ورزيده ايد؟!.
   ـ  گفتيد که همين کارخانه های موجود در کشور اگر به جای 20 

درصد توان، با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظيمی از مشکالت 
 اشتغال زايی در کشور برطرف می شود و موانع از سر راه توليد برداشته 
می شود. خودتان بفرمائيد که چه تعداد انبوه از کارخانه ها و مراکز توليد 

در دولت جناب عالی تعطيل شده است؟!.
   ـ  گفتيد: شعار من نجات اقتصاد ايران است. آيا اقتصاد را نجات داده ايد 

يا اينکه دهها مشکل به آن افزوده ايد؟!.
   ـ  گفته بوديد: روی آوردن به مسير واردات، بزرگ ترين بی عدالتی 
است. يعنی عدالت اين است که در شرايط فشار دشمن، ما بتوانيم در 
داخل به گسترش توليد کمک کنيم. آيا واردات بی رويه کااليی نظير 
دسته بيل، تشتک نوشابه، قرقره، کود انسانی، کيف و کفش، شن و ماسه، 
مداد پاک کن، ژله و ُمَربّا و ... که نابود کننده توليد داخلی و کسب و کار 

مردم بوده است بخشی از همين وعده جنابعالی است؟!.
   ـ  )ضمن اشاره به وضعيت زمان نامزد کردن خود( گفته بوديد: نرخ 
برابری دالر نبايد ظرف چند ماه به چندين برابر افزايش پيدا می کرد! و 
حتما يادتان هست که  فرموده بوديد: دولِت تدبير نخواهد گذاشت که 
ارزش پول ملی ]ريال[ و به اين صورت ظرف 6 ماه به يک سوم کاهش 
يابد!. آقای روحانی! مگر نرخ برابری دالر را به 8هزار تومان نزديک 

نفرموده ايد؟، و مگر سخن از افزايش بيشتر آن در ميان نيست؟!. 
   ـ  درباره مذاکرات هسته ای و آنهمه وعده که داده بوديد ]فتح الفتوح![ 
که نتيجه ای کامال معکوس و فاجعه بار داشته است، گفتنی ها بيرون از 

 اندازه و شمار است. 
    ـ  اين هم از شعارهای شما بود: بزرگترين دستاورد تاريخ ايران! تسليِم 

صفحه اول شماره یکشنبه سوم تیرماه 1397 روزنامه حکومتی کیهان
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قدرت های بزرگ در مقابل ايران! معجزه قرن! و ...، حاال چی؟! تحريم ها 
که برداشته نشد و اضافه نيز شد. گفته بوديد در اولين روز اجرايی شدن 

برجام، همه تحريم ها لغو می شوند! و .... 
   ـ  فرموده بوديد؛ آنچنان رونق اقتصادی ايجاد بشود و مردم درآمد 
سرشار داشته باشند که اصال اين 45 هزار تومان يارانه را نياز نداشته 
باشند! و گفته بوديد؛ بايد کار را به جايی برسانيم که به جای اينکه مردم 
دستشان را به سوی دولت دراز کنند، دولت دستش را به سوی مردم دراز 

کند. خودتان بفرمائيد آيا چنين شده است؟!.
   ـ  گفته بوديد؛ در موضوع عدالت بايد به مقوله رانت و فساد توجه کنيم 
و از ميان برداريم!. آيا با رانت خواری و فساد مبارزه کرده ايد و يا دامنه اين 
پلشتی ها با کم توجهی دولت جنابعالی گسترش فراوان نيز يافته است؟!.

   ـ  فرموده بوديد با گرانی و توّرم مبارزه می کنيد و تاکيد کرده بوديد 
که معيار توّرم، جيب مردم است!. جناب روحانی! جيب مردم، اينک چه 

می گويد؟!.
   ـ   فرموديد؛ يکی از راه های مهار و کنترل توّرم، هدايت نقدينگی به 
سمت توليد است. آقای رئيس جمهور! در دوران دولت شما نقدينگی 
چند برابر شده و به رقم فوق نجومی يک تريليون و چهار صد و پنجاه هزار 
ميليارد تومان رسيده است و به گفته وزير کابينه جناب عالی؛ حتی يک 

ريال آن هم به سمت توليد نرفته است!. 
    ـ  فعاليت هسته ای کشورمان را به باد داديد! از ايران مقتدر تصويری 
ذلت بار به دشمنان ارائه کرديد، درباره مقابله با رکود و احترام به پاسپورت 
ايرانی و جلب سرمايه های خارجی و سپردن پروژه های عمرانی به 
داخلی ها و دهها نمونه ديگر از اين دست نيز داد سخن فراوان داده بوديد 
که با عرض پوزش بايد از خودتان پرسيد کداميک از آنها تحقق يافته 

است؟!. 
   ـ  جناب آقای روحانی!؛ حضرتعالی به  رغم سوگندهای غليظ و شديد 
درباره ضرورت نقد و دعوت از همگان برای انتقاد از دولت، کمترين 
انتقادی را بر نتافته و تحمل نکرده و نمی کنيد و در مقابل هر نقد دلسوزانه، 
منتقدان را به باد اهانت و ناسزا گرفته ايد که از آن جمله اند اين عناوين: 

    بی سواد، بی شناسنامه، مزدور، کاسب تحريم ، کودک صفت، حسود، 

بزدل، ترسو، جيب بر، بی قانون، مستضعف  فکری، بيکار، متوهم، غوطه ور 
در فساد، سوءاستفاده گر، خرابکار، عقب مانده، تازه به دوران رسيده، عصر 
حجری، هوچی باز، منفی باف، يأس آفرين، ناشکر، بايد به جهنم بروند! و 

... و اخيرا؛ انقالبيون نفهم!، يک مشت الت!.
    و اين در حالی است که امروزه همگان شاهدند که حق با منتقدان 

بوده است و جنابعالی و دوستانتان راه را به خطا رفته ايد!.
     اکنون سؤال از رئيس جمهور محترم اين است که کداميک از آنچه 
که به اختصار در اين نوشته آمده است غير واقعی و قابل انکار است؟ اگر 
قابل انکار نيستـ  که نيستـ  بايد بپذيريد طی 5 سال گذشته به بيراهه 
رفته ايد و برخالف قسم جالله ای که ياد کرده بوديد و در صدر اين نوشته 

به آن  اشاره شد، توان اداره کشور را نداشته ايد!. 
    نمی گوييم: چون به َگرَدش نمی رسی، بَرَگرد، چرا که جنابعالی 
با رای مردم بر کرسی رياست جمهور نشسته ايد و اگرچه همخوانی 
وعده ها با رای مردم نيز بخشی از حق الناس است که اگر رعايت نشود 
حق رای دهندگان يعنی همان حق الناس ضايع شده است، ولی به صالح 
خود شما، مردم، نظام و انقالب است که دست به يک خانه تکانی اساسی 
و گسترده در دولت بزنيد و ضمن سپردن کارها و مسئوليت ها به افراد 
شايسته و کاردان، در انجام امور نيز از افراد دلسوز و کارآمد و آزمون داده 
مشورت جدی بگيريد تا ال اقل بخشی از زيان  های فراوانی که تا کنون 

دولت جنابعالی به ملّت تحميل کرده است جبران شود. 
    در ميان وزرا و مديران کابينه شما، افراد کاردان و دلسوخته کم نيستند 
ولی سخن درباره آن عده از اعضای دولت جنابعالی است که به زندگی های 
 اشرافی و يا داشتن ارتباط با فتنه 88 آلوده اند. اين عده، افراد ناشايسته 
و همسو با آلودگی خويش را در بدنه دولت شما نفوذ داده اند و در نهايت 

برای جنابعالی نه يار شاطر که بار خاطر هستند. 
    اين نکته هم گفتنی است که اين روزها مدعيان اصالحات يعنی 
همان ها که به صراحت دولت شما را رحم اجاره ای! خود می دانستند 
نيز سخن از تغييرات در کابينه دارند ولی با دقت در نظرات آنان متوجه 
می شويد که در پی اخراج نيروهای کارآمد و جايگزينی آنها با مشتی ديگر 

از  اشراف و شماری از دين به دنيا فروخته ها هستند. 

تیتر بزرگ روزنامه جهان صنعت درباره اقتصاد ایران
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سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد که در جريان فروش سکه طال 
از سوی بانک مرکزی، يک فرد 31 ساله )بدون ذکر نام( بيش از 38 
هزار و 250 سکه طال را به قيمت دستکم 53 ميليارد و 550 ميليون 
تومان خريداری کرده است. به گزارش اين سازمان، همچنين به 40 
شرکت بيش از 220 ميليون يورو برای واردات تلفن همراه )ِسلفون 
ـ موبايل( پرداخت شده که 145 ميليون يورو از اين مبلغ در عمل 

ناپديد شده است!.
    در اين گزارش آمده بود که 5 درصد کل سکه های فروخته شده 
بانک مرکزی به 50 نفر تعلق گرفته و هر سکه يک ميليون تومان برای 
خريداران سود داشته است!. بر اين اساس، بايد هر يک از اين 50 نفر 

هفت ميليارد و 600 ميليون تومان سود برده باشند.
    به گزارش خبرگزاری های فارس و تَسنيم، وزير ارتباطات 
جمهوری اسالمی سوم تيرماه 1397 با باال گرفتن اعتراضات در 
خصوص سوء استفاده برخی از واردکنندگان تلفن همراه که ارز دولتی 
به آنها تخصيص داده شده بود از اين ارز، و در واکنش به فروش سلفون 

به بهای خيلی گران، اقدام به انتشار اسامی اين واردکنندگان کرد. 
 

   وی گفته است که تا 29 خردادماه 1397 به 40 شرکت وارد کننده 
تلفن همراه، ارز دولتی تخصيص داده شده است که 30 شرکت از اين 
فهرست تنها با بخشی از ارز تخصيص داده شده اقدام به واردات »تلفن 

همراه« کرده اند. 
    رقم کل ارز اختصاص يافته به اين 40 شرکت 220 ميليون و 643 
هزار و 206 يورو بوده است که تاکنون اين 30 شرکت، سلفون هايی 
معادل 75 ميليون و 283 هزار و 860 يورو از گمرک ترخيص کرده اند.

    در اين زمينه، ابراهيم درستی، رييس اتحاديه فروشندگان 
دستگاه های صوتیـ  تصويری و تلفن همراه به خبر آنالين گفته 

است: "در ميان شرکت هايی که ارز 4200 تومانی برای واردات تلفن 
همراه )سلفون( گرفته بودند، شماری وجود دارند که اصال کارشان به 
واردات تلفن همراه ربطی نداشته است. مثال شرکتی هست که حوزه 
تخصصی اش دام و طيور بوده اما برای واردات تلفن همراه! ارز 4200 

تومانی گرفته است!.".
    او گفت که برخی از شرکت هايی که در فهرست دريافت کنندگان 
دالر 4200 تومانی وجود دارند، اخير ثبت شده و در ميان آنها 

شرکت هايی هستند که بيش از يک ماه از ثبت آنها نمی گذرد .
    به گزارش چهارم تيرماه 97 خبرگزاری تسنيم، غالمرضا تاج 
گردون رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: نبود بازار موازی  
برای معامالت ارزی )صّرافی ها( سبب شد که بازار فعلی ارز چنين 
يکه تازی کند. با توجه به اينکه اتفاق تازه ای در بازار اقتصادی کشور 
صورت نگرفته و تحريم های اشاره شده رئيس جمهوری آمريکا هنوز 
آغاز نشده، بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز دچار خطاهايی 

شده است.
    به گزارش خبرگزاری تسنيم و در همين روز، محمدرضا 
پورابراهيمی نماينده کرمان و رئيس کميسيون اقتصادی مجلس 
گفت: سياست تعيين نرخ 4200 تومانی دالر آمريکا در اقتصاد کشور 

معکوس عمل کرده است.
     وی افزود: طبق آمار سازمان گمرکات کشور، در مدتی کوتاه بيش 
از 27 ميليارد دالر تقاضا برای واردات کاال به ثبت رسيده و به نحوی، 
نرخ چهار هزار و دويست تومان برای هر دالر امريکا تبديل به مزيّتی 

برای واردات بيشتر شده و اين روند اصال منطقی نيست.
    او ادامه داد: معموال با کاهش ارزش پول کشور بايد تاثيری بر 
صادرات کشور شکل گيرد اما می بينيم که صادرات ايران کاهش و 

واردات افزايش يافته است.

11 تيرماه 1397 سعيد صمدی در گفت وگو با خبرگزاری تسنيم، 
با انتقاد از عدم تخصيص ارز 4 هزار و 200 تومانی به تجهيزات معادن 
زغال سنگ، اظهار داشت: در زمان ثبت سفارش کاال، برای دريافت 
ارز 4 هزار و 200 تومانی درخواست های متعددی جهت وارد کردن 
لوکوموتيِو ويژه معادن از خارج مطرح کرديم اما مسئولين امر گفتند 
به اين کاال! ارز تخصيص نيافته و بايد به کاالی اضطراری ارز بدهيم. 

لوکوموتيو برای استخراج زغال سنگ ضروری تر است، يا نخود و 
لوبيا؟.

    صمدی گفت با مشاهده ليست اعالم شده از سوی بانک مرکزی 
حاوی نام شرکت های دريافت کننده ارز 4200 تومانی متوجه شده ايم 
که واردات چای، نخود و لوبيا و ... ضروری بوده ولی واردات لوکوموتيو 

که ازابزارهای معادن زغال سنگ است، نَه!.

سود یک میلیونی خرید هر سکه از بانک مرکزی و مفقود شدن 145 میلیون یورو!ـ  
ماجرای واردات سلفون

ارز دولتی برای واردات نخود و لوبیا؛ بله
 ولی برای ابزار معادن زغال سنگ؛ نه!
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دويچه وله )صدای آلمان( يکم جوالی 
2018 به نقل از منابع خود گفته است که 
انتشار فهرست دريافت کنندگان ارز دولتی 
شائبه ها را بيشتر کرده است و پس لرزه های 

»شفافّيت« احساس می شود. بيشترين حجم 
ارز دولتی را يکی از ثروتمندترين خانواده های 
ايران گرفته است )با ذکر نام( و برخی از 
کاالهای وارداتی با ارز دولتی، به عراق صادر 

می شود و پاره ای از مردم که به دالر آمريکا 
نياز دارند آن را از فروشندگان ارزـ  وارده از 
افغانستان به بهای گزاف خريداری می کنند و 
ورود دالر از مرز افغانستان به ايران ادامه دارد.

به گزارش 12 تيرماه 1397 خبرگزاری تَسنيم از قم، آيت اهلل حسين 
نوری  همدانی از مراجع تقليد شيعيان در ديدار با جمعی از فعاالن 
فرهنگی با اشاره به اينکه در جوامع اسالمی، امور و اَعمال بايد منطبق 
با آيات قرآن کريم باشد گفت که سکوت در برابر انواع فساد در جامعه 
به ويژه فساد اقتصادی درست و اسالمی نيست. مبارزه با فساد اقتصادی 
خواست مردم است و بايد با اين فساد مقابله جّدی شود. مبارزه با ظلم 

و فساد از تأکيدات قرآن کريم است.
    وی در اين ديدار ضمن اشاره به مشکالت اقتصادی مردم گفت: در 
حالی که »مشکالت اقتصادی« مردم را آزار می دهد عده ای ميلياردها 

تومان اختالس کرده و برخی هم حقوق نجومی دريافت می کنند. چرا 
بايد کارگران با حداقل  زندگی کنند و يا در يک خانواده چند جوان بيکار 

داشته باشيم، آيا اين ها ظلم نيست؟
بر اين مسائل با مديريت صحيح می توان فائق آمد. اينکه مردم از 
وضعيت بَد اقتصادی ناراضی هستند حق دارند و حق با مردم است، و 
نبايد اجازه دهيم عناصری مشّخص خواست های مردم را به انحراف 

کشند و از آن سوءاستفاده کنند. 
    وی بر لزوم برخورد جّدی با کسانی که به اقتصاد کشور لطمه 

می زنند تاکيد کرد.

ورود دالر از مرز افغانستان به ایران!

سکوت در برابر فساد بویژه فساد اقتصادی، اسالمی نیست

نگاهی به گذشته با هدف یادآوری خبرهای وقت:بازي با سالمت مردم به خاطر 
دریافت پول!ـ  کارشناسان تایید دارو حقوق بگیر کارخانه هاي سازنده قرص بودند

شبکه تلويزيوني »سي بي اس« امريکا 17 جوالي 2004 در بخش 
مشروح اخبار شبانگاهي اش گزارش داده بود: بيشتر اعضاي يک هيات 
از کارشناسان قلب که يک هفته قبل از آن نظر داده بودند که به منظور 
پيشگيري از امراض قلب و عروق و سکته مغزي، حد اکثر سطح مجاز 
)مرز خطر( کلسترول در خون که سالها پيش تعيين شده است بايد از آن 
پايين آورده شود و توصيه کرده بودند؛ افراد براي پايين آوردن کلسترول 
بايد از قرص...)با ذکر نام( استفاده کنند حقوق بگير کارخانه هاي سازنده 

قرص بودند.

    اين شبکه گفت که اين افشاءگري با کمک گروههاي آمريکايي حمايت 
از مصرف کننده صورت گرفته است. با وجود اين، بسياري از رسانه ها که 
از اعالنهاي کارخانه هاي مربوط برخوردار مي شوند، اين خبر را منتشر 

نکرده بودند!. 
     گروههاي حمايت از مصرف کننده گفته بودند که اگر کارشناسان 
پزشکي بازهم به خاطر منافع شخصي چنين نظرهايي بدهند اعتماد 
مردم به توصيه هاي »درست و واقعي« آنان هم سلب خواهد شد و رسانه 

ها در انتشار چنين خبرهايي بدون بررسي بيشتر احتياط خواهند کرد.
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15

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

از تيرماه 1341 و در کابينه اميراسداهلل علم، سپهبد عزيزی 
وزير کشور شده بود. وی قبال فرمانده ژاندارمری ايران بود. در آن 
زمان اداره مطبوعات در وزارت کشور و وابسته به اين وزارت بود 
و وزارت کشور در ميدان ارگ )ميان 15 خرداد( مستقر بودـ  در 

همين ساختمانی که اينک يک مجتمع قضايی قرار دارد.
     در زمانی که سپهبد عزيزی )اميرعزيزی( فرمانده ژاندارمری 
بود، يکی از معادن زغال سنگ شمشک زيرش کرده بود و شماری 
از معدن کاران در داخل تونل های آن گير افتاده و در آنجا عمال 
محبوس شده بودند و بيم مرگ آنان می رفت. روزنامه های تهران 
چند خبرنگار به محل فرستاده بودند که با بی سيِم نصب شده 
در جيپ های روزنامه ها با اطاق خبر در تماس بودند و جزئيات 
تالش برای نجات معدن کاران را گزارش می کردند و درج می 
شد. استقرار اين خبرنگاران در بلندی های شمشک نوبتی بود و 

اين خبرنگاران هرچند ساعت يک بار عوض می شدند.
    يک روز و پس از تعويض نوبت، اتومبيل چهار تَن از اين 
خبرنگاران در بازگشت به شهر )تهران(، در جاده لشکرک از مسير 
منحرف و به داخل يک گودال می افتد و خبرنگاران و راننده آنان 
مجروح می شوند. در اين وقت، سپهبد عزيزی که برای بازديد از 
يک پاسگاه ژاندارمری به اوشانـ  فشم رفته بود به آنجا می رسد، 
»بادی گارد« خودرا مأمور محافظت از اتومبيل آسيب ديده می 
کند و مجروحان را شخصا به بيمارستان تجريش می رساند. 
يکی از مجروحان که دچار خونريزی شده بود نياز به تزريق خون 
داشت ولی بيمارستان فاقد خوِن گروه O. آزمايشگاه بيمارستان 
هم در آن ساعت تعطيل بود تا معلوم شود که خون مجروح از چه 
گروهی است تا از حاضران خواسته شود که خون اهداء کنند. 

