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به جای سرمقاله:

دستور العمل همیشه تازه ناپلئون به مقامات دولتي فرانسه در اهمیت خواندن و 
رسیدگی به نامه ها و شکایات مردم

ناپلئون بناپارت كنسول اول فرانسه )رئيس قوه مجريه( دوم آگوست 1802 
و دو سال پيش از امپراتور شدنش دستور اكيد داد كه مقامات ارشد فرانسوي 
به نامه هاي مردم ظرف سه روز پس از وصول، پاسخ كتبي دهند و شنبه هارا 
براي مالقات با متقاضيان، صرفنظر از اين كه چه كساني باشند اختصاص 
دهند. ناپلئون به مقامات فرانسوی هشدار داده بود كه اگر نامه ها نخوانند و به 
درد دلها نرسند بايد منتظر انقالبی ديگر باشند. همزمان، ناپلئون از مردم نيز 
درخواست كرد كه در صورت مشاهده نقض آن دستور به دفتر او اطالع دهند 

تا شخصا رسيدگي كند.
     13 قرن پيش از ناپلئون كه خود را سرباز انقالب فرانسه مي خواند، در ايران 
خسروانوشيروان دست به چنين كاري زده بود كه از »تاريخ«، نه افراد، لقب 
»دادگر« گرفته است. پارلمان انگلستان پيش از ناپلئون كميسيون عرايض در 

جوار خود خلق كرد كه الگوي همه پارلمانها شده است، ازجمله مجلس شوراي اسالمي كه كميسيون اصل 90 دارد. پيشرفته 
بودن كشورها تنها به خاطر دانش و صنعت آنها نيست، رسيدگي به درد دلها است؛ پيش از آن كه »فرياد« شوند. بی توجهی 

مقامات وقت مسکو به نامه های مردم از عوامل فروپاشی شوروی اعالم شده است.
    در برخي از كشورها كمتر از سه روز به نامه مردم ترتيب اثر مي دهند. در اين ممالك رسم نيست كه صاحب نامه را براي 
اداي توضيح دعوت كنند؛ مديري كه نامه را دريافت مي دارد برحسب اهميت و فوريت نامه، معاون و يا يکي از زيردستان خود 
را به سراغ شاكي مي فرستد. مسئله تا حل شدن دنبال مي شود و براي حل آن، اگر الزم باشد ضابطه و قانون وضع مي گردد. 
    يکي از وظايف هر دفتر روابط عمومي يافتن شکايات از البالي روزنامه ها و دادن به مقام مربوط و تعقيب آن تا حل مسئله 
است، و به همين لحاظ است كه شمار ناراضيان از عملکرد ادارات كم مي شود و به حد اقل مي رسد. باوجود اين، در سومين 
قرن صدور دستور حياتي ناپلئون هنوز كشورهايي هستند كه به مشکالت مردم كه در جرايد منعکس مي شود و يا نامه هاي 

ارسالي آنان، آن طور كه بايد توجه نمي كنند كه يك ضعف اداري بزرگ است.

keihanizadeh@gmail.com.
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نامه یک مخاطب از وضعیت ارز و شرح نّیت خیر و فرهنگی یک بانو
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

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

نامه ای كه خواسته است درج شود نوشته است:
هر دوـ  سه سال يك 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 كه تعجب مرا برانگيخت، اظهارات برخی از مقام ها بود. مثال، 
يك مقام گفت كه خريد ارز از بازار آزاد در حکم قاچاق است و معامله 
آن غيرقانونی و مجازات دارد. اين مقام بايد می دانست كه اين روزها 
همه مردم سلفون دارند و با هم تبادل نظر می كنند. همچنين هر 
10ـ  12 ايرانِی درون مرز يك فاميل برون مرز دارد و باهم درد دل 
می كنند. سطح آگاهی ها ارتقاء يافته و همه می دانند كه مجلس با 
وضع قانون بايد داشتن و يا معامله يك كاالی هزاران سال معمولی، 
مانند پول و طال را  قاچاق اعالم و برايش مجازات تعيين كند تا قاضی 
بتواند مجازات را اِعمال كند. قوه مجريه كه نمی تواند قانون بنويسد. 
با بخشنامه كه نمی شود مثال داشتن پنير و خريد آن را غير قانونی 
اعالم كرد. 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 شركت ها 
بدهند با نرخ هر دالر 4200 تومان جهت واردات!. مردم اين »بعضی 