تعيين نوع خون آنان هم نياز به آزمايش و آزمايشگاه داشت. 
    سپهبد عزيزی مجروح مورد بحث را با دلهره تمام و نگرانی 
از مرگ او در ميان راه، به تهران و بيمارستان سينا می رساند و 

درمان می شود.
     وی با اين تجربه، پس از انتصاب به وزارت کشور به روزنامه ها 
بخشنامه می کند که همه خبرنگاران )نه، نويسندگان ثابت( بايد 
کارت حاوی گروه خون باشند و اين کارت در جيب شان باشد. 
روزنامه ها توجه نکرده بودند و عمر دور اول وزارت او )زمان نخست 
وزيری شريف امامی( چندان طوالنی نبود و با اعتصاب معلمان 
تهران پايان يافت. عزيزی با نخست وزير شدن اميراسداهلل علم 
)پس از کناره گيری دکتر علی امينی در اواخر خرداد 1341( 
دوباره وزير کشور شد و اين بار به اداره مطبوعات وزارت کشور 
دستور داد که کارت روزنامه نگار بودِن )کارت اشتغال به حرفه( 

خبرنگارانی را که کارت گروه خون نداشته باشند صادر و يا تمديد 
نکند و به اين ترتيب خبرنگاراِن در صحنه مجبور به داشتن کارت 
گروه خون شدند. من ]مؤلف اين تاريخ آنالين[ از کودکی از گرفتن 
خون اکراه داشتم و برايم به نوعی چندش آور بود. بنابراين، منتظر 
پايان وزارت سپهبد عزيزی بودم که کابوس آزمايش خون را از 
سر بگذرانم که معلوم شد، وی اين شرط را ضابطه کرده است و 

گريزی از آن نيست. 
    يک روز که برای پوشش خبر يک قتل به محل وقوع آن رفته 
بودم، نه تنها کالنتر پليس محل )کالنتری 15 تهران وقت( بلکه 
بازپرس دادسرا که به آنجا آمده بود از من مطالبه کارت خبرنگاری 
کردند که من به علت نداشتن کارت گروه خون آن را تمديد نکرده 
بودم و به زحمت افتادم و مجبور شدم که روز بعد از آنـ  دوم 
آذرماه 1342 برای تعيين گروه خون به مرکز انتقال خون بروم 
تا کار خودرا از دست ندهم و راحت شدم. ]ُکپی آن کارِت گروه 

خون را در اينجا می بينيد[. 
    طولی نکشيد که وزارت اطالعات و جهانگردی تأسيس شد 
و اداره مطبوعات )که با 3 کارمند، فقط در يک اطاق قرار داشتـ  
امروز در يک ساختمان چند طبقه( از وزارت کشور به آنجا انتقال 
يافت. )وزارت اطالعات و جهانگردی هم در ساختمان انتشارات 
و راديو در ميدان ارگ و ديوار به ديوار وزارت کشور برقرار شده 
بود( و نصرت اهلل معينيانـ  روزنامه نگار اصفهانی و رئيس پيشين 
انتشارات و راديو )اينک مقيم فرانسه( وزير وقت، صدور کارت 
خبرنگاری از سوی آن وزارت را لغو کرد و تا بيش از سه دهه 
برقرار نشد و روزنامه ها خودشان و به امضای ناشر نشريه، کارت 

خبرنگاری صادر می کردند. 

یک حادثه اتومبیل سبب شد که خبرنگاران مجبور به داشتن کارت گروه خون در جیب 
خود شوندـ  شرح ماجرا و اِکراِه این نگارنده از آزمایش خون

کارت تعیین گروه خون کیهانی زاده
 )مؤلف تاریخ آنالین و ناشر مجله روزنامک( 

صادره در آذرماه 1342 )55 سال پیش(

روزنامک- شماره51 ) تیرماه1397(



فیِچر انتخاب دختر شایسته و مخالفت با انتشار آن در سال 1958ـ  اشاره ای به تاریخچه آنـ  یک 
دختر شایسته توتونکاری را بر ُمدل و بازیگر شدن ترجیح داد

در شهريور 1335 )60 سال و اندی پيش( 
که در روزنامه اطالعات بر يک صندلِی ميز اخبار 
اقتصادی )بيزنس ِدسک( نشستم، مجيد دوامی 
سردبير اجرايی اين روزنامه بود که چهار ماه بعد 
به دعوت آمريکا برای آشناشدن با ژورناليسم اين 
کشور تهران را تَرک کرد و دکتر مهدی بهره مند 
)اقتصاددان و دبير ميز اقتصادی وقت( بر جايش 
نشست که او نيز شش ماه بعد جای خودرا به 
تورج فرازمندـ  تحصيلکرده فرانسه و دبير ميز 

اخبار بين الملل داد. 
     پس از بازگشت دوامی از آمريکا، سردبيری 
روزنامه را به او ندادند و در عوض اورا سردبير 
مجلِه »اطالعات هفتگی« کردند و بهانه آوردند 
که عالقه و استعداد مجله نگاری اش بيشتر 

است.
     برخی از اعضای تحريريه روزنامه که با دوامی 
آشنا بودند، در ساعات فراغت شروع به نوشتن 
مطلب به صورت حق التحريری برای او )مجله 
اطالعات هفتگی( کردند. در آن زمان برای 
نوشتن يک صفحه مجله، 50 تا 80 تومان )به 
ارزش 7 تا 11 و نيم دالر آمريکا( حق التحرير 

می دادند. 
     سال 1337 )1958ميالدی( بود و من که 
از نيمسال 1336 از اقتصادنويسی به حادثه 
نگاری روی آورده بودم ]که منابع اخبار آن، 
مردم هستند، نه دولت[ به انديشه نوشتن مطلب 
برای اطالعات هفتگی افتادم. نزد دوامی رفتم، 
پيشنهاد همکاری را پذيرفت و گفت که اتفاقا 
موضع انتخاب »دختر آمريکا« برای شرکت 
در مسابقه جهانی مطرح است. برو و مطلبی در 

زمينه تاريخچه اين مسابقه تهيه کن.
     در آن زمان که اينترنت در کار نبود، تهيه 
سابقه و تاريخچهـ  مخصوصا تاريخچه مطلبی 
که درج آن در ايران مورد توجه نبود و بسياری از 
مردم حتی با چنين عنوانی آشنا نبودند دشوار 
بود. چند روز در ساعات فراغت از اين کتابخانه به 
آن کتابخانه و از اين استاد دانشگاه و هنرشناس 
به آن استاد و افراِد آشنا با خبرهايی از اين دست 
رفتم و مطالبی نه چندان کامل به دست آوردم، 
آنها را به صورت فيچر تنظيم کردم و به دوامی 

دادم تا بخواند و نظر دهد. 
     دوامی روز بعد مرا خواست و چند سئوالی را 
که از خواندن مطلب برايش به وجود آمده بود با 
من در ميان گذاشت و خواست که آن را تکميل 
کنم و نيز وضعيت يکی از دختران برگزيده در 

اين مسابقات را هم بر آن بيافزايم.
     تا اينجا، به اين نتيجه رسيده بودم که انتخاب 
دختر شايستهـ  شايسته بودن نه تنها در زيبايی 
ظاهر بلکه در َمنش و رفتار، ريشه در يونان باستان 

دارد که در آن زمان ]قرن ها پيش از مسيح 
و دوران بُت پرستی و ستاره پرستی[ در آنجا 
 Goddess  ـ)Female  خدای مؤنث )زنـ
هم داشتند. در روم قديم »روزِ ُگل« داشتند که 
27 و 30 اپريل برگزار می شد و دختران جوان 
با دسته گل و يا حلقه گل در مراسم و اصطالحا 
Pageant خودنمايی می کردند که اين روز، 

قرن ها بعد به اول ماه می انتقال يافت که به 
انگليسی May Queen و جشن بهارـ  جشن 

Venus Ramey در سه مرحله ُعمرـ  جوانی و پیری 
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ُگل می گفتند که با رقص و آواز بويژه رقص و 
نمايش دختران همراه بود. ]يکم ماه می قرنها 

بعد »روز کارگر« شد.[.
     در قرون معاصر، در انگلستان از سال 1839 
)و به ابتکار يک اميرزاده به نام مونتگمری( و در 
بلژيک از دهه 1880 انتخاب دختر شايسته 
آغاز شده بود و نخستين دختر شايسته 
انگلستان »جورجيانا« نام داشت. در آمريکا 
فردی به نام Barnum که يک شوَمن بود 
در 1854 چنين مسابقه ای را برگزار کرد 
که با اعتراض رو به رو شد و هرچه که گفت و 
استدالل کرد که چنين دختری ]از خوبی، نه 
تنها زيبايی[ سمبل جامعه خواهد بود کسی 
قبول نکرد و کار خودرا متَوّقف ساخت که از 
سال 1921 از سر گرفته شده است و در اين 
سال، يک دختر 16 ساله به نام مارگارت برنده 
شده بود. مسابقه در اتالنتيک سيتی ]شهری 
در ساحل اقيانوس اطلسـ  استيِت نيوجرزی[ 

برگزار شده بود.
     اين مسابقه که به تدريج بين المللی شده 
است و دختران برگزيده کشورهايی که چنين 
برنامه ای دارند در آن شرکت می کنند تا 
اصطالحا دختر شايسته جهان ]از ميان 
شرکت کنندگان[ تعيين شود، در آمريکا و 
از سال 1921 به بعد تنها يک بار و آن هم در 
دوران رکود اقتصادی بزرگ )سال هايی در 
دهه 1930 و از 1929 به بعد( متوقف شده بود.

     در نخستين مسابقه جهانی دختر شايسته؛ 
آمريکا، انگلستان، روسيه، ترکيه و دوـ  سه 
کشور ديگر شرکت کرده بودند. نام های متعدد 
بر اين مسابقه گذارده شده است؛ ميس 

يونيورس، ميس ورلد، بيوتی پيجنت و ....
     ]در آن زمانـ  سال1337 = 1958[ 
زيبايی ظاهری، ژست و لباسـ  تنها شرايط 
انتخاب شدن نبود، شخصيت دختر، مهارت، 
رفتار، خصلت و َمنش، بودن در محدوده ِسّنی 
اعالم شده، تجّرد )ازدواج نکرده(، آماتور بودن 
نه حرفه ای در آن کار و ويرچواَس )پرهيزگاری( 
هم مورد توجه بود و داوطلب بايد به پرسش 
های متعدد نيز کتبا پاسخ می داد. ]در سال های 
اخير گزارش هايی درباره آلوده شدن برخی 
دختران منتخب در کشورهای آمريکای التين 

در ترافيک مواد مخدر و ... انتشار يافته است[.
     دوامی قبال خواسته بود که وضعيت يکی 

از دختران شايسته را هم به انتخاب خودم بر 
 Venus Ramey مطلب اضافه کنم که من
را انتخاب کرده بودم زيراکه عکس و شرح احوال 
اورا در مجله ای در کتابخانِه ساختمان آموزش 
زبان انگليسی ِ انجمن ايران و آمريکا ديده بودم 
و دسترسی به آن مجله و ترجمه مطلب برايم 

آسان بود.
     با مراجعه مجدد به کتابخانه و خواندن 
مطلب، متوجه شدم که »وينس رامی*« فردی 
است جدا از همه دختران شايسته و شرح احوال 
او می تواند سرمشق باشد. وی پس از برگزيده 
شدن و انتشار عکس های او در سراسر جهان، 
نه ُمِدل برای آگهی های تجاری شده بود و نه 
بازيگر فيلم و نمايش، بلکه به پيشه خانوادگی 
خودـ  کشاورزیـ  بازگشته، بيل به دست 

گرفته و توتون کار شده است.
     دوـ  سه هفته از تکميل مطلب و دادن آن به 
دوامی گذشت ولی از چاپ شدنش خبری نشد. 
به ديدن او که در بال ديگر ساختمان مؤسسه 
مطبوعاتی اطالعات، دفتر داشت رفتم، گفت 
که مديريت مؤسسه و مشاوران او با انتشار اين 
نوع مطالب که به اظهار آنان برای جامعه ايران 
زود است و ممکن است پاره ای از دختران ايران 
را به انديشه ملکه زيبايی شدن فروبَرد مخالفت 
کردند ولی من حق التحرير شما که زحمت 
تهيه و نوشتن آن را کشيده ای در ليست قرار 

می دهم و به حسابداری می فرستم. 
     چند روز بعد، وقتی به حسابداری مراجعه 
کردم گفتند که در ليسِت پرداخت، بايد تيتر 
مطلِب درج شده و تاريخ انتشار آن مشّخص 
باشد تا بتوانيم بپردازيم که از ِخير آن گذشتم. 
]مجيد دوامی که چند سال پس از انقالب در 
اروپا فوت شده است پس رفتن از مؤسسه 
مطبوعاتی اطالعات به مجله روشنفکر و سپس 
مجله »زن روز« در مؤسسه کيهان، موضوع 

دختر شايسته را دنبال کرد و ....[.
 )Venus Ramey( وينس رامی *     
دختر برگزيده سال 1944 آمريکا و متولّد 
26 سپتامبر 1924 در 20 سالگی اين عنوان را 
به دست آورده بود. شرح احوال او از اين جهت 
برايم شگفت انگيز بود که دختران برگزيده، 
پس از بر سر گذاشتن تاج و يافتن شهرت، ُمِدل 
و يا بازيگر فيلم و نمايش شده بودند، ولی وينس 
)وِنوس( که در مزرعه ای در کنتاکی بزرگ شده 

بود به کشت توتون در مزرعه ادامه داده بودـ  به 
صورت کشاورز، نه مالک مزرعه.

     وی به خبرنگار مجله گفته بود: به هاليوود 
رفتم تا در لباس يک ديدارکننده وضعيت را 
ببينم، ولی آنچه را که ديدم، مطابق ميل من 
نبود و بازگشتم. ُمدل شدن و آلت دست آژانس 
های آگهی تجاری بودن را هم دوست ندارم 
زيراکه بايد به خواست آنها لباس بپوشم، ژست 
و قيافه بگيرم و در اين حالت و يا نيمه لخت از من 
عکس و فيلم بگيرند، بدهند نشريات، تلويزيون 
و سينما چاپ و پخش کنند، مردم ببينند و ... 
و معتاد به شهرت داشتن بشوم که اين هم يک 
اعتياد است و عواقب دارد. بنابراين، همين 
توتون کاری در مزرعه، در خانه خودم بودن و 

ساده زندگی کردن بهتر است..
          و اّما درباره وينس، دختر شايسته سال 

1944 آمريکا و يک توتونکار مادام الُعمر:
     وينس 92 سال ُعمر کرد و 17 ژوئن 2017 
درگذشت. او که دو پسر دارد، تا به آخر به کار 
زراعت و توتونکاری در مزرعه اش ادامه داد. او 
پس از انتخاب شدن به عنوان »دختر آمريکا« 
در سال 1944 و در جريان جنگ جهانی دوم، 
با شهرتی که به دست آورده بود دست به تشويق 
جوانان آمريکايی برای پيوستن به ارتش و 
رفتن به جبهه ها زد که برای سپاسگزاری و 
قدردانی از اين اقدام او، همان سال نام وی بر 
بدنه يک بمب افکن »بیـ  17« ترسيم شد که 
اين هواپيما 150 ماموريت جنگی انجام داد و 

سالم ماند.
     دو بار ديگر نيز نام وينس که از فَعاالن حفظ 
آثار تاريخی و يادگارهای گذشتگان است در 
رسانه ها قرار گرفت؛ يک بار هنگام نامزدشدن 
برای عضويت در مجلس محلی که رأی نياورد 
و بار ديگر در سال 2007 که 82 ساله بود و در 
انبار توتون در مزرعه اش گلوله به تاير چرخ وانت 
يک دزد زده، آن پنچر کرده و دزد را متوقف و به 
پليس تحويل داده بود. وی به دزد گلوله نزد تا 
خونش را بريزد، بلکه »تپانچه به دست« پس از 
متوقف کردن او، از راننده يک اتومبيل عبوری 
خواست که تلفنی جريان را به پليس اطالع 
دهد تا بيايند و اورا ببرند و به دادگاه بسپارند که 
چرا درصدد دستبرد به مال ديگران برآمده بود 
و با اين فکر و عمل، دستورهای دين، اصول حق 

و مواد قانون را نقض کرده است.
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18

دوربین

22 ژوئن سال 1756 به دستور سراج الدين »نواب بنگال« 146 شبه نظامي 
انگليسي را در يک اطاق کوچک حبس کردند )که برخي از آنان را از سوراخي که در 

سقف ايجاد کرده بودند به داخل اطاق و بر سر ديگران افکنده بودند( و اين عمل باعث 
خفه شدن 123 تن از انگليسي ها شد. مورخان انگليسي در تاليفات خود از اين اطاق 

به عنوان »سوراخ سياه جهنم« نام برده اند.
     در پي قتل نادر شاه افشار در کودتاي دهم ژوئن 1747 در نزديکي قوچان، 

انگليسيها جرات يافته و براي استعمار هند متوسل به نيروي مسلح شده بودند. آنان 
قبال به بهانه تجارت و تحت نام کارکنان کمپاني هند شرقي، در برخي از نقاط بندري 

هند استقرار يافته بودند.
    بايد دانست پس از آن که انگليسي ها بر شبه قاره هند مسلط شدند، هرگاه که با قيام 

مسلحانه هنديان به ويژه در قرن نوزدهم رو به رو مي شدند آنان را پس از سرکوب و 
دستگيري به دهانه لوله توپ مي بستند و اعدام مي کردند تا باعث ترس ديگران شود 
و اصطالح به »دهانه توپ بستن« از همان زمان رايج شده است که ظالمانه ترين نوع 
اعدام شناخته شده است و تصويري از يک نمونه آن در زير آمده است. عکس، نشان 

مي دهد که چگونه انگليسي ها مخالفان هندي خود را به دهانه توپ مي بستند و 
سپس توپ را شليک مي کردند تا فرد مخالف هنگام خروج گلوله قطعه - قطعه شود:

 به دهانه توپ بسته شدن هندی ها
 توسط استعمارگران انگلیسي

روزنامک- شماره51 ) تیرماه1397(



       خبرگزاری آلمان 16 ژوئن ]ژوئن 2018[ خبر بی سابقه ای را با 
عکس و تفصيالت از شهر Stassfurt واقع در شرق آلمان مخابره 
کرده بود که رسانه های همگانی در گوشه و کنار جهان آن را وسيعا 

نقل کردند و گزارش شد که صد درصد مخاطب داشت.
    طبق اين گزارش، Jens Knorr تصميم خود را که با نامزدش 
دوشيزه Nicole Bachhaus ميان زمين و آسمان پيوند 
زناشويی ببندد در 16 ژوئن به اجرا در آورد. وی از يک موتوسيکلت 
سوارِ بندباز خواست که صندلی های دوگانه هوايی را که او و نامزدش 
با لباس عروسی بر آنها خواهند نشست در ارتفاع 46 پايی )کمی بيش 
از 14 متر( به آهستگی حرکت دهد. او همچنين يک نردبان ويژه آتش 

نشان ها را که می تواند تا اين ارتفاع امتداد يابد کرايه کرد و اطاقکی 
بر آن قرار داد و از Stefan Gieruny کشيش )پاستورـ  پَسُتر( 
کليسای پروتستان خواست که در اين اطاقِک روباز بايستد و در آن 
ارتفاع و در زير طناب بندبازی که به يک برج متصل بود، از او و نيکول 

»بله« ازدواج بگيرد و حلقه ازدواج آنان را مبادله کند که چنين شد.
    اين زوج پس از پايين آمدن، بوسه ازدواج مبادله کردند که رسم 
ازدواج مسيحيان است. اين مراسم بی سابقه را هزاران تَن و به گزارش 
خبرگزاری آلمان، بيش از سه هزار تَن در همان محل و صدها ميليون 

در سراسر جهان مشاهده کردند.

    پیوند زناشویی در ارتفاع 14 متریـ  میان زمین و آسمان!

صحنه مراسم بستن پیوند زناشویی میان زمین و آسمان

نیکول و شوهرش
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    بانو »وا تيبا« 54 ساله ساکن روستای »برسيابان الويال« واقع در جزيره مونا، منطقه 

سوالوِسِی کشور اندونزی در کنار خانه خود يک مزرعه سبزی کاری داشت. نيمه 
ژوئن ]ژوئن 2018[ برای چيدن سبزی به اين مزرعه رفت و ديگر بازنگشت. تالش 

روستاييان برای يافتن او به جايی نرسيد. در اين روستا و در يک ناحيِه غارمانند، 
مارهای متعدد بوآـ  Python که بومی اندونزی و فيليپين و مناطق اطراف اين 
دو کشور دريايی )مجمع الجزاير( هستند وجود دارند و بعضا 7ـ  8 متری. يکی از 

روستائيان مشاهده کرد که شکم يکی از اين بوآهای برآمده است. اين روستايی در 
چند متری مار، يک لنگه کفش زنانه نيز مشاهده کرد و جريان را به کدخدای روستا 

خبر داد. روستائيان شکم مار را که 7 متر و 55 سانتيمتر طول داشت پاره کردند و بانو 
»وا تيبا« را که مرده بود و از مرگ او دوـ  سه روز می گذشت در آنجا به دست آوردند.
     معموال مارهای بوآ به قربانی خود اگر جانور باشند، نخست نيش می زنند، سپس 

دور آن می پيچند و در ميان می گيرند و نيش خودرا تا خارج شدن همه خون قربانی 
از بدن، خارج نمی سازند و آنگاه، مردهِ قربانی را می بلعند که چند روز طول می کشد 
تا هضم شود. خوراک اين مارها عمدتا روغن نخل است ولی نخل ها در حال کاهش 

يافتن هستند و مارهای بوآ جانوران و انسانها را هدف قرار می دهند. سال گذشته نيز 
در اندونزی يک مرد توسط مار بوآ بلعيده شده بود و سه سال قبل هم در جزيره بالی، 

يک کارمند مورد حمله بوآها قرار گرفته و مجروح شده بود.

    مار بوآ یک بانوی 54 ساله را بلعید!
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کشاورزی و زندگی در روستا به سبک قرون قدیم، ولی صادرکننده سیر و ... با این کشاورزی!

يکم و دوم جوالی 2012 و به مناسبت 91 ساله شدن حزب حاکم بر 
چين که با وجود سياست کاپيتاليستی دولت، عنوان حزب کمونيست 
را حفظ کرده است تا مانع تشکيل احزاب ديگر شود و دولت و اختيارات 
حکومتی را از دست ندهد، رسانه ها از گسترش فقر در روستاها و شهرک 
ها چين و گسترش نابرابری ساکنان چند شهر مشخص با بقيه نقاط 
چين، نا امنی و افزايش ارتکاب جرم و بزهکاری سخن گفته و از فقر و 
جرم عکس و فيلم به عنوان سند ارائه کرده بودند که نمونه هايی از آنهارا 

در زير می آوريم تا در تاريخ بماند. برخی از اين رسانه ها به جمهوری 
واقعی بودن چين هم ترديد کرده بودند. عناوين اين مطالب عبارت بود 
از: دو چهره متضاد از جمهوری خلق!، برجهای بلند و مرسدس سوار و 

ميلياردر در چند شهر و فقر و عقب ماندگی در نقاط ديگر. 
چين با روش کشاورزی ماقبل تاريخ صادرکننده سير و رب گوجه 
فرنگی است!. آيا پکن نشينان از وضعيت کشاورزان و عقب ماندگی ها 

خبر دارند. جمهوری خلق )توده ها( و نابرابری از زمين تا آسمان و ....

دو چهره متضاد از چین امروز: میلیاردر، ِمرسدس بنز و آسمان خراش در چند شهر و فقر 
سیاه و ناامنی در نقاط دیگرـ  نابرابریها در جمهوری خلق!!
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    در پی رسيدن نرخ دالر آمريکا به مرز 9 هزار تومان و سکه طال به 
خط 3 ميليون تومان در بازار تهران، تجمع اعتراضی برخی از بازاريان 
تهران و افشاگری های متعاقب آن و اعالم اسامی پاره ای از افراد و 
شرکت ها که ارز دولتی 4200 تومانی جهت واردات دريافت کرده، 
تمامی ارز دريافتی را صرف واردات نکرده و يا کاالی وارده را به بهای 
ارز آزاد عرضه کرده و بعضا با ارز دريافتی کاالی غير ضروری و خارج 

از تخّصص خود وارد کرده و ... روزنامه های تهران فرصت يافته بودند 
که تيتر مطالب مربوط را به صفحات اول خود ببرند که نگاهی بر اين 
تيترها، نمايی از مسائِل مطرِح روز را به دست می دهد و سرنخ برای 
پژوهشگران و تاريخ نگاران. در زير، ُکپی مجموعه ای از تيترهای ده 
روزنامه تهران، منتشر شده در روزهای منتهی به سه شنبه 12 تيرماه 

1397 )سوم جوالی 2018( درج شده است:

نمایی از مسائِل مطرح روز در صفحات اول شماره های 12 تیرماه 1397 برخی از روزنامه های تهران
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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 تيرماه داشته است.
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    23 ژوئن سال226 ميالدی )دوم 
تيرماه( اردشير پاپکان در معبد آناهيد 
)آناهيتا( تاجگذاري کرد و شاه ايران شد 
و ناسيوناليسم ايراني را بر محور ملت 
گرايي و آموزشهاي زرتشت احياء کرد. 
با پيروي از روش اردشير بود که قرنها 
بعد ديلميان، صفويان و ... ناسيوناليسم 
ايراني را بر محور ايراندوستي و شيعه 

اثني عشري زنده کردند.
     اردشير که قبال حکمران پارس 
)عمدتا فارس، کرمان و سيستان( و 
نگهبان آتشکده آن منطقه بود پيش 
از تاجگذاري، حکومت اشکانيان را که 
بر اثر فساد داخلي رو به ضعف گذارده 
بود و در برابر روميان کوتاه مي آمد 
برانداخته بود. اردشير که بعدا روميان 
را هم از مشرق زمين عقب براند در 
مراسم تاجگذاري خود، همانند داريوش 
بزرگ گفت که به خواست اهورامزدا شاه 
ايرانيان )تلفظ آن زمان: اريان( مي شود 
که مردمي نجيب و بزرگوار هستند و 

دروغ نمي گويند. به نوشته برخی از 
مورخان، اردشير در اين مراسم ساتراپی 
های قلمرو خود از قفقاز شمالی تا دره 
سند و غرب فرات تا سيردريا را برشمرده 
و خراسان را ابرشهر )استان بزرگتر( 
خوانده بود. در آن زمان، آذربايجان 
»آُذربايگان«، بلوچستان »ماکوران 
)مکران(«، کرمان »کرمانيا«، اصفهان 
»سپاهان«، مناطق پشتون نشين 
افغانستان و پاکستان امروز کوشان 
شهر، سيستان »سکستان«، گرجستان 
»ويزوران«، ارمنستان »ارمن« و ... تلفظ 
می شدند. در سنگنبشته های عهد 
ساسانی، ُعمان و مسقط بخشی از قلمرو 
ايران و »مزون شهر« خوانده می شدند. 
ايرانزمين نيز ارانشهر = ايرانشهر گفته 
می شد. اردشير آموزش های زرتشت را 
که از پيش از تاسيس دولت واحد ايرانيان 
به دست کوروش بزرگ آيين آنان بود 
دين رسمی اعالم کرد و با اين عمل، دين 
و سياست را درهم آميخت. به باور پاره 

ای از تاريخنگاران، هدف اردشير از اين 
کار ضمانت اجرايی دادن به اخالقيات 

يعنی قانون ساختن آنها بود. 
     کرماني ها که اردشير قبال در 
نظر داشت آن شهر را پايتخت ايران 
کند به منظور نشان دادن خرسندي 
خود از پيروزي او بر اردوان و به شاهي 
رسيدنش، شهري را که او در آن استان 
ساخته بود »اردشير وه« نامگذاري 
کردند. اين شهر که تلفظ نام آن به 
تدريج به »بردسير« تغيير يافته است 
قبال روستاي کوچکي بود که توسط 
اردشير عمران و توسعه داده شده و به 
صورت شهر درآمده بود. نوسازي دژ 
نظامي کرمان برفراز تپه را که به »قلعه 
دختر« معروف شده و آثار آن اينک در 
دل شهر قرار دارد به اردشير پاپکان 
نسبت مي دهند. متاسفانه اخيرا بر فراز 
اين تپه آنتن مخابراتی و احتماال آنتن 
سلفون نصب کرده اند که کاري نادرست 

بوده است.

روز تاجگذاري اردشير پاپكان در معبد آناهيد - اظهارات او در اين مراسم و دادن 
ضمانت اجرايی به اخالقيات

گنبد جبلیه )کرمان( تصویر اردشیر یکم بر سنگ و بر سکه اش

روزنامک- شماره51 ) تیرماه1397(



سالروز قتل 72 َتن از برجستگان جمهوری اسالمی ايرانـ  نظر فيلسوف آمريكايی

قتل» آلوارو اوبرگون« رئيس جمهوري انقالبي مكزيکـ  او نمي خواست مكزيک يک 
کشور قانون گريز و ناامن باشد

هفتم تير 1360 )28 ژوئن 1981( انفجار 
بمبي که در يک کيف دستي قرارداده شده 
بود مقر دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمي 
در تهران )نزديک چهار راه سرچشمهـ  
ساختمان پيشين دبستان دولتي سعدی( 
را ويران ساخت که ضمن آن 72 تن از 
برجستگان نظام اسالمي جان باختند. اين 
بمب در درجريان نشست مقامات حزب 
منفجر شده بود. آيت اهلل محمد حسينی 
بهشتي رئيس قوه قضايی و دبير کل حزب، 
چهار عضو کابينه و 27 نماينده وقت مجلس 
ازجمله مقتوالن اين توطئه بودند. هاشمي 
رفسنجاني در اين انفجار آسيب نديد زيراکه 
اندکی پيش از انفجار برای انجام يک مکالمه 
تلفنی از اطاق مذاکرات خارج شده و در اطاق 
ديگر بود. روز پيش از اين رويداد )ششم 
تيرماه( آيت اهلل سيدعلي حسيني خامنه اي 
)در آن زمان 42 ساله، حجت االسالم، امام 
جمعه تهران و نماينده ولي فقيه در شوراي 
عالي دفاع( در مسجد ابوذر، نه چندان دور از 
ميدان راه آهن تهران بر اثر انفجار بمبي که در 
يک دستگاه ضبط صوت قرار داده شده بود 
مجروح شده بود. دو ماه پس از رويداد هفتم 
تيرماه، سی ام آگست 1981 )هشتم شهريور( 

انفجاری ديگر در جلسه شورای امنيت کشور 
رويداد که ضمن آن محمدعلی رجايی رئيس 
جمهور و جواد باهنر نخست وزير وقت جان 
سپردند. در رابطه با هر سه رويداد، مقامات 
جمهوری اسالمی ايران انگشت اتهام را به 
سوی سازمان مجاهدين خلق گرفتند. با توجه 
به انحالل حزب جمهوری اسالمی )متعاقب 
انفجار هفتم تير( و تغييرات ديگر، شايعه ای 
هم به گوش خورد که اختالف نظرهايی در 

ميان مقامات ارشد وقت وجود داشت.
    دونالد ديويدسون )1917ـ  2003( 
فيلسوف آمريکايی و استاد وقت دانشگاه 
کاليفرنيا )شاخه برکلی( همان زمان، وقوع 
اين رويدادهای تهران را آغاز دوره ای نوين در 
نظام اسالمی ايران خوانده و گفته بود که با اين 
رويدادها، گروههای سياسی فّعال در انقالب 
1978ـ  1979 ايران )سال 1357 هجری( و 
عمدا چپگراها حذف می شوند که طرد آنها 
از نوامبر 1979 )زمان تصّرف سفارت آمريکا( 
و با کناررفتن مهدی بازرگان آغاز شده است. 
وی پيش بينی کرده بود که انقالب ايران در 
همان چارچوب حکومت فائقه ولی فقيه 
مراحل ديگری را طی خواهد کرد از جمله 
انتقال تدريجی اختيارات اجرايی، نخست 

به روحانيون شيعه، سپس به برجستگان 
سپاه پاسدار انقالب )سپاه و بسيج( و آنگاه 
به يک و يا چند ژنرال انقالب پيرو واليت 
فقيه و مورد تاييد اين مرجع شيعه؛ درست 
به همانصورت که در انقالب فرانسه مشاهده 
شد. وی همچنين پيش بينی کرده بود که 
نظام جمهوری اسالمی پس از درگذشت 
آيت اهلل خمينی و در طول زمان دچار برخي 

تضادهاي داخلی خواهد شد.

پيش از آغاز دومين دور رياست خود 
برجمهوري مکزيک، 17 جوالی 1928 ترور 
شد. وي در دور اول رياست خود برمکزيک )از 
1920 تا 1924( دست به اصالحات ارضي و 
قضايی زده، بسياري از کشاورزان را صاحب 
زمين کرده و جامعه را از تبه کاری و قانون 
شکنان پاک کرده بود. او می گفت که منطقه 
آمريکای شمالی )مکزيک، اياالت متحده و 
کانادا( طبيعتی واحد دارند و دليل پيشرفت 
دو کشور ديگر منطقه، وضعيت زمين و آب 
و هوا نيست، قوانين و مقررات و عادت دادن 

مردم به رعايت آنهاست.
 وی پيش بينی کرده بود که اگر مکزيکی 

ها راه خودرا اصالح نکنند نه تنها پيشرفت 
نخواهند داشت بلکه به صورت ملّتی بی قانون 
و ناامن در خواهند آمد که هرکس می خواهد 

از آنجا بگريزد )مهاجرت کند(. 
او اخطارکرده بود که اگر اصالحات صورت 
نگيرد زمانی فراخواهد رسيد که برای حل 
مسائل مکزيک راهی جز انقالب وجود نداشته 
باشد. همين اصالح طلبی »اوبرگون« سبب 
شده بود که دولت اياالت متحده تا سه سال، 
رياست جمهوري او )دور اول( را به رسميت 
نشناسد.      آلوارو که يک ژنرال بود دست راست 
خودرا در جنگ »سانتا ُرزا« از دست داده بود. 
آلوارو بعد از اتمام دوره نخست زمامداري، و 

پس از يک دوره دوري جستن از سياست، 
در سال 1928 براي يک دوره ديگر خود را 
نامزد رياست جمهوري مکزيک کرد؛ زيرا 
متوجه شده بود که در غياب او بسياري از 
دستاوردهاي انقالب از دست رفته است. 
وي انتخاب شد، اما پيش آغاز زمامداري به 

قتل رسيد!.
مصدق در دوران حکومت خود بارها در 

سخنرانی هايش از انديشه و کارهای
Obregon ياد کرده بود. »اندرس مانوئل 

اُبراُدر« رئيس جمهوری منتخب مکزيک نيز 
رعايت بسياری از طرح ها و برنامه های اورا 

وعده داده است.

آیت اهلل بهشتي
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شهر کرمان در نخستين روز تابستان سال 654 ميالدي )22 ژوئن 
و برابر يکم تيرماه( به تصرف عرب درآمد که »مجاشع بن مسعود 
سلمي« فرماندهي آنان را بر عهده داشت. مؤلف تاريخ »منتظم 
ناصري« وقوع اين رويداد را سال 651 ميالدي مطابق سال 31 

هجري ذکر کرده است!.
     هنگام تصرف کرمان، هنوز يزدگرد سومـ  شاه ساسانيـ  زنده و 
در شهر مرو )خراسان بزرگتر( بود که وي نيز در همين سال ترور شد. 
     »مجاشع« پس از تصرف کرمان و دعوت شهروندان به اسالم، به 
داليل امنيتي اجازه نداد که سپاهيانش در شهر مستقر شوند؛ زيرا 
شنيده بود که کرمانيان به آيين زرتشت تعصب مي ورزند و شديدا 
ناسيوناليست هستند. بنابراين، لشکريان او در يک روستاي کوچک 
در چهار فرسنگي جنوب شهر کرمان )که بعدا معروف به قنات غّسان 
شده است( خيمه زدند و مستقر شدند. سپس نواحي ديگر کرمان تا 
»ِسند« به تصرف مسلمانان عرب درآمد، ولي شهر کرمان همچنان 

مرکز حکومت منطقه بود.
    با وجود سقوط شهر کرمان؛ تا سالها، بسياري از مناطق کوهستاني 
ايالت کرمان تسليم نشده بودند از جمله منطقه »راين Rayen« که 

دژي مستحکم داشت، و در دامنه کوه هزار واقع شده است.
     در آن زمان فرماندهي سپاه فاتح براي سکونت عرب هاي مهاجر 
که هميشه در پي لشکر در حرکت بودند »قرية العرب« را در ايالت 
کرمان ساخت که کرمانيان آن را »ده تازيان« مي ناميدند و هنوز هم 

بعضي از مردم به همين نام مي خوانند.
    در همين سال )654 ميالدي( سرزمين هاي شرقي ديگر ايران 
از جمله سيستان بزرگتر، قندهار و کابل به دست عرب افتاد که شهر 

زرنگ )زرنج( به عنوان حکومت نشين آنها تعيين شده بود.
    درباره احساسات شديد ناسيوناليستي کرمانيان نوشته اند که 
مردم اين استان که در سابق و تا اواخر پادشاهی پهلوی دوم وسيعتر و 

شامل قسمتي از سواحل درياي ُعّمان بود، با اين که قرن ها حکمران 
سلجوقي و قراختائي )Turkic( داشتند، حتي يک واژه از زبان اين 

دو قوم را ياد نگرفتند.
    هزار و 140 سال پس از افتادن کرمان به دست عرب، در همين 
ماه )17 ژوئن 1794( شهر کرمان که بيش از يک ماه در محاصره 
نيروهاي آغامحمدخان قاجار بود سقوط کرد و خان ]ايل مغول تبار[ 
قاجار دستور بيرون آوردن بيست هزار جفت چشم از مردان، قتل 
چهار هزار نفر ديگر، فروش اسيران به بردگي و تخريب کرمان را صادر 
کرد. چنين فاجعه بشري نهايت وحشي گري بشمارآورده شده است.

روزي که کرمان به دست عرب افتاد - اشاره اي به احساس ناسيوناليستي کرماني ها

همراهان اسکندر مقدونی کرمان را )که در نقشه امپراتوری ایران به فارسی مشّخص شده است( 
کرمانیا = کارمانیا تلفظ می کردند و به همین صورت در نوشته هایشان منعکس است

گنبد جبلیه )کرمان(
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بيست و دوم ژوئن 1981 )يکم تيرماه 
1360( آيت اهلل خميني پس از دريافت نامه 
اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس وقت مجلس 
شوراي اسالمي، ابوالحس بني صدر را از 
رياست جمهوري ايران بر کنار کرد. بني صدر 
قبال خود را پنهان کرده بود که بعدا گزارش 
شد با کمک مجاهدين خلق از ايران خارج 
شده و به دولت فرانسه پناه برده است. بني 
صدر پيش از انقالب هم در فرانسه بود که با 
هواپيماي آيت اهلل خميني به ايران بازگشته 

بود و داراي مقام و منزلت شده بود.
     هاشمي رفسنجاني در نامه خود نوشته 
بود که مجلس برياست او در جلسه 31 خرداد 
)21 ژوئن( با 177 راي موافق از ميان 190 
نفر نماينده حاضر، طرح بي کفايتي بني 

صدر را تصويب کرد.
     در پي عزل بني صدر از قائمقامي 
فرماندهي کل قوا، 16 ژوئن 1981 دو فوريت 
طرح »بررسي کفايت رئيس جمهور« در 
مجلس به تصويب رسيده بود و از روز بعد 

بررسي طرح و بحث از انتخاب زودرس 
رئيس جمهور و تشکيل شوراي موقت 
رياست جمهوري آغاز شده بود. در اين 
فاصله روزنامه بني صدر )به نام »انقالب 
اسالمي«( توقيف و برخي از کارکنان دفتر 
رياست جمهوري بازداشت شده بودند. 
دفاتر ويژه بني صدر در شهرها که مامور جمع 

آوري شکايات مردم و رسانيدن به او بودند نيز 
منحل شده بودند.

     روزنامه کيهان ]در آن زمان[ به مديريت 
محمد خاتمي )رئيس جمهور پيشين( در 
شماره يکم تيرماه 1360 خود اين تيتر ها را 

درباره برکناري بني صدر زده بود:
     177 نماينده مجلس با شعار »مرگ 
برآمريکا«، عدم کفايت سياسي بني صدر 
را تصويب کردند. بني صدر در پي عزل از 
رياست جمهوري تحت تعقيب قضايي قرار 
گرفته است و کسي حق ندارد او را پنهان کند 
و پناه دهد، حل مسئله بني صدر بزرگترين 
پيروزي داخلي انقالب بود، شاپور بختيار در 
فرانسه گفته است که بني صدر ادامه دهنده 
راه مصدق و رضا پهلوي مظهر قانون اساسي 

ايران است.
    اتهامات وارده به بني صدر عبارت بودند از 
تحريک گروهها و مردم برضد نظام اسالمي و 

تشويق زندانيان به اعتصاب غذا و ....
     همزمان با مصوبه مجلس درباره عدم 
کفايت سياسي بني صدر، 15 زن و مرد که 
بيستم ژوئن 1981 در جريان تظاهرات و 
زد و خوردهاي خياباني دستگير شده بودند 
مفسد في االرض و محارب با خدا شناخته 
شده و اعدام شدند. برخي از آنان حاضر به 
معرفي و بيان هويت خود نشده بودند. اعدام 
شدگان مجاهدي، پيکاري و چريک فدايي 

خلق اعالم شده بودند.