افراد« را حدس می زنند و عصبی می شوند. 
يك مقام ديگر اعالم كرده است كه در فرودگاه امام، »ايکس ری« 
های مافوق مدرن نصب شده كه خروج ... را از البالی كيف و چمدان 
مسافر می يابد. من در فرودگاه چنين چيزی را نديدم. كارها 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 اين حرف ها در يك كشور اسالمی كه قرآن قانون 
اساسی اسالم است درست نيست. در فرودگاه ديدم كه برون مرزی 
ها كه می ديدند به درون مرزی ها برای مسافرت شان ارز دولتی 
می دهند ناراحت بودند و ُغر و لُند می كردند. اين وضعيت مرا به ياد 
نظرات »ِسر جان َملُکم« انداخت كه دو قرن پيش 3 بار از ايران ديدن 
كرد و در كتابش نوشت: ايرانيان خود رأی، نزديك بين، حسود و بخيل 
هستند و از كمك به يکديگر و خدمت به عامه و كار داوطلبانه به دور، و 
اگر به مقام و قدرت برسند، گذشته شان را فراموش و ظلم و زورگويی 
می كنند و همچنين تحّمل زورشنيدن دارند كه اين عبارت، به تحّمل 
ديکتاتوری تفسير شده است. در طول انتظار در فرودگاه بين راه 

)فرانکفورت( با يك 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 كالس اول دبستان بازنشسته شدم و دو سال 
بعد دخترم كه تبعه آمريکاست و در نزديکی شهر واشنگتن زندگی 
می كند مرا با اصرار تمام به آمريکا آورد. در اينجا و پس از مدتی ديدم 
كه ايرانياِن دارای فرزند مايلند كه بچه هايشان نوشتن فارسی را هم 
ياد بگيرند. صحبت كردن را از پدر و مادر ياد گرفته اند. به فکر افتادم 
كه يك »تاون هاوس« اجاره كنم و به صورت غير انتفاعی به عالقه 
مندان، خواندن و نوشتن فارسی ياد دهم. برای اين كار نياز به هر 
سال دست كم 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 كه آن را به آسانی تبديل به دالر می 
كردم كه هر دالر بيش از 4000 تومان نبود. من مبلغی هم در بانك 
سپرده دارم كه از شهريور ماه گذشته )شهريور 1396( سود آنـ  به 
تصميم دولت!ـ  به 15 درصد كاهش يافته و به نظر من، كمتر از نرخ 
توّرم شده است. امسال خواستم پول را كه َدم به َدم ارزش ]قدرت 
خريد[ آن پايين می آيد از بانك بگيرم و يك آپارتمان بخرم كه ديدم 
قيمت آپارتمان ظرف چند ماه دو برابر شده و پول من، حرف ُمفت. 
صّرافی ها باز نبودند كه ارز مورد نظر را به هر قيمتـ  قيمت بازار، 
تهيه كنم. يکی از بستگان كه كارمند دولت است گفت كه به رئيس 
بانك مركزی نامه بنويس و قصد خودرا درباره آن كار فرهنگی بگو و 
درخواست خريد ارز ُكن. او گفت كه در روزنامه ها خوانده است كه به 
كارهای فرهنگِی برون مرز هم كه عام المنفعه است ارز می فروشند. 
با شنيدن اين پيشنهاد يك نامه به عنوان رياست بانك مركزی نوشتم 
كه برای خدمت فرهنگی مورد نظر، ساالنه 20 هزار دالر الزم است 
كه 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 بانك مركزی رفتم ولی كسی نامه ام را 
نگرفت. حتی به داخل بانك هم راهم ندادند، فقط طبقه اول. گفتند 
برو نامه را پُست كن!. با مشاهده اين وضعيت ]نوعی بوروكراسی[ از 
خير كار گذشتم ولی برای بازگشت نياز به 50ـ  60 دالر پول داشتم 
كه در فرودگاه دالِس به تاكسی بدهم كه آن را هم در خيابان از يك 
ارزفروش دوره گرد خريدم ولی می ترسم كه جعلی باشد و گرفتار 
شوم. بايد در فرودگاه آنقدر بمانم تا دامادم از كار به خانه بازگردد و 