عزل ابوالحسن بني صدر از رياست جمهور و تيترهاي کيهان در اين باره

بني صدر 30 سال پس از برکناري بني صدر 22 سال پیش از برکناري

بخشي از صفحه اول کیهان یکم تیرماه 1360
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روزی که شاه اسماعيل صفوی، مردی که ايران را تغيير شكل داده است به دنيا آمد. اشاره ای 
به نتايج کارهای او 

17 جوالي زادروز شاه اسماعيل صفوي 
)اسماعيل يکم از دودمان صوفياِن اردبيل( 
است که در سال 1487 به دنيا آمد و در سال 
1501 ميالدي پس از پيروزي بر ترکمانان آق 
قويونلو که مادر او از اين طايفه بود به قدرت 
رسيد و سال بعد شيعه اثني عشري را مذهب 
رسمي ايران قرار داد و سپس به تمرکز امور در 
پايتخت و کوتاه کردن دست حاکمان محلي 
دست زد. شاه اسماعيل شهر تبريز را پايتخت 
خود قرار داد و اين شهر از 1501 تا 1555 
پايتخت ايران بود و پس از تبريز، قزوين از 1555 
تا 1598 به مدت 45 سال و سپس اصفهان به 
مدت 138 سالـ  تا 1737. بوئيان که از گيالن 
برخاسته بودند مرّوج مذهب شيعه اثنی عشری 
در ايران بودند. آنان پس از تصرف بغداد، خليفه 
عباسی ُسنی مذهب را وادار به سينه زدن در 
خيابان های بغداد در عزای امام حسين )ع( در 

روز عاشورا کردند.
نخستين شاه صفوی )دودمان صوفيان( تا 
سال 1504ـ  ظرف 3 سال پس از شاه خواندن 
خودـ  تا کرمان پيش رفته بود و در اين سال اين 
شهر باستانی را از دست حکومت محلی که 

ادعای استقالل داشت بيرون آورد.
 شاه اسماعيل از نسل شيخ صفی الدين 
)1334ـ 1252( که اين شيخ از ُکردستان و 
اردبيل مهاجرت کرده و در اينجا خانقاه ساخته 
بود خودرا آميخته ای از ُکرد، تُرکمان و يونانی 
می خواند )که مادر بزرگ مادری اش از يونانيان  
پونتيکـ  ساکنان قطعه ای از ساحل جنوبی 

دريای سياه بود(. 
صوفياِن گروه شيخ صفی تا زمان شيخ ُجِنيد 
)پدر بزرگ شاه اسماعيل( ادعای مقام دنيوی 
نداشتند که ُجِنيد پس از ازدواج با خواهر اوزون 
حسن )رئيس آق قويونلوها( وارد سياست و 
قدرت خواهی شد و حيدر )شيخ حيدر( پسر 
او و پدر شاه اسماعيل به همانگونه، و در جنگ 
با شروانشاهـ  فّرخ يسار در قفقاز جنوبی )اينک 
جمهوری آذربايجان( کشته شد و اسماعيل 
)شاه اسماعيل( قدرت خواهی را از گرفتن 
انتقام خون پدر آغاز کرد. شاه اسماعيل و دو 

برادر بزرگترش همچنين از ناحيه الهيجانی 
های گيالن حمايت می شدند که صوفيان 
الهيجان معروف به زاهديه )پيروان شيخ 
زاهد گيالنی( شيخ صفی الدين را به رهبری 
پذيرفته بودند. شاه اسماعيل با سرکوب کردن 
گردنکشان داخلي و نيز ازبکان در خراسان 
بزرگتر، و ضميمه ايران ساختن مجدد بين 
النهرين و ازجمله شهرهای نجف، کربال و بغداد 
به قلمرو ايران، دولت مرکزي نيرومندي مشابه 
دولت ساسانيان به وجود آورد. شاه اسماعيل 
بين النهرين را نه تنها به اين دليل که حدود 8 
قرن پايتخت ايران در آنجا بود و نيز دهها سال 
در قلمرو بوئيان )گيالنی ها( و ايلخانان مغولِی 
ايران بلکه به خاطر وجود عتبات عاليات در آنجا 
و مردم آن اکثرا شيعه 12 امامی، آن سرزمين 
را وابسته به ايران می دانست. شاه اسماعيل با 
مذهب رسمی اعالم کردن شيعه 12 امامی 
و جلب علويان قلمرو عثمانی به خود، خشم 
سلطان عثمانی را که ريشه در سلجوقيان 
ايران داشتند و زبان مکاتبات آنان فارسی بود 
و حتی به فارسی شعر می گفتند برانگيخت. 
سالطين عثمانی از زمان تصرف قسطنطنيه 
)استانبول( در 1453 خودرا نه تنها خليفه 
مسلمين بلکه جانشين داريوش و اردشير می 
خواندند و مدعی همه امپراتوری پارسيان. 
آنان بمانند اهل دانش و انديشه، کوروش بزرگ 
را يک ُمصلِح بشريت و نه شاهنشاه بلکه باالتر و 
همرديف يک پيامبر می دانستند. به اين ترتيب، 
سالطين عثمانی با ظهور شاه اسماعيل، با يک 
رقيب سرسخت رو به رو شدند و 13 سال بعد 

نخستين جنگ طرفينـ  جنگ چالدران در 
23 آگوست 1514ـ روی داد که اين رشته 
جنگ ها قرن ها طول کشيد. 8 ماه پس از جنگ 
چالدران، استقرار پرتغالی ها در تنگه هرمز آغاز 
شد که مقدمه استعمار و استثمار منطقه بشمار 

آورده شده است. 
در دربار شاه اسماعيل به فارسی و تُرکی 
و بعضا ُگرجیـ  اَرمنی سخن می گفتند. او 
سپاهيان خودرا از ميان َمردان طوايف صوفی 
مسلک شيعه مذهب تُرک زبان انتخاب می 
کرد و تا اواخر ُعمر با بکار بردن تفنگ و توپ 
در جنگ ها مخالف بود و آن را به دور از انصاف 
و جوانمردی می دانست زيراکه به زعم او، اين 
جنگ افزارها از راه دور )نَديد( کشتار می کردند. 
شاه اسماعيل پس از شکست در جنگ چالدران 
و موقتا از دست دادن پايتخت خودـ  شهر تبريز 
ـ روحيه خودرا از دست داد و تا َدم واپسين، 
غمگين و کم حوصله بود. همين امر باعث 
مداخله جويی قزلباش )افراد مسلح و عمدتا از 
7 طايفه تُرک زباِن شيعه مذهب و متمايل به 
صوفيان( در امور شد و شاه اسماعيل که چنين 
ديد ميرزا شاه حسين اصفهانیـ  مردی اليق 
را وزير خود کرد تا افراد قزلباش که ارتش اورا 
تشکيل می دادند کنترل شوند. شيخ حيدر 
پدر شاه اسماعيل قزلباش را ايجاد کرده بود که 
چون کاله مخروطی شکِل سرخ رنگ بر سر می 
گذاشتند قزلباش خوانده می شدند )در تُرکی؛ 
قزل = سرخ و باش = سر(. اطراف کاله قزلباش، 

نام امامان 12 گانه ديده می شد.
ميرزا شاه حسين اصفهانی تا حدی قزلباش 
را کنترل کرد، ولی سرانجام به دست آنان کشته 
شد. مداخالت قزلباش ادامه داشت و تا زمان پدر 
شاه عباس اول به اوج رسيد و چون بانوی شاه به 
دست آنان کشته شد، شاه عباس به انتقام خون 
مادر، با لشکر خراسان دست به کودتا زد، پدرش 
را برکنار و برجای او نشست، پايتخت را از قزوين 
به اصفهان انتقال داد و با کمک انگليسی ها يک 

ارتش ملی به وجود آورد.
شاه اسماعيل يکم 23 ماه می 1524 و پس 

از حدود 23 سال سلطنت درگذشت.
تصویری از شاه اسماعیل یکم
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 (Marie Francios Sadi Carnot( 24 ژوئن 1894 کارنو
رئيس جمهوری فرانسه )جمهوری سوم( در جريان يک 
مراسم به دست يک آنارشيست )آنارکيست( 21 ساله 
ايتاليايی به نام کازريو )Sante Geromino Caserio( کشته 
شد. کازريو از ايتاليا به سويس و از آنجا به فرانسه رفته بود. وی با 
دشنه به کارنو حمله کرده و ضربه زده بود. کارنو که چند ساعت 
بعد )سحرگاه 25 ژوئن( درگذشت 56 ساله بود و نزديک به 7 
سال رئيس جمهوری فرانسه. پدرش نام ميانی اوـ  »سعدی« 

را از اسم سعدی شيرازی اديب بزرگ ايران گرفته بود.
    کازريو که دستگير و چند ماه بعد اعدام شد گفته بود 
که دولتمردان ازجمله کارنو برای حفظ مقام و منافع خود 
از سرمايه داران، بورژواها و استثمارگراِن توده ها جانبداری 
می کنند، همه قوانين برای حفظ منافع همين طبقه و يا به 
خواست و اشاره آنان وضع می شود و تا مردم »دمکراسی دان« 
نشوند، اين انتخابات را نمی توان دمکراتيک خواند. من يک 
نانوا هستم. هدف من از کشتن کارنو انتقام گيری شخصی 

نبود بلکه دادن يک هشدار بود. 

روزی که رئيس جمهوری فرانسه به 
دست يک آنارشيست کشته شد

Carnot

Caserio

    وزارت صنعت جمهوری اسالمی قاچاق 
6481 خودرو را رسماً تأييد کرد!

    
    تهرانـ  28 خرداد 1397 )18 ژوئن 2018(ـ  خبرگزاری تَسنيم: 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت َهک شدن 
سايت ثبت سفارش اين وزارت را تکذيب کرد، ولی تخلّف در وارد شدن 

6481 خودرو به گمرکات کشور را مورد تأييد قرار داد.
    روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت در پی اظهارات ناصر سراج 
»رئيس سازمان بازرسی کل کشور« مبنی بر اينکه »سايت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت َهک شد و حدود 5 هزار خودروی مدل باال وارد کشور 

شد!« جوابيه ای به شرح زير منتشر کرد:
    بررسی های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مشخص کرد که در مجموع، 6481 خودرو با تخلّف واردکنندگان و 
سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از اين تعداد، 
1900 خودرو ترخيص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده 
است و سازمان تعزيرات حکومتی و دستگاه های نظارتی و اطالعاتی در 

حال بررسی موضوع تخلّف ترخيص 1900 خودرو به کشور هستند.

تشديد فشار دکتر مصدق به شاه که در امر 
حكومت مداخله نكند

استقبال بي سابقه تهراني ها از دکتر مصدق نخست وزير وقت که اوايل 
تيرماه 1331 )جون 1952( از سفر اروپا به وطن بازگشته بود وي را مصمم 
ساخت که به اتکاي اين حمايت وسيع مردمي، در خارج ساختن امور از 
دست شاه و محدود کردن اختيارات او در حد يک رئيس تشريفاتي کشور 
)سلطنت - مشابه پادشاهان اروپايي( تسريع کند و از چهارم تيرماه )24 

جون 1952( دست بکار شد که مقاومت شاه را در پي داشت.
    اين کشمکش بود که در اواخر تيرماه، منجر به روي کار آمدن چند 
روزه قوام السلطنه و رويداد خونين سي ام تير )جوالي 1952( و شکست 

شاه و هوادارانش و تثبيت قدرت دکتر مصدق )مردم و دمکراسي( شد.
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يکم تيرماه 1360 )ژوئن 1981( علي 
اصغر اميراني ناشر مجله خواندنيها و صاحب 
يک چاپخانه بزرگ در تهران و در آن روز 65 
ساله، به حکم قاضي شرع دادگاه انقالب در 

زندان قصر اعدام شد. 
     اميراني که کار مطبوعاتي خودرا از 
روزنامه اطالعات آغاز کرده بود و به مدت 
چهار دهه خواندنيها را منتشر مي ساخت 

متهم شده بود متهم شده بود که با اسرائيل و 
نيز سازمان اطالعات و امنيت ايران )ساواک( 
ارتباط داشت و بر وفق خواست شاه و در 
جهت تحکيم پايه هاي سلطنت پهلوي 
مقاله مي نوشت. اميراني چهل روز پس از 
پيروزي انقالب دستگير ولي در تيرماه سال 
1358 آزاد شده بود. وي چند ماه بعد بار ديگر 
بازداشت و اين بار پس از محاکمه اعدام شد. 

»عفو بين المللي« که يک سازمان غيردولتي 
است در پي دومين بازداشت اميراني، به 
حمايت از او دست به تالش زده بود که شرح 

آنها در رسانه ها منعکس شده است.
    قبال دکتر سيمون فرزامی مترجم )زبان 
فرانسه( و مفسر اخبار بين الملل خبرگزاری 

پارس به همين اتهامات اعدام شده بود.

در تاريخ فرانسه »22 ژوئن« ياد آور دو 
بار تسليم شدن اين کشور در برابر نيروي 
خارجي است. 22 ژوئن سال 1815، فرانسه 
پس از شکست در جنگ واترلو تسليم 
نيروهاي اتحاديه )کشورهاي متحد بر ضد 
ناپلئون - آلمان و انگلستان - شد. ناپلئون، 
خود سه روز پس از اين شکست تسليم 
شده بود که به جزيره سنت هلن تبعيد شد 
و در همانجا در حبس خانگي انگليسي ها 

درگذشت. 
    در همين روز )22 ژوئن( در سال 1940 
پس از شکسته شدن خط دفاعي »ماژينو« و 
تصرف شهر پاريس توسط نيروهاي هيتلر، 
دولت وقت فرانسه به شکست نظامي اعتراف و 
تسليم نظر آلماني ها شد و تن به امضاي قراداد 

ترک مخاصمه و خلع سالح ارتش خود داد. 
اين تکرار دو رويداد در »يک روز از سال« به 

فاصله 125 سال از يکديگر مصداقي ديگر از 
»فلسفه تاريخ« بشمار مي آيد.

اعدام اميراني ناشر مجله خواندنيها پس از اعدام دکتر فرزامي مترجم
 و مفسر خبرگزاري پارس

تسليم شدن فرانسه در دو »22 ژوئن« به فاصله 125 سال از يكديگر!

ساختماني در جزیره سنت هلن که ناپلئون در آن بازداشت بود

در اين روز در سال 1835 ميالدي به 
دستور محمد شاه قاجار، ميرزا ابوالقاسم قائم 
مقام صدر اعظم وقت ايران را که خود او بارها 
گفته بود که سلطنتش را مديون کارداني 
وي مي داند تنها به اين سبب که در صدد 
تغيير فرمانده گارد سلطنتي برآمده بود در 
باغ نگارستان )محل فعلي ساختمان وزارت 
فرهنگ و ارشاد - ديوار به ديوار بهارستان( 
خفه کردند، زيرا شاه سوگند خورده بود که 

خونش را نريزد!.

    محمد شاه در آن روز از ترس بيماري وبا 
که شيوع يافته بود و گرماي بي سابقه تهران، 
قصد رفتن به لواسان را داشت. ولي پيش از 
اين نقل مکان، به دليل بدگماني و ترس از 
نافرماني قائم مقام )احتمال کودتا( دستور بي 
جان ساختن وي را داده و سپس معلم سابق 
خود، عباس ايرواني معروف به حاجي ميرزا 
آقاسي را جانشينش کرده بود، که برخي 
مورخان او را »بي مايه براي صدارت عظما« 

توصيف کرده اند.

    آن روز قائم مقام را که به اوضاع کشور سر و 
سامان داده بود و در کتب تاريخ »مردي اليق« 
توصيف شده است از خانه اش در باغ الله زار 
)خيابان الله زار تهران( به باغ نگارستان برده 

بودند تا اعدام شود.
     همين قدرنشناسي ها، رواج سعايت و 
بدگماني مقامات نسبت به يکديگر، از عوامل 
عقب ماندگي ايران و رواج تملق و باعث سلطه 
قدرتهاي اروپايي بر سياستهاي دولت تهران 

در دوران قاجارها بشمار آورده شده است.

روزي که قائم مقام در باغ نگارستان اعدام شد!
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سوم تيرماه 1356 )24 ژوئن 1977و 
هفت ماه پيش از آغاز تظاهرات و راهپيمايی 
های منجر به انقالب(، تهران شاهد يک 
رشته تظاهرات بر ضد برخي از سياست 
هاي اميرعباس هويدا نخست وزير وقت و 
شخص شاه ازجمله گسترش فساد اداري، 
رواج پارتي بازي، خاصه خرجی، توّرم پول 
دهها درصد ولی بهای ارزها؛ ثابت و مشّوق 

واردات غيرضروری و اسراف.
     اعتراض و تظاهرات از دانشگاهها آغاز 
شده و گسترش يافته بود. به رغم مداخله 
پليس و ساواکـ  تيراندازی و توسل به 
خشونت، اين تظاهرات به صورت پراکنده تا 
سه روز بعد ادامه داشت که به قول اصحاب 

نظر، اين هشدار شاه را که تصميم گيرنده 
ُکل بود بيدار نساخت و يا اينکه پيشرفت 
بيماری سرطان مانع از درک واقعيت در 
او شد. به هر حال، امير عباس هويدا 15 
اُمردادماه )يک ماه و 12 روز پس از آغاز 
تظاهرات( کناره گيری کرد که گفته شده 
است اعتراض تهرانی ها در هفته اول تيرماه 
در رفتن او پس از 12 سال و شش ماه از 
رياست شورای وزيران بی تاثير نبود. هويدا 
پس از اين کناره گيري، وزير دربار )مشاور 

ارشد شاه!( شد.
     گزارشهاي راديوهاي فارسي زبان 
کشورهاي ديگر و تماس های تلفنی ايرانيان 
روزافزون برون مرز با بستگانشان در ايران و 

در اين مکالمات، اشاره به خريد مستغالت 
فراوان، سهام شرکتها و اوراق بهادار )باوند( 
از سوي ايرانيان پولدار و خواص وقت در اروپا 
و آمريکا و ديده شدن آنان در قمارخانه هاي 
خارج و باختهاي سنگين و خوشگذرانی 
های آنچنانی بی تأثير در برپايی تظاهرات 

و اعتراضات نبود. 
    تظاهر کنندگان وقت شعار مي دادند: 
»غارت ايران بايد متوّقف گردد. فساد، فساد، 
فساد ـ تبعيض، تبعيض، تبعيض«. اين شعار 
عينا به دوران انقالب منتقل شد و آيت اهلل 
خمينی در اعالميه برقراری نظام اسالمی 
در نيمه فروردين 1358 پايان چپاول ها، 
نفت خواری و مفت خواری را اعالم داشت.

تظاهرات چهار روزه تهران در تيرماه 1356 بر ضد فساد اداري و رواج پارتي بازي با شعار 
فساد، فسادـ  تبعيض، تبعيضـ  کناره گيری هويدا

مطالعه تاريخ و در رابطه ايران و گرجستان 
سه رويداد مشاهده می شود که محاسبات 
تقويمی وقوع آنهارا در يکم جوالی نشاه می 

دهد، از اين قرار:
   ـ  برکناری ِمهرداد دوم آخرين پادشاه 
محلی )دست نشاندهـ  Vassal( اشکانِیِ  
گرجستان به تصميم شاپور يکم ـ شاه ساسانی 
ايران و انتصاب هامازاسپـ  بزرگزادهِ کرمانی 
ـ به سمت مرزپان )مرزبان = فرماندار ساتراپی 
های مرزی و معموال يک ارتشي( گرجستان 
و اعزام شماری بيشتر موبد زرتشتی برای 
آموزش اين آيين به گرجيان و ترويج آن در آن 
منطقه که از قرن ها پيش از آن وجود داشت در 
يکم جوالی 260. )مبلغان مسيحی در سال 

303 وارد گرجستان شدند(.
   ـ  امپراتور موقت روم يکم جوالی 363 و 
پنج روز پس از کشته شدن ژوليان امپراتور 
اين کشور به دست يک سرباز ايرانـ  درجريان 
جنگ دو امپراتوری، گرجستان را به ايران 
بازگردانيد و از دعاوی روم بر گرجستان غربی 
)که روميان هر دو قسمت را ايبريا می گفتند 
و ايرانيان ُگرگياـ  گورگيا( صرف نظر کرد. در 
آن زمان غرب گرجستان تنها چند سال و در 
زمان کودکی شاپور دوم که از شکم مادر شاه 

ايران شده بود در اشغال نظامی روميان بود.
   ـ  هرمز چهارم شاه ساسانی ايران در فرمان 
مورخ يکم جوالی 580 خود سلطنت محلی 
)دست نشانده( گرجستان را که بارديگر برقرار 
شده بود لغو کرد و ساتراپ )مرزبان = فرماندار 

منطقه مرزی( به آن منطقه اعزام داشت.
    ... و می توان برقراری مجدد رواديد ورود 
)ويزا( اتباع ايران به گرجستان از يکم جوالی 
2013 را رويداد چهارم بشمار آورد که به 
تصميم يکجانبه اين دولت و احتماال به اشاره 
غرب گرفته شده است. از گزارش های رسانه ای 
چنين برمی آيد که ايرانيانی که هدف مهاجرت 
داشته، در دو دهه گذشته به هر کشوری که 

تسهيالت ورودی داشته وارد شده اند.
    حکمران وقت گرجستان در سال 1783 
خود را تحت حمايت تزار روسيه قرارداد که 
آغامحمدخان قاجار در سال 1795 به تفليس 
لشکر کشيد و حکمران متمّرد و همدستانش 

را تنبيه کرد.
    گرجستان )اينک 4.5 ميليونی 70 
هزارکيلومتری( در پی لشکرکشی سال 
1795 شاه قاجار و مجازات سخت گرجی ها 
که به روسيه متمايل شده بودند و آسيب زدن 
به شهر تفليس، در سال 1801 خودرا تحت 

الحمايه تزار روسيه قرار داد که يکي از علل 
جنگ ايران و روسيه بود. گرجستان طبق 
موافقتنامه گلستانـ  مورخ 24 اکتبر 1813 
که به دور اول جنگهای روسيه و ايران پايان داد 
به روسيه واگذار شد. بزرگان صفويه و قاجاريه 
دختران گرجی را وارد حرمسراهای خود می 
کردند و از اين طريق فاميل می شدند و مقام 
می گرفتند و نفوذ همين مقامات گرجی دربار 
صفويان باعث سقوط اصفهان و فروپاشی 
دولت آنان در سال 1722 شد و از عوامل 
فروپاشی شوروی در 1991 نيز تا حدی همين 
مقامات گرجی دولت مسکو بودند. مسکو پس 
از روی کارآمدن استالين ِ گرجی، به گرجيان 
مقامات ديپلماتيک متعدد داده بود. ادوارد 
شواردنادزه آخرين وزير امور خارجه شوروی 
يک گرجی بود که بعد هم رئيس جمهوری 
گرجستان شد که اعالم استقالل کرده بود. واژه 
تفليسـ  اينک شهری يک ميليون و چندصد 
هزار نفری به معنای بخار آب گرم )آب معدنی( 
است که نوشته اند »تَف به فتح ت« به معنای 
بخار آب گرم، واژه ای پارسی است. اين شهر، 
15ـ  16 قرن پيش در منطقه چشمه های 
جوشان آب معدنی و در کنار يک رودخانه بنا 

شده است.

ايران و گرجستان در سه رويدادِ »يكم جوالی« ازجمله دوبار لغو خودمختاری

)1
39

ه7
رما

 تی
( 5

ه1
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

30

)1
39

ه7
رما

 تی
( 5

ه1
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

30



لوال دا سيلوا رئيس جمهوری وقت برزيل 
ـ دومين کشور بزرگ قاره آمريکاـ  در نيمه 
جوالي 2007 اعالم کرد که تصميم گرفته است 
فعاليت هاي هسته اي اين کشوررا ازسر گيرد 
و هدف؛ استفاده مفيد از اين نيرو است. رسانه 
های وقت تهران از اين تصميم دا سيلوا تمجيد 

کرده بودند.
    برزيل 20 سال پيش از آن بر اثر فشار دولت 
واشنگتن، فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف 
ساخته بود. دا سيلواِي سوسياليست گفته بود 
که برزيل پس از ازسرگيري فعاليت هاي هسته 
اي، در مرحله اول يک زيردريايي اتمي و سه 

نيروگاه خواهد ساخت.
    داسيلوا که در انتخابات اکتبر 2002 با 61 

درصد آراء برنده شده بود در اکتبر 2006 با 60 
درصد آراء دوباره به رياست جمهوري برزيل 
انتخاب شد. دو دوره رياست داسيلوا بر برزيل 
يکم ژانويه 2011 به پايان رسيد. از اين روز )يکم 

ژانويه 2011( بانو ديلما روسف 
Dilma Vana Rousseff )چريک 

چپگرای پيشين، بلغار تبار 
و متولّد دسامبر 1947( بر 
د  ا تکيه ز ا سيلو کرسی د
ولي در سال 2016 به دولت 
او اتهام فساد زدند و پارلمان 
برزيل وي را از مقام رياست 
کشور معلّق ساخت تا به آن 
اتهامات رسيدگي شود. نتيجه 

رسيدگی، برکناری ديلما بود. طولی نکشيد که 
به دا سيلوا هم برچسب فساد زدند و اينک در 
بازداشت است!.     ديلما ]قبال رئيس دفتر داسيلوا 
و همفکر او[ در مراسم سوگند در پارلمان برزيل 
گفته بود که سياست ها و برنامه های دا سيلوا 
را ادامه خواهد داد زيرا که اجرای اين برنامه ها 
بود که برزيل را به جايگاه يک 
ابرقدرت نزديک ساخته است. 
پاره ای از اصحاب نظر گفته اند 
که تاريخ )مرور زمان( نشان داده 
است که انقالب گر نظير دلما پس 
از رسيدن به قدرت راه خطا رفته 
و اَنگ فساد دولتی به آنان زده 

شده است.

در جوالی 1974 ]4 سال پيش از انقالب[ و 
در جريان مسئله »واتِر ِگيت«، به رغم دوستی 
ديرين شاه ]محمدرضا پهلوی[ با ريچارد 
نيکسون ]معاون آيزنهاور در زمان براندازی 28 
اَُمرداد و رئيس جمهوری آمريکا از 20 ژانويه 
1969 تا 9 آگوست 1974ـ  متوفی در اپريل 
1994[، دو دولت برای نخستين بار يکديگررا 

با لحنی تُند خطاب کردند.
     19 تيرماه 1353 )دهم جوالی 1974 و 
يک ماه پيش از کناره گيری نيکسون( دولت 
آمريکا به دولت های عضو اوپک اخطار کرد که 
توليد نفت را کاهش ندهند زيراکه بهای آن باال 
می رود و به اقتصاد کشورهای مصرف کننده 
آسيب می زند و مفسران رسانه های آمريکا 
دولت ايران را عامل فشار به اعضای اوپک برای 
کاهش ميزان توليد )صدور( به دست داده 
بودند. قبال به سنای آمريکا پيشنهاد شده 
بود که رای به قطع همکاری نظامی با ايران و 
فروش اسلحه به اين کشور بدهد تا اخطاری 

به ساير نفتدارها باشد.
     اميرعباس هويدا نخست وزير وقت بيستم 
تيرماه )جوالی آن سال( اخطار واشنگتن را 

اقدامی سلطه گرانه )امپرياليستی( اعالم 
کرد و گفت که دولت ايران به خارجی اجازه 
مداخله در امور خودرا نخواهد دادـ  گرچه اين 
خارجی دوست قديمی ايران باشد و شاه که 
عزم ديدار از فرانسه را کرده بود گفت »تاريخ« 
نشان داده است کشوری از يک صلح پايدار 
برخوردار خواهد بود که توان دفاع از خودرا به 
تنهايی داشته باشد و ما به عنوان برادربزرگ 
ملل ايرانی تبار بايد پنجمين قدرت نظامی 
جهان شويم و در اين راستا دستمان را برای 
توليد و خريد اسلحه از هرکشور بازبگذاريم و 
بخشی ازدرآمد اضافی نفت را در نقاط ديگر 
سرمايه گذاری کنيم و با بهره متناسب به 
آنها وام بدهيم. برهمين پايه، پارلمان ايران 
23 تير )14 جوالی 1974( به دولت اجازه 
داد وام و اعتبار خارجی بدهد. اندکی بعد هم 
خريد جنگ افزار از دولت مسکو آغاز شد. 
همزمان، برخی از نظرنويسان ايران )که گفته 
شده بود به اشاره دولت( تلويحا اشاره کردند 
که يک دولت ]آمريکا[ به ما به بهای سنگين 
اسلحه می فروشد که با اين اسلحه، دشمن 
آن ]شوروی[ را بترسانيم و بازداری کنيم! 

و بنابراين، زيان ما دوگانه است. اين دشمِن 
آن دولت )دولت مسکو( که به ما کاری ندارد.

    به باور برخی از موّرخان، اين شاخ و شانه 
کشی سبب شد که بعدا دولت واشنگتن 
]دولت جيمی کارتر از حزب دمکرات[ و 
احتماال به اشاره اين دولت، دولت های متحد 
آمريکا ازجمله اسرائيل از اِعمال خشونت برای 
سرکوبی انقالب سال 1357 )1978ـ  1979 
ميالدی( ايران حمايت نکنند و .... بسياری از 
موّرخان نوشته اند که سياست های جيمی 
کارتر در سال انقالب )سال 1978( به شکست 
شاه و حذف سلطنت از اين کمک کرد. پهلوی 
دوم پسر خودـ  شاهزاده رضا را که در آمريکا  
بود با پيامیـ  گويا شفاهیـ  به ديدار کارتر 
فرستاد، ولی نه اين پيام افشاء شده است 
و نه اينکه تأثير داشت. احتماال شاه در اين 
پيام اشاره به جانشينی خود در آينده نزديک 
)زيراکه سرطانی بود( و پادشاه شدن  پسرش 
کرده بود تا کارتر نَرم شود. بسياری هستند که 
می گويند بايد که از شاهزاده رضا خواسته 
شود که جزئيات ديدار وقت با کارتر را بدون 
کم و کاست بگويد تا در تاريخ ايران ثبت شود.

تصميم به از سرگيری فعاليت هاي اتمي برزيل و تمجيد رسانه های تهران در جوالی 2007ـ  
نتيجه کار

زمانی که لحن شاه نسبت به آمريكا تند شد و گفت ايران بايد پنجمين قدرت نظامی شود و 
هويدا آمريكا را سلطه گر خواند، نتيجه؟!ـ  پيامی که افشاء نشد

دا سیلوا

)1
39

ه7
رما

 تی
( 5

ه1
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

31

)1
39

ه7
رما

 تی
( 5

ه1
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

31



25 ژوئن سال 1876 واحد هفتم سوار 
آمريکا به فرماندهي ژنرال جورج آرمسترانگ 
کاستر G. A. Custer که در جنگ 
هاي داخلي اين کشور از خود دالوري نشان 
داده بود در کنار رودخانه »ليتل بيگهورن 
Little Bighorn« در داکوتاي جنوبي 
توسط بوميان اين کشور )عمدتا نيروهاي دو 

قبيله سرخپوست »سو« و شيان( محاصره 
و نابود شد. طبق برخي نوشته ها، از اين 
واحد، تنها يک سرباز زنده ماند. فرمانده اين 
ستون و افراد آن همگي کشته شدند. در اين 
 Sitting Bull( جنگ »سيتينگ بول
Tatanka Ivotanka(« فرماندهي 

بوميان را برعهده داشت.

     اين بزرگترين پيروزي سرخپوستان بر 
مهاجران اروپايي در آمريکاي شمالي در قرن 

19 ذکر شده است.
     ژنرال کاستر براي راندن سرخپوستان 
قبيله »سو« به رزرويش ها )اراضي محصور( 
ماموريت رفتن به داکوتا را يافته بود. »داکوتا« 
به زبان سرخپوستان به مفهوم »اتحاد« 
است. بوميان آمريکا )اصطالحا سرخپوستان 
و از تبار منچورياييـ  سيبريايي( هزاران 
سال پيش از مهاجران اروپايي ساکن قاره 
آمريکا شده اند. نخستين دسته اروپاييان 
)اسپانيايي ها( در سال 1492 پاي به قاره 
غربي گذاردند و انگليسي ها در سال 1607 
نخستين مهاجرنشين دائمي خودرا در اين 

قاره )ويرجينيا( به وجود آوردند.
    کاستر در پنجم دسامبر 1839 به دنيا 
آمده بود، در ميشيگان و اهايو بزرگ شده بود 
و هنگام فوت 36 ساله بود. سيتينگ بول که 
در 1831 متولد شده بود در 1890 درگذشت.

 Georgy Levov گئورگی لفوف
شاهزاده روس و رئيس دولت موقت روسيه هفتم 
جوالی )ژوئيه( 1917 پس از اينکه ساويت شهر 
پتروگراد )سن پترزبورگ( مرکب از نمايندگان 
کارگران و نظاميان )هر هزار نفر يک نماينده( نظر 
او در باقی ماندن روسيه در جنگ جهانی اول را 
رّد کرد جای خودرا به »الکساندر کرنسکی« داد 
تا دامنه اعتراضها گسترش و انقالب ادامه نيابد. 
نيکالی دوم تزار روسيه 15 مارس 1917 به عنوان 
آخرين اقدام پيش از تفويض اختيارات و کنار رفتن 
)که همان روز صورت گرفت(، لفوف را رئيس دولت 
موقت کرده بود تا شايد روسها آرام شوند. نيکالی 
دوم که مدتها با اعتراض و تظاهرات مردم رو به رو بود 
و تدابير او ازجمله تشکيل پارلمان )دوما( موثر واقع 
نشده و تظاهرات و اعتصابها پايان نمی يافت پس 
از مشاهده پيوستن نظاميان به معترضين، تفويض 
اختيار کرده و از صحنه خارج شده بود. لفوف که در 
جامعه روسيه و بويژه پس ازابتکار ايجاد کميته های 
شهر و روستا با هدف حل مسائل محلی به مردمی 
بودن شهرت يافته بود در دوره کوتاه نخست وزيری 

به هر تدبيری که دست زد موفق به آرام کردن 
مردم نشد. لفوف در طول سه ماه و 22 روز حکومت 
بارها به روسها قول داده بود که مسائل را از راههای 
دمکراتيک حل خواهد کرد و نتايج منفی انقالب 
فرانسه را برايشان گفته بود که موثر واقع نشده بود. 
»لفوف« الکساندر کرنسکی ـ يک سوسيال دمکرات 
و از فعاالن انقالب را وزير دادگستری خود کرده بود و 
کرنسکی مجازات اعدام و سانسور مطبوعات را لغو 
کرده بود. برغم حمايت نسبی ِمنشويکها )سوسيال 

دمکرات های روسيهـ  اقليت( کرنسکی هم موفق 
نشد و عمر حکومت او به سه ماه نرسيد و بلشويکها 
که زمام انقالب و رهبری معترضين را به دست آورده 
بودند آن را به پيروزی رسانيدند. لفوف که موفق 
به فرار از روسيه شده بود سالها در فرانسه زندگی 
می کرد و در 1925 )هشت سال پس از انقالب( 
در پاريس درگذشت. کارشناسان علم حکومت 
و جامعه شناسان تجربه حاصل از وضعيت روسيه 
در سال 1917 را به صورت چند قاعده درآورده اند 
که يکی از اين قواعد اين است که دولت ها نبايد 
رفتاری داشته باشند که اعتراض های خيابانی به 
صورت يک کار روزانه درآيد و عادت مردم شود که 
سلب عادت دشوار و گاهی غير عملی است. بايد 
مسئله درک، تحليل و سريعا حل شود. اصحاب 
نظر انقالب سال 1357 )1978ـ  1979ميالدی( 
ايران را مشابه انقالب روسيه در سال 1917 دانسته 
و گفته اند که شاه عينا کارهای نيکالی دوم را تکرار 
کرد و دو نخست وزير او در آن سال نقش لفوف و 
کرنسکی را ايفاء کردند و به همانگونه هم شکست 

خوردند.

روزي که واحد هفتم سوار آمريكا به دست سرخپوستان نابود شد

تالش های بی حاصل »لفوف« برای آرام کردن روسها

کاستر و سیتینگ بول ]عکس از سازمان کالیفرنیایي آموزش بومیان[

Georgy Levov
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26 ژوئن سال 363 ميالدي )روزي چون امروز( و در جريان 
 Flavius Claudiusجنگ دو امپراتوري روم و ايران، ژوليان
Julianus )فالويوس کالوديوس ژوليانوس( امپراتور روم از 
دودمان کنستانتينيان که در حال فرار از برابر ارتش توانمند ايران بود 
در منطقه سامرا )شمال عراق امروز( هدف زوبين يک سرباز ايراني قرار 
گرفت، شديدا زخمي شد و چند ساعت بعد )27 ژوئن( درگذشت. 
وي آخرين امپراتور غير مسيحي روم بود و مسيحيان او را به لحاظ 
سختگيري نسبت به پيروان اين دين، »خدانشناس« مي خواندند. 
ژوليان که در تاريخ به ژوليان دوم معروف است ]دوم، براي اشتباه نشدن 
با ديديوس ژوليانوس[ در عين حال، خود از فالسفِه »نيوپليتونيسم

Neoplatonismـ  نو افالتونی« بود و در »نوشتن« به ويژه 
داستان نگاري داراي مهارت و استعداد چشمگير.

    ژوليانوس مي خواست که از فرصت دور بودن شاپور دومـ  شاه وقت 
ايران، از پايتخت استفاده کند و اراضي را که کنستانتينوس دوم به ايران 
باخته بود پس بگيرد و براي خود تاريخ بسازد که جان خويش را هم بر 
سر اين کار گذارد. ژوليان از اقامت شاپور دوم )ذواالکتاف( شاه وقت در 

آسياي ميانه که سرگرم فراري دادن »هون« ها 
به سمت اروپا بود سوء استفاده کرده و وارد قلمرو 
ايران شده بود. هون های فراری در اروپا ماندنی 
شدند و کشور هونگری )هنگری = مجارستان( به 

نام آنان است.
     مورخ ارتش روم نوشته است: ژوليانوس در 
رسانيدن خود به پايتخت ايران )شهر تيسفون 
Ctesiphonـ  20 مايلی جنوب بغداد 
امروز( به قدري شتاب داشت که منتظر 30 هزار 
نظامی کمکي خود نشد. او با شصت هزار تَن 
لژيونر در مسير حرکت و به فاصله اي نسبتا کم از 
تيسفون، با نيروهاي يک ژنرال ايراني )اسپهبد( 
به همين شمار وارد جنگ شد و متوقف گرديد. 
در اينجا، امپراتور هنگامي که شنيد شاپور دوم 

)ذواالکتاف( در راه بازگشت به تيسفون است با عجله عقب گرد کرد تا 
در منطقه کوهستانی )کوههاي ُکردستان عراق امروز( منتظر نيروي 
کمکي شود که يگانهای ايران او را دنبال کردند و پيش از رسيدن به 
کوهستان، از دو سوي مورد حمله قرار دادند که زوبين خورد و تالش 
اوريباسيوس Oribasius جّراح ارتش براي نجاتش به جايي 

نرسيد و سپيده دم درگذشت.
     در پي کشته شدن ژوليان، ژنرالهاي رومي في المجلس »ژوويان« 
را به سمت امپراتور موقت انتخاب کردند که وي چون توان و استعداد 
جنگيدن در نيروهاي رومي نديد به شاپور دوم پيشنهاد ترک مخاصمه 
و صلح داد که به شرط پذيرفتن همه شرايط ايران قبول شد. ژوويان در 
قرارداد صلح، تعهدات بسيار سنگين بر عهده گرفت، يعني هرچه را که 
فاتح )ايران( ديکته کرد نوشت و امضاء کرد و مابقي ارتش روم را نجات 
داد. طبق قرارداد صلح، ژوويان از پنج منطقه بزرگ در شرق مديترانه و 
هرگونه ادعاي روم در ارمنستان صرف نظر کرد و متعهد شد که شخصا 
به مناطق پنجگانه مراجعه کند و به دست خود پرچم ايران را در آنجا 
برافرازد که چنين کرد و اين عمل در تاريخ امپراتوري روم، قبول يک 

تحقير خوانده شده است.
     شاپور دوم بنا بر منش ايرانيان )رعايت احترام 
متوفي و وصيت او(، اجازه داد که جسد ژوليانوس 
را بدون کوچکترين بي احترامي از قلمرو ايران 

خارج سازند.
    سه داستان جالب از ژوليانوس دوم بجا مانده 
 Wilmer Caveاست که »ويلمر کيو رايت
Wright« آنها را به انگليسي ترجمه و در سه 
جلد تحت عنوان کارهاي قلمی امپراتور ژوليان 
در سال 1923 در لندن به چاپ رسانده و به توزيع 
داده است که تا کنون چند بار تجديد چاپ شده 
اند. ژوليان براي اينکه بتواند افکار انديشمندان 
يونان قديم را از دست اول )نه ترجمه آنها( مطالعه 

کند، زبان يوناني فرا گرفته بود.

امپراتور روم که طمع ايران کرده بود در جنگ به دست يک سرباز ايراني کشته شد و 
روميان با نوشتن ديكته های ايران تحقير شدند

Flavius Claudius Julianus
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دکتر ميلسپو مستشار آمريکايي ماليه 
ايران 27 ژوئن 1943 )شصت و شش سال 
پيش در ششم تيرماه( در مصاحبه اي گفته 
بود که نمي داند چرا ايرانيان ثروتمند از دادن 
ماليات که حق جامعه از درآمد آنان است تا 
اين حد گريزان هستند و نمي خواهند امور 
مالياتي وطنشان که به سود همه و عامل 
تقويت بنيه و پيشرفت کشور، ضامن تداوم 
درآمد و تامين امنيت آنان است تنظيم و رو به 
راه شود . همين بي نظمي مالياتي عامل ايجاد 
مسائل متعدد، بي پولي دولت و روشن نبودن 
وضع اقتصاد ايران بوده است و مطبوعات که 
به طبقه مورد اعتماد دولت و سياسيون تعلق 
دارند نمی کوشند که به حل مسائل وطنشان 
کمک و از ايجاد مسائل تازه پيشگيری شود 
و تا اعمال نفوذ و مسئله ماليات برطرف و 
مطبوعات اصالح نشوند نجات ايران و افتادن 

در راه پيشرفت امکانپذير نخواهد بود.
     ميلسپو اضافه کرده بود: نمي دانم که چرا 
دولت کنونی )تابستان 1322( و دولتهاي 
گذشته ايران درصدد گرفتن ماليات واقعي 
برنيامده اند. از چه مي ترسند؟. در جلسات 
مختلف با مقامات ايران، صدبار برايشان 
گفتم که ماليات مردم، آمريکا را به يک قدرت 
جهاني مبدل کرده است که به خرجشان نمي 
رود. تا در جلسه )مذاکره با مقامات( هستيم 
نظر مرا تاييد مي کنند و »بله درست است« 
مي گويند ولي پس از خروج از جلسه همان راه 

هميشگی خودرا ادامه می دهند. من اين معّما 
را نمي فهمم و نمي توانم آن را هضم بکنم. به 
آنها گفتم که بنجامين فرانکلين از پدران 
موسس آمريکا گفته است که از دو چيز نمي 
توان گريخت: يکي دادن ماليات و عوارض و 

ديگري مرگ. 
مقامات ايراني گوش مي کنند ولي اعتنا 
نمي کنند. ندادن ماليات در ايران شده است 
يک بيماري مزمن و تا اين بيماري درمان 
نشود، نمي توان مسائل ديگر را حل کرد. 
هزينه هاي دولت بايد تماما از ماليات و هزينه 
هاي شهري از عوارض تامين شود و تا اين 
مسئله باقي باشد، مشکالت ايران که پس 
از نادرشاه بروز کرده بر طرف شدني نخواهد 

بود. من تاريخ ايران را با دقت تمام خوانده ام. 
از روزي که کريم خان زند به دليل رئوفت 
مالياتها را موقتا بخشيد، ماليات ندادن در ايران 
يک عادت و رسم عمومي شده است که بايد 
به اين اعتياد پايان داده شود. دولت بايد بداند 
که هر تبعه کشور هر سال چقدر درآمد دارد 
و مالياتش را بگيرد و .... مقامات ارشد ايران به 
من گفته اند که می دانند فساد اداری و اعمال 
نفوذ قدرتمندان در امور و بوروکراسی ناشی 
از »من درآوردی بودن« سازمانهای اداری 
خوره وجود )جذام( کشور است ولی معّما 
در اين است که چرا برای حل آن کاری نمی 
کنند و تعجب من از همين است و نسبت به 
آنان )ميهندوستی و دلسوز بودشان( دچار 

ترديد شده ام.
     مسئله اي را که اين کارشناس آمريکايي 
در سال 1322 بيان داشت و در طول اقامت 
در ايران هم موفق به حل آن نشد درد بزرگي 
است که در ايران تا به امروز درمان نشده و مادر 
و زاينده بسياري از بيماري هاي ديگر است و به 
همين مناسبت، در سالروز انتشارش، قسمتي 
از آن را در باال يادآور شديم. ميلسپو نخستين 
کارشناس خارجي نبود که اين مسئله را اعالم 
داشت. پيش از او مورگان شوستر آمريکايي 
و سر جان ملکم انگليسي هم همين واقعيت 
تلخ را در خاطراتشان از ايران ذکر کرده اند و 
اين خاطرات به صورت کتاب انتشار يافته و 

موجود است.

روزي که ميلسپو »درد مزمن« ايران را اعالم داشت: گريز ايرانيان از پرداخت ماليات

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

انتشار منظم ستون »ژورنال« در 
روزنامه ها را ژوئن 1904 ذکر کرده اند زيرا 
که يک روزنامه آمريکايي 22 ژوئن اين سال 
به مخاطبانش اطالع داده بود که از شماره 
بيست و پنجم ژوئن، ستون هاي »ژورنال« 

داير مي کند. 
     اين ستونها که از آغاز عصر اينترنت، 
متاع خواندني تر رسانه های چاپی را 
تشکيل می دهند توسط روزنامه نگاران 
قديمي تر )که خوانندگان با نامشان 
آشنا هستند( نوشته می شوند و حاوي 

مطالبي از جمله مشاهدات روزمره، شرح 
مسافرت، تداعي و برداشتشان از خبرها، 
تشريح سابقه رويدادها به عالوه بيان 
نظر، احساس و عواطف خود نسبت به 
برخي از آنها و انعکاس ضعف ها و قّوت 
ها، يادآوري ها، ترسيم وضعيت روزگار، 
بازتاب کارهاي ماندني، انتقال دانش، و 
آموزش عمومي و همچنين خاطره نگاری 
هستند. نظرسنجي های بين المللي سال 
های 2004 و 2014 )هر ده سال يک بار( 
از مخاطبان روزنامه ها نتايج مشابهی 

را به دست داد و نشان داد که در عصر 
اينترنت توجه مخاطبان به آن ستونها، 
و همچنين مقاالت، تحليلها، تفسيرها و 
نظر خوانندگان )صفحه نامه ها( روزافزون 
است زيرا که منابع سريعتري براي رساندن 
»اخبار مطلق« در دسترس مخاطبان قرار 
گرفته است و مخاطبان از روزنامه هاـ  
تحليل، مقاله، جزئيات و »نظر« و مطالب 

حاشيه ای )سايد اليت( مي خواهند.
     نظر سنجی سال 2007 نيويوزک 
تايمز از مخاطبانش نشان داد که جالبترين 
بخش از مطالب اين روزنامه مشاهدات 
معمولی روزنامه نگاران، شرح سفر و 
اظهارنظر آنان توأم با ذکر خاطره از 
رويدادهاست. از آن پس فرستادن روزنامه 
نگار به شهرها و کشورهای ديگر تا چندبرابر 

گذشته افزايش يافته است. 
     در ايران، در نيمه دوم دهه 1340، 
آن زمان که دکتر علي اصغر صدر حاج 
سيدجوادي سردبير روزنامه اطالعات 
بود، چنين ستونهايي در اين روزنامه تحت 
عنوان »پنج ستون از پنج نويسنده« داير 
شد و مدت ها ادامه يافت که با رفتن او از 
اين روزنامه، اين ستون ها هم تعطيل شد. 
دکتر علي اصغر صدر حاج سيدجوادي 
که از فعاالن بنام انقالب سال 1357 بود 
در فرانسه زندگي مي کند. وي در زمان 
حکومت دکتر مصدق، جناح سياسي 
معروف به »نيروي سوم« را به وجود آورده 
بود. دکتر علي اصغر صدر حاج سيدجوادي 
)برادر احمد و حسن( همچنين يک فرضيه 
پرداز است. وي در تهران در نشريات متعدد 
سردبير بود و در حال حاضر هم از پاريس 
براي روزنامه هاي فارسي زبان ساير 
کشورها ازجمله هفته نامه دو زبانه ايران 
تايمز چاپ واشنگتن مقاله )نظر( مي 

نويسد.

آغاز »ژورنال نويسي« و ايجاد چنين ستون هايي در رسانه هاي چاپي
 ژورنال نويسي در ايران

دکتر علي اصغر صدر حاج سیدجوادي
 در سال هاي 2011 و 1979

روزنامک- شماره51 ) تیرماه1397(



»کليتون کرک پاتريک« سردبير سابق 
شيکاگو تريبيون و از روزنامه نگاران بنام 
قرن بيستم آمريکا در ژوئن 2004 در 89 

سالگي فوت شد. 
وي که از سال 1937 وارد حرفه روزنامه 
نگاري شده بود در سال 1969 به سردبيري 

شيکاگو تريبيون ارتقاء يافته بود.
     کرک پاتريک بالفاصله پس از به دست 
گرفتن سردبيري شيکاگو تريبيون روش اين 
روزنامه را که دهها سال راستگرا بود تغيير داد 
و بي طرف کرد؛ زيرا که طبق اصول روزنامه 
نگاري حرفه اي، تنها روزنامه هاي حزبي 
حق دارند »جهتگيري سياسي« داشته 
باشند، نه روزنامه هاي عمومي )حرفه اي( 

که با پول آحاد مردم )تکفروشي و اعالن( 
به حياتشان ادامه مي دهند. برپايه اصول 
ژورناليسم حرفه اي که کرک پاتريک آن 
را دقيقا در شيکاگوتريبيون به اجرا درآورد، 

دفاع از وطن و منافع هموطنان از وظايف و 
تکاليف يک روزنامه عمومي و حرفه اي است، 
ولي اگر چنين روزنامه اي »جهت سياسي 
خاصي« را درپيش گيرد و آن را در انتخاب 
مطالب و در البالي گزارش هاي معمولي 
خود )که ذاتا بايد مطلق باشند( بکار برد، از 
کسوت يک رسانه عمومي )قاعدتا بي طرف( 

خارج مي شود.
 به نظر کرک پاتريک، يک روزنامه حزبي 
ند مطلب غير سياسی بنويسد  مي توا
ولي روزنامه حرفه اي حق ندارد به تلقين 
سياستها و نظرات يک جناح دست بزند. 
با اين روش بود، که تيراژ تريبيون در اندک 

مدتي سه برابر شد.

فرق روزنامه حزبي و حرفه اي - جهت گيري سياسي کار روزنامه حزبی )روزنامِه 
اختصاصي( است

عطا بهمنش گزارشگر و ورزشی نويس بنام 
ايران با هفت دهه تجربه ژورناليستی يازدهم 
تيرماه 1396 و در روز جهانی ورزشی نگاران 
رسانه ها، در 94 سالگی درگذشت. عطا در 

کرمانشاه به دنيا آمده بود.
    بهمنش از يک ماه پيش از وفات، در 
بيمارستان بانک ملّی در تهران بستری بود. 
وی ورزشی نويسی و پوشش مسابقات را 
از سال 1330 آغاز کرده بود. عطا که چند 
سال بعد گزارشگری برای راديو ايران را بر 
ورزشی نويسی برای نشريات افزوده بود پس 
از يکی شدن سازمانهای راديو و تلويزيون 
دولتی، گزارشگر هر دوی آنها شد و به اين 
کار تا چندی پس از پيروزی انقالب ادامه 
داد که بمانند بيشتر روزنامه نگاران حرفه ای 
برکنار شد. گزارش شده است که بهمنش در 
آرژانتين سرگرم پوشش يک مسابقه جهانی 
بود که از تهران به او خبردادند که ديگر 
در صدا و سيما سمتی ندارد و برکنار شده 
است. بهمنش که چندين مسابقه جهانی در 
کشورهای ديگر را پوشش داده بود پس از کنار 
گذارده شدن از راديوتلويزيون بکار ورزشی 

نويسی برای نشريات ادامه داد تا اينکه دوباره 
به کار در سازمان راديو تلويزيون بازگشت. 
وی همچنين يک مؤلف کتاب و تفسير نگار 
بود. در عشق و عالقه عطا به ژورناليسم ترديد 
نبوده است و همين عشق و عالقه از عوامل 
طول ُعمر او بود. او يک ژورناليست حرفه ای 
تمام عيار بود. در دهه 1350 در يک نشست 

مطبوعاتی دهها نفره در مؤسسه مطبوعاتی 
اطالعات، از عطا بهمنش به عنوان مرد بی 

جانشين ياد شده بود.
    در پی فوت، مقامات دولتی مربوط 
اعالميه صادر کردند و رسانه ها گزارش 
نوشتند که اين قدردانی و بزرگداشت باعث 

دلگرمی روزنامه نگاران شده است.

درگذشت »عطا بهمنش« ورزشی نگار بی جانشين ايران در 94 سالگی

عطا بهمنش در دو مرحله ُعمر
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»فرانچسکو پترارک « شاعر، نويسنده، تاريخدان، انديشمند و 
انساندوست ايتاليايي 20 جوالي سال 1304 ميالدي )31 تيرماه 714 
سال پيش( به دنيا آمد و هفتاد سال بعد در نخستين ساعت 19 جوالی ) 
18 جوالی سال 1374، نيمه شب( درگذشت. اگر در شرح احوال بزرگان 
و اصحاب فکر دقت شود، مالحظه خواهد شد که بيشتر آنان در همان 

ماهي که به دنيا آمده بودند فوت شده اند. 
     پترارک که با »دانته« از پدران عصر ُرنسانس اروپا بشمار مي آيند 

در نثر و نظم استاد بود و باعث اعتبار زبان التين 
شد. در قلمرو تاريخ، معروفترين کتابي که پترارک 
نوشت »آفريقا« عنوان دارد که شرح کارهاي 
ژنرال رومي »سيپيو افريکانوس« است. وي در اين 
کتاب بسياري از نکته ها و اندرزهاي تاريخ را بيان 

کرده است. 
     تعبير »عصر ظلمت در اروپا« از پترارک است 
که عنوان »اوضاع قرون وسطا« در اين قاره قرار 

گرفته است. پترارک بود که با زحمت زياد آثار نويسندگان و انديشمندان 
قديم از جمله »سيسرو« را جمع آوري کرد و گرنه انسان امروز از افکار و 

کارهاي آنان به صورت کامل آگاه نمي شد.
     از پترارک عالوه بر تاليفات تاريخي و مجموعه آثار ديگران با حاشيه 
نويسي، يک مجموعه شعر مرکب از 366 قطعه و عمدتا غزل باقي مانده 
است.     وي همانند شاعر معاصر خود »حافظ« شيرازي، در اشعارش 
زني خيالي را وصف کرده است. زن خيالي پترارک »لورا« نام داشت که 
قسمتي از اشعار او مربوط به دوران زنده بودن اين 
زن خيالي و قسمتي ديگر پس از مرگ اين زن 
است که در اين قسمت کوشيده است مردم را از 
دلبستگي به مال و مقام و امور دنيوي دور سازد که 
»حافظ« در اين زمينه گفته است: غالم همت آنم 
که زير چرخ کبودـ  زهرچه »رنگ تعلق« پذيرد آزاد 
است.     پترارک را نخستين انديشمندي مي دانند 
که يک جنبش انساندوستي تاسيس کرده است.

پترارک و اين شعر حافظ: غالم همت آنم که زير چرخ کبودـ  زهرچه »رنگ تعلق« پذيرد 
آزاد است

جف وايدنر Jeff Widener اينک 
)سال 2014( 58 ساله و متولد در النگ بيچ 
کاليفرنيا يک فتوژورناليست )خبرنگار عکاس( 
حرفه ای است که پس از اتمام رشته مربوط 
در دانشکده، اين کار را پيشه خود ساخته و 
تا کنون برای دو خبرگزاری AP و UPI و 
چند روزنامه ماموريت عکس خبری داشته 
و عمدتا پوشش رويدادهايی از قبيل جنگ، 
انقالب و تظاهرات طوالنی. عکسی که وی را 
برنده جايزه پوليتزر کرد و يکی از چند عکس 
مورد توجه قرن بيستم است که نه تنها در کتب 
تاريخ جای گرفته بلکه هر سال و در پنجمين 
روز ماه ژوئن به مناسبت سالروز تهيه آن در 
رسانه ها انتشار می يابد و به رغم تالش رژيم 

پکن پاک شدنی هم نيست.
    وايدنر که مامور تهيه عکس خبری برای 
اسوشييتدپرس و درنتيجه مشترکان آنـ  
رسانه های جهان از تظاهرات بهار سال 1989 
پکن )معروف به تظاهرات ميدان تيانانِمن( 
شده بود که 7 هفته طول کشيده بود شاهکار 
عکاسی خودرا در پنجم ژوئن آن سال تهيه 

کرد. تظاهرات صدها هزار نفری پکن که 
داشت به ساير شهرهای چين گسترش می 
يافت با بسيج دهها هزار نظامی در سه روز 
منتهی به چهارم ژوئن پايان يافته بود. تلفات 
اين تظاهرات ضد دولتی 241 تا 2600 کشته 
و نزديک به ده هزار مجروح گزارش شده 
است. پس از قلع و قمع تظاهر کنندگان و 
استقرار نظامی در ميدان تيانانِمن )ميدان 
صلح آسمانی!( پکن، روزنامه نگاران نيز ممنوع 
از نزديک شدن و ورود به اين ميدان شده بودند 

و چون وايدنر پيش بينی وقايعی را می کرد، 
در يک اطاق هتل ُمشرف به ميدان مستقر 
شد و در تمام ساعات دوربين به دست با لنز، 
ميدان را نظاره کرد تا اينکه روز پنجم ژوئن 
1989 يک مرد تنها به خود دل شير داد و يک 
تنه راه را بر دسته ای از تانک های ارتش چين 
بست و وايدنر فرصت يافت عکس صحنه را از 
فاصله دور و از پشت پنجره اطاق هتل بگيرد 
که ماندنی شده و در تاريخ به ثبت رسيده است، 

عکس زير:

Jeff عكس تاريخی ميدان صلح آسمانی! را گرفت که پاک   Widener و به اين سان
شدنی نيست
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21 تيرماه 1341 )دهم جوالی 1962( اعالميه ايجاد سنديکای 
روزنامه نگاران ايران حاوی هدف از تشکيل آن به امضای هيات 
مؤسس رسيد و جهت انتشار به روزنامه های تهران داده شد ولی آن 
را چاپ نکردند. تا آن روز 33 تن از روزنامه نگارانی که در اجتماع نهايی 
خود در پارک شهر تهران ]باغ سنگلج[ بر هدف از تاسيس سنديکا 
صحه گذارده بودند، متن آن را که بعدا تنظيم و تايپ شده بود امضاء 

کرده بودند. تا اين زمان اتحاديه ها و انجمن های مطبوعاتی ايران را 
ناشران و مديران نشريات ايجاد کرده بودند و اين بار اهل قلم. 40 تَن 
مؤسسان سنديکا محوطه باز پارک شهر را از آن جهت انتخاب کرده 
بودند که نتوانسته بودند جای ديگری برای تشکيل اجتماع خود 
بيابند و شتاب آنان از انتشار اعالميه امضاء شده اين بود که علی امينی 
نخست وزير وقت و از مشوّقان تاسيس سنديکا در پی اختالف نظر با 

زمانی که روزنامه نگاران ايران دارای سنديكا شدندـ  آغاز کار سنديكا و تأمين امنيت 
شغلی روزنامه نگاران تا 1358

دایوش همایونمسعود برزین

عکس یادگاری 40 مؤسس سندیکای روزنامه نگاران ایرانـ  مؤلف این تاریخ آنالین و یکی از 
مؤسسان سندیکا با حروف N.K مشّخص شده است
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تصویری از امضای قرارداِد کار در روزنامه اطالعات میان مدیر وقت )فرهاد مسعودی( و ژورنالیست هاـ  اگر سندیکا تأسیس نشده 
بود، قرارداد کار هم در میان نبودـ  به رغم این قرارداد، در سال های 1358 و 1359 بسیاری از اعضای تحریریه روزنامه اطالعات بدون 

پرداخت غرامت اخراج، برکنار شدند

شاه برسر بودجه ارتش تهديد به کناره گيری کرده بود و معلوم نبود 
که پس از تغيير کابينه، حامی ديگر آن )نصرت اهلل معينان مسئول 
وقت انتشارات و راديو کشور( در اين سمت باقی بماند. طبق اعالميه 
مؤسسين، سنديکا يک بنياد حرفه ای و برای حفاظت از حقوق روزنامه 
نگاران و حرفه روزنامه نگاری بود لذا پروانه آن را وزارت کار بايد صادر 
می کرد. انديشه تأسيس سنديکا از آذرماه 1339 به ميان آمده بود 
که سپهبد نصيری رئيس شهربانی وقت نوشيروان کيهانی زاده عضو 
تحريريه روزنامه اطالعات ]مؤلف اين تاريخ آنالين[ را در اعتراض به 
خبرهايی که نوشته بود سر تراشيده بود و کتک زده بود و اين عمل 
که مورد انتقاد جهانی و ازجمله سران دو دولت قرار گرفته بود روزنامه 
نگاران ايران را در آستانه اعتصاب قرار داده بود که رئيس کشور نصيری 

را مجبور به حضور در جمع روزنامه نگاران و عذرخواهی کرده بود.
    

نخستين مجمع عمومی سنديکا 24 آبان همان سال برگزار و 
مسعود برزين را به سمت دبير سنديکا انتخاب کرد. در اين رای 
گيری که تمامی نويسندگان، خبرنگاران و مترجمان وقت نشريات، 
خبرگزاری پارس، راديوها، و تلويزيون غير دولتی )ثابت پاسال( 
شرکت کرده بودند داريوش همايون با اختالف چند رای دوم شده 
بود. ذبيح اهلل منصوری هم رئيس هيات مديره شد. بعدا وزارت فرهنگ 
اجازه داد که از آن پس جلسات مجمع عمومی سنديکا در تاالر مدرسه 

فيروزکوهی )خيابان آشيخ هادی( برگزار شود.
     با تاسيس سنديکا، روزنامه نگاران ايران امنيت شغلی يافتند و 
دارای قرارداد کار و مصون از تعّرض شدند. با وجود اين، اخراج بدون 
دليل آنان از کار و عمدتا بدون پرداخت غرامت از سال 1358 )يک 
سال پس از انقالب( آغاز و بتدريج نود درصد آنان خانه نشين شدند. 
سنديکا شغل ديگر داشتن روزنامه نگارـ  جز تدريس و تأليف را مغاير 

ژورناليسم حرفه ای می دانست.
     از آغاز انقالب سال 1357، سنديکا برضد سانسور بپاخاست و 
بعدا اعتصاب عمومی مطبوعات اعالم کرد که 61 روز طول کشيد. 
سنديکا از اواخر سال 1360 )1981( عمال فعاليتی نداشته، ولی 
انحالل آن تا به امروز اعالم نشده است ]گويا وزارت کار از تجديد 

پروانه طفره رفته است[.

     از کارهای سنديکا ساختن يک مجتمع مسکونی در شهرآرا 
)تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و بزرگراه شيخ فضل اهلل نوری( برای 
122 روزنامه نگار بوده است. سنديکا در مرکز تهران زمينی خريده 
بود تا برای خود ساختمان و باشگاه ]باشگاه مطبوعات[ بسازد و .... 
اين زمين و ساختمان نيمه تمام آن ظاهرا به جای خود باقی است. 
محمد بلوری آخرين رئيس سنديکا تاکنون کوشيده است که مانع 

خاموش شدن چراغ اين سنديکای غير فعال شود.
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23 ژوئن )دوم تيرماه( زادروز فيلسوف، 
تاريخدان و سخنران ايتاليايي »جيواني 
باتيستا ويکو O.O.OOOO« است که در 
سال 1668 به دنيا آمده بود و 76 سال 
عمر کرد. وي که از انديشمندان دوران 
روشنگري اروپاست ايرانيان عهد باستان 
را به راستگويي ستوده و آنان را مردمي به 
دور از ريا و تزوير، و پرهيزگار از تعّدي به 
حقوق ديگران خوانده و در رساله خود »در 
اهميت راستي و حقيقت«، اين موارد را 
ذکر کرده و در فصلي از اين رساله با آوردن 
مثل هايي از منش ايرانيان باستان ثابت 
کرده است که اعتقاد و عادت به راستي و 
حقيقت باعث سازندگي و خالقّيت مي 
شود که حاصل آن ارتقاء تمدن بشري 

است. 
    »ويکو« نوشته است که مدنّيت رفيع 
ايرانيان عهد قديم نتيجه عادت وسواسانه 
آنان به راستگويي و درستکرداري و 

انديشه نيک بود. 
    »ويکو« آموزش اخالقيات و مراقبت 
در رعايت دقيق آنهارا بزرگترين تکليف 
و رسالت هر حکمران و مديريّت جامعه 
قرارداده است. وي که در زمينه هاي 
انساني و انساندوستي و بالغت فرضيه 
هاي متعدد دارد می گويد که ميزان 
ناامنی، جنايت و فساد در هرجامعه نسبت 
مستقيم با ضعف اخالقيات در آن جامعه 
دارد لذا مديران هر جامعه بايد به موازات 
تامين رفاه، به تحکيم و تقويت اخالقيات 

بپردازند تا اعضای جامعه از ُعمر کوتاه خود 
لّذت ببرند و تشويش و نگرانی نداشته 
باشند. يک انسانـ  هرکه باشد اواخر عمر 
نياز به رعايت احوال خود دارد و در جامعه 
ای که ماديگری جای اخالقيات را گرفته 
باشد رعايت احوال سالخوردگان، واقعی و 
صميمانه نيست و اگر هم سايه ای از آن 
باشد تصنعی و نمايشی است و ُعمق ندارد. 
توجه به احوال سالخوردگان از خصوصيات 
جامعه ايرانی است که با وجود تحوالت 
بسيار همچنان باقی مانده است ]اظهارات 
ويکو مربوط به قرون هفدهم و هجدهم 
است[ و سالخوردگی در ايران يعنی به 
دست آوردن پروانه احترام و ايرانيان در 
هر مراسمی و سالروزی، نخست به ديدار 
و دستبوس پيران و سالخوردگان می روند 

و آنان را با اين رسم کهن شاد می کنند.
     با اين تعاريف، »ويکوـ  انديشمند 
قرون 17 و 18« ايرانيان را مردمانی وارث 
تمدنی پيشرفته توصيف کرده که نياکان 
آنان دارای فرهنگی پيشرفته و غنی بوده 
اند و برخالف جوامع انسانی ديگر، کوشش 
داشتند که فرهنگ خودرا تبليغ کنند و 
سعی مورّخان آنان اين بود که جنگهای 
دولِت شان در طول تاريخ را جنگ دفاعی 
وانمود کنند و با اين کار ضمن تاييد 
وفاداری خود به اخالقيات، ميهندوستی 

شان را ثابت کرده اند.
     در ژوئن سال 2001 به مناسبت 
گذشت 333 سال از تولد »ويکو« رسانه 

ها در گوشه و کنار جهان به تشريح انديشه 
ها، نوشته ها و گفته های او پرداخته و روی 
رعايت اخالقيات در ايران باستان تمرکز 
کرده بودند و برخی از آنها به شرخ تبليغات 
وسيع پارسيان در گوشه و کنار جهان برای 
نشان دادن تاريخ و فرهنگ درخشان 
ايرانی پرداخته و تاکيد کرده بودند که 
اين پارسيان بدون چشمداشت و دريافت 
کمک، داوطلبانه و خودجوش به تبليغ 

وطن نياکان ادامه می دهند.
     می دانيم که تبليغات ميهنی اين 
پارسيان در سه چهار سال اخير وارد فاز 
گسترده ای شده و دهها وبالگ و نشريه 
آنالين ازجمله اَُمردادنيوز به زبان انگليسی 
وارد کار اين تبليغ داوطلبانه شده و با 
برگزاری آيين های ايرانی در سراسر جهان 
به تبليغ منش ويژه و اخالقيات هموطنان 

ادامه می دهند.

ستایش »ویکو« از کردار و گفتار ایرانیان عهد باستان - نسبت مستقیم میزان ناامنی، 
جنایت و فساد در هرجامعه با ضعف اخالقیات در آن جامعه

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

G.B.Vico

روزنامک- شماره51 ) تیرماه1397(
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 Carleton 23 ژوئن زادروز پرفسور
S. Coon است که در سال 1904 به دنيا 
آمد و بزرگترين فيزيکال آنتروپولوژيست 
)انسانشناس( قرن 20 شناخته شده است. او که 
77 سال عمر کرد سوم ژوئن 1981 درگذشت.

    پرفسور Carleton S. Coon با 
مسافرت های دور و دراز و بررسی ها و پژوهش 
ممتد ريشه نژادها، اختالط نژادی، تغييرات 
رفتار و نتايج مهاجرت ها را به دست داده، فرضيه 
هاي متعدد ارائه کرده و 12 کتاب در اين زمينه 
نوشته از جمله کتابهاي »نژادهاي اروپايي 
The Race in Europeدر سال 
 Caravan 1939«، » کاروان هاـ  خاورميانه
Middle East - در سال 1958«، 
 The Story of سرگذشت انسان«
 The در سال 1945«، ، »ريشه نژادها Man
Origin of Races در سال 1962«، 
 Anthropology: انسانشناسی جامع«
A to Z در سال 1963«، »سازش های 
نژادی Racial Adaptations انتشار 
در سال 1982 و چند ماه پس از فوت مولف«، 
»هفت غار«، »انسان شکارگر«، »تاثير جنگ ها 
و مهاجرت ها در اختالط نژادها« و ... و رساالت 
»تحول نژادي«، »نتايج پژوهشهاي نژادي 
درخاورميانه«، »مهاجرت آرين ها«، »رابطه 
نژاد و فرهنگ«، »تاثير آئين هاي زرتشت و بودا 

بر اخالقيات«، و ....

     دکتر Carleton S. Coon که در 
دانشگاههای هاروارد و پنسيلوانيا هم درس می 
داد پنج کتاب در زمينه های ديگر نيز تاليف کرده 
است. وی عضو آکادمی علوم آمريکا و رئيس 

انجمن انسانشناسان بود.
    نتيجه تحقيقات وی نشان می دهد که ملل 
ساکن هند شمالی و غربی، ايرانزمين )از کشمير 
و افغانستان و تاجيکستان تا مناطق ُکردنشين 
و قفقاز( با اروپائيان از يک نژاد هستند و تغيرات 
رنگ مو و چشم و ... مربوط به آب و هوای اقليمی 
محل سکونت و نوع خوراک آنان است. وی ظهور 
قهرمانان استقالل طلب ]يعقوب ليث، مرداويز و 
...[را مانع عرب Arabized شدن ايرانزمين 

می داند.
 Origin فرضيه »ريشه های نژاد و تبار    
Racial Theory« پژوهشگر وارد کتب 

درسی دانشگاههای شده است.
 وی در فرضيه ديگرش؛ »رابطه نژاد و 
فرهنگ« با نظريه »کنت دو گوبينو فرانسوی« 
روی موافقت نشان داده است که »گوبينو« 
ثابت کرده است که نژاد تمدن می سازد به 
عبارت ديگر: ميان تمدن و نژاد رابطه مستقيم 
برقرار است. فرضيه »رابطه روانشناسی و رفتار 
و واکنش ها با نژادها« نيز از او است که نشان می 
دهد واکنش هرگروه انسانی که مدتها تحت 
شرايط خاص اقليمیـ  اجتماعی و نظامات 
قرار داشته با افراد گروه ديگر متفاوت است و 
روانشناسی فرد در رعايت اخالقيات تاثير دارد. 
در فرضيه تاثيرپذيری از آموزش و پرورش، وی 
به آموزش های زرتشت و بودا و ساخت آدمهای 

اخالقی اشاره کرده است.
 Carleton S. آخرين فرضيه پروفسور    
Coon »نژادها در جهان تکامل تکنولوژی 
)قرن 21(« است که می گويد تکنولوژی و 
تکامل ابزارهای رساننده و رسانه ها، تفکرـ  
خواست و رفتار )روانشناسی( انسانها را تغيير 
کامل خواهد داد و نژاد سفيد نسبت به اين تغيير، 
حساسيت بيشتر خواهد داشت و به موازات اين 
تکامل و تغيير، تحّول وسيع در مديريت جوامع 

)نحوه حکومت( صورت خواهد گرفت.
    در تفسير اين فرضيه، گفته اند که اينترنت 
و ابزارهای وابسته رفتار و خواست انسانها از 
هر تبار و نژاد را به هم نزديک و يکسان خواهد 

کرد و ....

در دهه 1350 تظاهرات ضد دولتي در خارج و زد و خوردهاي خياباني 
در داخل، مقامات وقت تهران را کالفه کرده بود. 

    مروري بر اين رويدادها نشان مي دهد که در زدو خوردهاي چريکي 
هشتم تيرماه 1352 )29 ژوئن 1973( يک تن کشته و شماری مجروح 

شده بودند.
    در تيرماه 1354 )1975 ميالدي( نيز در کرج چهار نفر از جمله يک 
زن کشته شده بودند. در عمليات چريک شهری تيرماه 1355 )1976 

ميالدي( در مهرآباد و داخل شهر )تهران( در دو محله جداگانه 14 نفر 
از جمله سه زن جان داده بودند و .... بيشتر مقتولين اين ماه )تيرماه در 
سه سال مختلف( از کمونيستها و اعضاي گروه »حميد اشرف«بودند. 

    هشتم تير 1357 )1978( نيز ايرانيان مقيم آمريکا در شهر شيکاگو 
بر ضد حکومت وقت )شاه( تظاهرات کرده بودند که به زد و خورد 
انجاميده و پليس اين شهر بيش از هشت تن از معترضين را بازداشت 

کرده بود.

آنترپولوژيست بزرگ قرن بيستم و مؤلف رساله »تاثير آيين زرتشت بر اخالقيات«ـ  
فرضيه انسان در جهان تكامل تكنولوژی

زد و خوردهاي چريكي در داخل و تظاهرات در خارج بر ضد دولت وقت تهران

Carleton S. Coon
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سوسيال دمکراتهاي اروپا 22 ژوئن سال 
1949 در اعالميه پايان نشست خود از 
»ادوارد برنستاين« به عنوان پدر سوسيال 

دمکراسي نام بردند. 
 Eduard ين  نستا د بر ر ا و د      ا
Bernstein، نخست افکار مارکسيستي 

داشت که بعدا با پاره اي از عقايد »مارکس« 
مخالف شد از جمله از ميان بردن تدريجي 
طبقه متوسط به سود طبقه کارگر )ُورکينگ 
کالس(. وي برخالف مارکس عقيده داشت 
که کاپيتاليسم با تضادهاي داخلي از ميان 

نمي رود، بلکه فقظ تضعيف مي شود.
     برنستاين )برنشتاين( مي گفت که از 
طريق دمکراسي )پارلمان( بايد کاپيتاليسم 
را تعديل کرد و به حّد اقل رساند يعني طبقه 
بدون سرمايه و خارج از معامالت پول و داّللی 
بايد به قدري پيشرفت کند و تقويت شود که 
به صورت يک وزنه سياسي درآيد و سپس 
از اين وضعيت خود، براي تعديل مسالمت 
آميز کاپيتاليسم و نظامهاي کاپيتاليستي 
استفاده کند. وي مي گفت به همان گونه 

که همه براي شکار کردن حيوان 
ضعيف حمله مي کنند، ُسستي ها و 
نارسايي هاي مديريت هاي انتخابي 
يک کشور هم باعث تضعيف اين 
بنيادها و نارضايي مردم از آنها مي 
شود و توصيه مي کرد که طبقه کارگر 
يا معتقدان به سوسيال دمکراسي بايد 
با استفاده از اين ضعف و نيز با روشن 
ساختن مردم، آراء آنان را به دست 
آورند، وارد پارلمان، مجالس مقّننه و 
شوراها شوند و قوانين را با هدف تغيير 
تدريجي کاپيتاليسم تصويب کنند. 
به عبارت ديگر؛ شکار بايد نخست 
خسته، فرسوده و بي رمق شود تا 
به آساني ازپاي درآيد. برنستاين 
تاکيد مي کرد که با انقالب و انهدام 
نظام کهن و از اين راه، نمي شود به 
آساني به يک نظام سوسيال دمکرات 
پايدار رسيد. بنابراين، برنستاين با 

ديکتاتوري پرولتاريا و انقالب پرولتاريائي 
مخالف بود. برنستاين )برنشتاين( مي گفت 
که تجربه انقالب فرانسه ثابت کرد که ممکن 
است انقالبيون به دليل تضاد و برخورد با 
يکديگر، نتوانند دوران سازندگي را آغاز و يا 
به انجام برسانند و »دوران تخريب« پس از 
انقالب طوالني شود، مردِم نااميد عصيان 
کنند، يا نظاميان دست به کودتا بزنند و يا 
شکست خوردگان از انقالب بازگشت کنند 
و نتيجه مطلوب حاصل نشود. ناپلئون که 
ازفرزندان انقالب بود با مشاهده ناخرسندی 
مردم از وضعيت اداره کشور )نه انقالب( پا به 
ميان نهاد، نخست نظام کنسولی و سپس 
امپراتوری برقرارکرد که بازگشتی به گذشته 
بود. ]مورخان، فروپاشی شوروی در 1991را 
اثبات درستی اظهارات برنستاين دانسته 

اند.[. 
     برنستاين بکاربردن عنوان »مدينه فاضله« 
را دوست نداشت و عقيده داشت که چنين 
آرزويي در آينده نزديک تحقق نخواهد يافت. 
برنستاين مي گفت که براي داشتن نظام 

سوسيال دمکراسي نبايد اميد به يک انقالب 
قاطع و عصيان عمومي بست، بايد از طريق 
دمکراتيک قدرت را به دست گرفت. بايد عمل 
کرد و لحظه اي نياسود و در درجه اول وجدان 
و ضمير مردم را بايد روشن ساخت و اين کار 
جز با کتاب و نشريات و نطق و بحث و مناظره 

عمومي امکان پذير نيست. 
     به گفته برنستاين، مردم نسبت به 
اخالقيات اگر چه خودشان گاهي آن را نقض 
مي کنند حساسيت خاص دارند و به کسي 
اعتماد مي کنند که ضعف اخالقي نداشته 

باشد و مّنزه باشد. 
     آخرين نظريه برنستاين اين است که تا 
کشوري داراي نظم اقتصادي و بوروکراسي 
معقول نشود به دمکراسي واقعي نخواهد 
رسيد. وي فساد و انحطاط اداري، فقر 
اخالقيات و ضعف اقتصاد را مانع از رشد 
دمکراسي و حکومت قانون در يک کشور 
خوانده است. او به دولتهاي سوسياليستي و 
سوسيال دمکرات توصيه کرده است؛ آن گونه 
رفتار کنند و جامعه خود را بسازند که ملل ديگر 
مشتاق و خواهان چنان نظامي شوند. 
به عبارت ديگر؛ به آن چه که تبليغ 
مي کنند )مي گويند( عمل کنند تا 

سرمشق قرار گيرند.
     بسياري از فلسفه دانها و استادان 
علوم سياسي هم برنستاين را از 
مبتکران اصلي نظام »سوسيال 
دمکرات« که نوعي »سوسياليسم« 
نند که اينک  ماليم است مي دا
در کشورهاي متعدد حکومت را 
به دست دارد و پس از فروپاشي 
شوروي، سوسياليستهاي افراطي 

روش خود را به آن نزديک کرده اند.
     برنستاين سردبير روزنامه ارگان 
 Der حزب سوسيال دمکرات آلمان
Sozial Demokrat بود که 
در خارج از آلمان چاپ مي شد. وي به 
مدت 21 سال اين روزنامه را در لندن 

منتشر کرد.

برنستاين پدر سوسيال دمكراسي - فساد اداري، ضعف اقتصاد و فقر اخالقيات موانع 
دمكراسي اند

Eduard Bernstein
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 Jamesجيمز هاروي رابينسون«
Harvey Robinson« تاريخدان 
بنام قرن بيستم و استاد و مورخ آمريکايي که 
تاکيد فراوان بر مطالعه تاريخ و تدريس آن 
بويژه در دبيرستانها و نيز يادآوری مواردی 
از آن با توجه »به مناسبت روز« در رسانه ها 
داشت و توصيه مي کرد که کتابهاي درسي 
تاريخ براي دبيرستانها بايد دقيق، درست و 
بي طرفانه نوشته شود 30 ژوئن سال 1863 به 
دنيا آمد و 73 سال عمر کرد. به باور بسياری از 
پژوهشگران، انديشه تاريخنگاری ژورناليستی 
ازوست ]پدر تاريخنگاری ژورناليستی[. وی که 
موسس يک دانشگاه تحقيقات اجتماعی بود 
روش تازه ای برای نوشتن رويدادهای گذشته 
به دست داده است که همانا ذکر علل وقوع 
)اوريجين( و نتايج حاصله از رويداد و تاثير اين 
نتايج در وضعيت مربوط در زمان حاضر است.

     رابينسون که سالها رئيس انجمن 
تاريخدانان آمريکا و ناشر مجله »تاريخ نو« و 
سردبير مجله »روزگارـ  رويدادهای گذشته و 
جاری« بود در يکي از رساالت خود استدالل 
کرده است که چرا »مدّرس تاريخ« بايد فردي 

عادل و بي طرف باشد.
     عقايد رابينسون در تاکيد آموزش تاريخ 
و گرفتن اندرز از تجربه گذشتگان به قدري 
داراي اهميت است که روزنامه نگاران به آن 
استناد کرده و در دوـ  سه دهه اخير بر اخبار 
روز، »سابقه« اضافه مي کنند تا مخاطب 
کامال در جريان قضيه قرارگيرد و ارتقاء 

معلومات يابد.
     ژاپني ها در آستانه جنگ جهاني دوم بر 
پايه اين اصل از عقايد رابينسون که "تاريخ 
ملي" درس ميهندوستي مي دهد، برنامه 
هفتگي دروس تاريخ در دبيرستان ها را 
چند برابر کردند تا نسل جوان آماده از جان 
گذشتگي براي وطن شود، که شد و شاهد آن 

در جريان جنگ جهاني دوم بوديم.
بينسون تاکيد براين داشت که       را
پژوهشگران هنگام بررسي "گذشته"، تنها 
تحوالت سياسيـ  نظامي را مّد نظر نداشته 
باشند بلکه به تطّور و تحّول انسان از لحاظ 
علمي، عقلي و اجتماعي هم توجه کنند زيرا 
که هرگونه تحّول نتيجه گسترش آگاهی ها و 
تفّکر است. وی قاعده محاسبه سطح پيشرفته 

بودن فردرا برپايه ميزان تفّکر و جستجوگری 
او به دست داده است. رابينسون تاليفات متعدد 
دارد ازجمله مروری بر تاريخ اروپا، تاريخ زمان 
خود ]روش خاطره نگاری که بعدا سند تاريخ 
شود[، نيو هستری ]درباره تاريخنگاری نوين، 
روشهای تازه تحقيقات تاريخی و آزمايش 
درستی اسناد[، تاريخ تحّول فکر، انسانی کردن 
معلومات، کمدی انسانی، مسير پيچيده و 
سخت تمدن، تمرين تمدن ]چگونگی و ميزان 

بکاررفتن مدنّيت در يک جامعه[ و ....

عقايد و اندرزهای مهم رابينسون درباره اهميت آموزش تاريخ و يادآوری رويدادهاي 
گذشته در رسانه ها

James H. Robinson

سي ام ژوئن 1823 زادروز »دينشاه منکجي« پايه گذار صنايع نساجي 
هند است. وي که يک پارسي بود در دوران حکومت قاجارها که ايران 
گرفتار فقر و بدبختي بود صندوقي براي کمک به ايرانيان تاسيس کرده 
بود. دينشاه که در عين حال از اعضاي هيات قانونگزاري حکومت هند 
بود و در پنجم ماه مه 1901 درگذشت ثروت خود را وقف تاسيس يک 
دانشگاه براي زنان، انستيتوي تکنولوژي بمبئي ، بيمارستان، درمانگاه 
براي حيوانات و ... کرد که باقي مانده اند و انستيتوي تکنولوژي بمبئي 
)مومباي( شهرت جهاني دارد. دينشاه که پدر بزرگ زوجه محمدعلي 
جناح موسس پاکستان است اين عقيده خود را در جهان ترويج داد 
که يک ثروتمند بايد ثروت خود را پس از مرگ وقف خدمات عمومي 

کند و انتقال همه اين ثروت به فرزندان نوعي محروم کردن جامعه 
است. فرد متعلق به جامعه خويش است و هرچه را که دارد از جامعه 
به دست آورده و بايد بخشي از آن را صرف پيشبرد جامعه کند. پسر 
دينشاه برغم مخالفت لندن که حاکم بر هندوستان بود در سال 1932 
)1311هجري خورشيدي( به ايران آمد و به دولت وقت پيشنهادهاي 
متعدد براي صنعتي کردن ايران توسط پارسيان هند کرد ولي تالش او 
به جايي نرسيد! که به صورت يک معما در تاريخ معاصر ايران باقي مانده 
است. اگر آن پيشنهادها پذيرفته شده بود اينک ايران از نظر صنعت و 
تکنولوژي در همان مقامي بود که هند قراردارد زيرا که »پارسيان« هند 

را صنعتي کرده اند.

عقيده يک پارسي درباره ثروت، پس از فوت ثروتمند
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 Jean امروز زادروز »ژان ژاک روسو
 »»-Jacques Rousseau
انديشمند بزرگ است که 28 ژوئن 1712 
در شهر ژنو )سويس امروز و در آن زمان؛ 
نوعی جمهوری( به دنيا آمد و 66 سال 
عمر کرد. فرضيه هاي متعدد دارد از جمله 
تئوری آموزش و پرورش، پوليتيکال تئوری 
و تئوری انسان طبيعی که اين سه، مهمترين 

فرضيه های او بشمارآورده شده اند.
     پوليتيکال تئوری او همانا فلسفه حکومتي 
کنتراتاريانيسم )فرضيه قراردادـ  قرارداد 
اجتماعی( است براين پايه که دولت مکلّف 
است بر اساس قراردادي که براي اجراء و 
رعايت آن انتخاب شده است رفتار کند. 
بنابراين، اَعمال يک دولت انتخابي بايد بر پايه 

موافقت عمومي باشد و نقض قرارداد باعث 
لغو آن خواهد شد و اگر دولت )قوه مجريه( 
مقاومت کند و کاري از دست قوه قضائيه 
براي حل مسئله ساخته نباشد، جامعه اين 
حق را خواهد داشت که به راههاي ديگر 
متوسل شود.... مفسران اين فرضيه قول و 
وعده متقاضيان مشاغل انتخابي )نامزدها( را 
پيش از احراز سمت )پيروز شدن درانتخابات( 
نوعي بستن قرارداد با مردم خوانده اند زيرا که 
مردم )راي دهندگان( به اعتبار اين وعده و 
تعهّدات، آنان را برمی گزينند و ُخلف وعده نه 
تنها گناه، بلکه جرم است. اين مفسران روسو 
را از اصحاب فلسفه حکومتي کنتراتاريانيسم 
بشمارآورده اند که عقيده اي است سياسي 

)مربوط به حکومت(.

     تئوری آموزش و پرورش او برپايه ساخت 
انسان ُمنِصف، عادل، منطقی، اخالقی، دورنگر 
و انديشه گر استـ  انسانی که به حقوق ديگران 
احترام بگذارد، مفيد و خودکفا )متّکی به 
خود( باشد و درست و نادرست را تشخيص 
بدهد. اين تئوری در داستان »اِميل« آمده 
است. مفسران اين تئوری بودند که مدارس را 
»کارخانه آدمسازی« نام نهادند، نه فقط محل 
سوادآموزی و يادگرفتن حساب و هندسه و 

مقدمات علوم و ادبيات.
     تئوری انسان طبيعی برپايه انسان کاملـ  
انسان دارای شعور و وجدان )اخالقيات( است 
و انسانی که بتواند خودرا کنترل کند. روسو 
گفته است که تعلّقات )مال، جاه، جالل و ...( و 
حرص آنها انسان را درگروگانشان قرار می دهد 
و »يک گروگان« آزاد نيست. اگر انسان پايبند 
اخالقيات باشد و بتواند نفس خودرا درکنترل 
داشته باشد جنگ و جدال، جنايت، ارعاب و 
بدبختی پديد نخواهد آمد. مشکالت انسان 
از خود اوـ  که از ابزار َخَرد، دورانديشی و توان 
تفّکر استفاده نکرده بوجود می آيد. منابع کره 
زمين دارايی مشترک همه است نبايد درصدد 

تعّرض به سهم ديگران برآمد. 
    روسو گفته است: انسانها آزاد و برابر به دنيا 
مي آيند، ولي مي بينيم که در اين دنيا در همه 
جا در زنجيز هستند و از رنج و ستم، تبعيض، و 
از جدايي ها )اختالف طبقاتي بر حسب دارايي 
و پول( ناله مي کنند و اين ناله گاهي به فرياد و 

... مبدل مي شود.
     انديشه ها و نظرات راديکال و انقالبي روسو 
در عصر روشنگري و قرن هجدهم کمکي 
بزرگ به روشن شدن آتش انقالب فرانسه و 
بعدا ُرشد مکتب هاي سوسياليستي و تقويت 
احساس ضد استثمار و ضد استعمار کرد. 
عقايد روسو در عين حال منجر به برانگيخته 
شدن احساسات ناسيوناليستي شده و اين 
احساسات را تقويت کرده است. توماس پين 
و محرّکان انقالب استقالل آمريکا وسيعا 
افکار روسو را مطالعه کرده و از آنها تاثير 

گرفته بودند.

زادروز ژان ژاک روسوـ  تئوری های مهم او: »مسئوليت منتخب مردم در وفاي به عهد«، 
»ساخت انسان منصف و عادل« و »انسان دارای شعور و وجدان«

Rousseau
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45

دانستنی ها

22 ژوئن سال 1429 ميالدي جمشيد 
کاشاني )غياث الدين( رياضيدان و 
فضاشناس ايراني در سمرقند درگذشت. 
وي به دعوت الغ بيگ حکمران تيموري 
وقت و پسر شاهرخ ميرزا به سمرقند 
رفته بود تا در مدرسه عالي علوم اين شهر 
تدريس و در رصدخانه آنجا )که الغ بيگ، 
خود آن را تاسيس کرده بود( به اکتشافات 

فضايي تازه دست بزند. 
ني به خاطر کشف  جمشيد کاشا
قضاياي کسينوس در مثلثات، تهيه 
جدول ستارگان، تکميل علم حساب و 
رصد يک خورشيد گرفتگي از نامداران 

تاريخ علوم است. در فرانسه هنوز يک 
قضيه کسينوس را »تئورم کاشي« مي 

خوانند.
 جمشيد کاشاني که در سال 1380 
ميالدي در کاشان به دنيا آمده بود، در 
زمان خود همچنين بُعد )فاصله( بسياري 
از ستارگان از زمين و از خورشيد و نيز 
حجم آنها را اندازه گيري کرده بود. وي 
در زمينه علوم فضايي دنباله کار خواجه 
نصيرالدين طوسي را گرفته بود. جمهوري 
اسالمي ايران در تيرماه سال 1358هجري 
خورشيدي به منظور بزرگداشت جمشيد 

کاشاني يک تمبر پستي منتشر کرد.

طبق مندرجات دائره المعارف کتاب، 17 جوالي سال 830 
ميالدي )209 هجري خورشيدي(، ايرانياني که به عنوان مشاور 
با مأمون خليفه عباسي همکاري داشتند و عمدتا با او از خراسان 
به بغداد رفته بودند در اين شهر مؤسسه اي داير کردند که بي 
شباهت به بنگاه تأليف و ترجمه کتاب نبود که 265 سال پيش 
از آن به تصميم خسروانوشيروان، شاه وقت ساساني ايران در 
تيسفون )مدائن و واقع در 20 مايلي جنوب بغداد( داير شده بود 
و ترجمه کليله و دمنه از زبان سانسکريت )ِهندي( به فارسي از 

کارهاي آن است.
     موسسه فرهنگي که به ابتکار ايرانيان دستيار »مأمون« در 
بغداد تاسيس شد، »بيت الحکمت« نامگذاري شده بود و همانند 
بنگاه تاليف و ترجمه عصر خسروانوشيروان شامل يک کتابخانه، 
يک دائره الترجمه و يک دفتر پرداخت کمک هزينه به نويسندگان 
و شعراء و تسهيل کار آنان و نيز حمايت و تشويِق شان بود. در آن 

زمان بيشتر کتاب هايي که در اين مرکز ترجمه شد از زبان يوناني 
بود. کتابخانه َمرو در عهد سامانيان نيز بر همان پايه تاسيس شده 

بود. 

    بيت الحکمت در طول عمر خود در هيچ زماني به پايه کتابخانه 
و دايرةالتحرير َمرو که در زبان فارسي فعاليت داشت نرسيد. 
کتابخانه مرو که الگوي کتابخانه هاي امروز جهان قرار گرفته و به 
مادر کتابخانه هاي عموميـ  پژوهشي معروف است بزرگترين و 

مجهزترين نوع خود در قرون وسطي بود.
    در ايران معاصر از سال 1300 هجري خورشيدي و با هدف 
گسترش کار تأليف و انتشار کتاب، صحبت از احياء چنين مرکزي 
در ميان بوده است که هنوز به نتيجه نرسيده است. انتشار کتاب در 
ايران بدون بازبيني قبلي در وزارت ارشاد اسالمي و دريافت مجّوز 

چاپ نمي تواند قانونا صورت گيرد!.

سالمرگ جمشید کاشانی ریاضی دان ایرانی که 600 سال پیش قضایای ُکسینوس را 
کشف و فاصله زمین از خورشید و سّیارات را به دست آورد

تأسیس یک مرکز کتابنویسي به سبک ساسانیان در بغداد 
 ایرانیان مبتکر کتابخانه عمومي و بنیاد تألیف و ترجمه کتاب

تصویر جمشید کاشاني

روزنامک- شماره51 ) تیرماه1397(



25 ژوئن 2005 و يک هفته مانده به 
هفدهمين سالگشت ساقط شدن يک ارباس 
شرکت هواپيمايي ملي ايران در آسمان خليج 
فارس توسط رزمناو آمريکايي »وينسنس

Vincennes« که در سوم ژوئيه 1988 
در جريان جنگ عراق و ايران اتفاق افتاد، 
نيروي دريايي آمريکا اين ناو 20 ساله را از 
رده خارج و بازنشسته کرد. بر اثر ساقط شدن 
ارباس ايران )پرواز 655( که عازم امارات 
بود 290 تن جان باختند. بعدا دولت آمريکا 
پذيرفت که خونبها بدهد ولي به مراتب کمتر 
از مبلغ استاندارد.     »وينسنس« که در سال 

1985 کار خود را شروع کرده بود وابسته به 
ناوگان آمريکا در اقيانوس آرام بود که در دوران 
جنگ ايران و عراق و حرکت نفتکش هاي 
کويت با پرچم آمريکا، از مسير آنها در خليج 

فارس محافظت مي کرد. اين ناو در سن دياگو 
)کاليفرنيا( بازنشسته و با يدک کش به ايالت 
واشنگتن و محل نگهداري ناوهاي از رده خارج 

شده و اوراقي منتقل شده است.

پليس انگلستان در جريان مبارزه با ختنه دختران )Female Circumcision( در آن کشور يازدهم جوالي 2007 براي هرکس که 
خبر از انجام چنين عملي روي يک دختر بدهد بيست هزار پاوند )معادل چهل هزار دالر( پاداش تعيين کرد. ختنه دختران از قديم االيام در بخشي 
از آفريقا و بعضي از نقاط خاورميانه يک رسم محلي بوده است و ارتباط به اديان ندارد. اين عمل در سومالي، اريتره و مصر بيش از نقاط ديگر به چشم 
مي خورد. دختران در سنين زير هشت سالگي تحت اين عمل قرار مي گيرند که به چند صورت انجام مي شود. برخي از مهاجران کشورهايي که 
اين رسم در آنجا رواج دارد، در کشور ميزبان )وطن تازه( نيز به آن مبادرت مي کنند. گفته شده است که 74 هزار بانوي ختنه شده در انگلستان 
 Female(زندگي مي کنند. سازمان جهاني مربوط، در سال 1990 عنوان اين عمل را از »ختنه دختران« به عبارت »فيميل جنيتال موتيليشن
Genital Mutilation) - اختصارا اف. جي. امF.G.M« تغيير داد و خواست که اين عبارت بکار برده شود تا اين عمل از ختنه پسران مجزا 

باشد که در برخي از اديان از جمله اسالم يک تکليف شرعي است.

مهاجرنشین انگلیسي اُسترالیا، مهاجرت را محدود کرد!ـ  نظر آسیایي ها نسبت به تصرف 
عدواني استرالیا توسط انگلیسي ها

12جوالي 1902 حکومت استراليا که اين دومينيون در طول قرن هجدهم، از مهاجران انگليسي و پس از نابودي بسياري از بوميان به وجود آمده 
بود مهاجرت به آن سرزمين پهناور را محدود کرد!!. دسته هاي نخست مهاجران انگليسي به استراليا عمدتا از ميان زندانيان و محکومان و زنان ولگرد 
آن کشور انتخاب شده بودند. علت محدود کردن مهاجرت اين بود که مردمي از نژادهاي منطقه )چيني ها، ژاپني ها، کره اي ها و اندونزيايي ها( به 
آنجا نروند و اکثريت نيابند و استراليا را از دست انگليسي ها بيرون نياورند. اين بيم هنوز از ميان استراليايي هاي انگليسي تبار رخت برنبسته و ترس 
آنان عمدتا از قدرت چين است که جوامع چيني آسياي جنوب شرقي به انگليسي تبارهاي استراليا به چشم خارجي متجاوز نگاه مي کنند. به همين 
لحاظ است که مقامات استراليا که عموما انگليسي تبار هستند مي کوشند با آمريکا همپيمان باشند و رابطه خود را با سلطنت لندن قطع نکنند. در 
دوران جنگ جهاني دوم امپراتوري ژاپن حمالت نظامي متعدد به استراليا کرد. آن امپراتوري نيز عقيده داشت مهاجران انگليسي استراليا حق ندارند 
مالک اين سرزمين باشند. استراليا )جنوبي( که اين نام را يک دريانورد هلندي بر آن نهاده است بايد متعلق به بوميان و مردم منطقه باشد. انگليسي ها 
نه تنها اين سرزمين را با تجاوز نظامي تصرف کردند بلکه بر روي متصرفات خود در منطقه نام اقيانوسيه گذاردند تا بدنه اي جدا از آسيا به حساب آيد.

رزمناو »وینسنس« در آستانه هفدهمین سالگشت حادثه خلیج فارس بازنشسته
 و از رده خارج شد

مسئله ختنه دختران!
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 آدولف ساکس Adolphe Sax بلژيکی که يک ابزار بادی 
نواختن موسيقی از نوع فلوت را اختراع کرده بود 28 ژوئن 1846 اين 
اختراع خودرا در پاريس به ثبت داد که زادروز اين ساز قلمداد شده است. 
آدولف که يک موسيقيدان و در عين حال سازنده و فرشنده انواع ساز 
بويژه سازهای بادی بود در جريان تکميل اين نوع سازها، ابزار تازه را که 
به نام اوـ  Saxophoneـ  معروف شده است و پُرصداترين سازهای 
بادی است اختراع کرد. دسته های موزيک نظامی نخستين کاربرهای 

اين وسيله بودند و از زمان گسترش جاز، وسيله اصلی آن شده است.
    آدولف ساکس ششم نوامبر 1814 در بلژيک به دنيا آمد و در چهارم 
فوريه 1894 در پاريس درگذشت. در زمان تولد آدولف، بلژيک بخشی 

از قلمرو فرانسه بود.
    آدولف ساکس درباره سازهای بادی نيز تحقيق کرده ولی در تحقيق 
خود نخستين سازنده »نی« را در جايی ايرانيان و در جای ديگر هنديان 

اعالم داشته است!.

Saxophone اختراع ساکسوفون
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