36 مايل )حدود 60 كيلومتر( رانندگی كند و مرا از فرودگاه بَبرد.
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پیام مخاطب: ابهام در فروش بلیت هواپیما، ارز مسافر، زیان سپرده گذاری 
بانکی با این درصد تورمـ  دولت توجه کند 

اين پيام حاوی چند نکته اساسی )20 اَُمرداد 1397 - 11 آگوست 
2018( از يك مخاطب ساكن آمريکاـ  منطقه شهر واشنگتن واصل 

شد:

مادر 73 ساله ام كه به اصرار من، پنج سال پيش به آمريکا آمده 
و هر سال برای تجديد وكالِت دريافت حقوق بازنشستگی و سود 
سپرده بانکی اش به ايران می رود، ديروز از تهران به من تلفن كرد و 

با ناله و شيون گفت:
من كه از غم و اندوه و با اين پای چالق دارم جان می سپارم و گمان 

نکنم كه مرا دوباره ببينيد.
گفتم چه شده، شما كه تا چند روز پيش سالم بودی و تندرست.

گفت: مانند سال های پيش برای خريد بليت رفت و برگشت به 
آژانس هميشگی مراجعه كردم گفت كه مقام مربوط هواپيمايی 
كشوری با جمالت مبهم و غير واضح گفته كه بليت پروازهای 
خارجی بايد به نرخ ارز رسمی باشد و ما و نمايندگی های شركت 
های هواپيمايی نمی دانيم كدام نرخ رسمی، دو تا نرخ رسمی اعالم 
شده است نرخ بازار اوليه )4200 تومان( و نرخ بازار ثانويه )8ـ  9 هزار 
تومان، هر دالر(. آژانس مرا به دفتر نمايندگی شركت هواپيمايی 
فرستاد و كرايه تاكسی تا آنجا شد 30 هزار تومان. اين نمايندگی گفت 
كه چون به ما ابالغيه رسمی نداده اند ما بليت را به دالر می فروشيم 
نه ريال!. گفتم كه دالر ندارم. گفت برو تهيه كن. گفتم كه تا بليت 
نداشته باشم نمی دهند. گفت، اين ديگر به ما مربوط نيست. ]طبق 
ضوابط بين المللی، فروش بليت مسافرت هوايی در پرواز خارجی و 

داخلی در هر كشور بايد به پول همان كشور باشد.[
از دفتر شركت هواپيمايی سراغ صّرافی ها رفتم تا از قيمت ارز با 
خبر شوم. نيمی از آنها هنوز باز نکرده اند و چند تا يی كه باز بودند 
گفتند هنوز دقيقا نمی دانند كه ارز به مسافر مقيم آمريکا )كارت 
سبزی و تبعه( بايد بفروشند يا خير. گفتم تبعه ايران و گذرنامه ايرانی 
كه با هم فرق ندارد. گفتند در بخشنامه كه به صورت جدول است 
نوشته اند به مسافر دارای بليت و گذرنامه و ويزا معادل 5 هزار يورو 
به نرخ آزاد فروخته شود. خيلی مبهم است ما هم به خودمان درد 
سر نمی دهيم، وقت صرف كنيم و از بانك مركزی بپرسيم برو كنار 
خيابان از دستفروش ها پانصد تومان گران تر بخر و بيا، ما با دريافت 

اندكی كارمزد اسکناس ها را چك می كنيم كه جعلی نباشند. 
من به علت پيری و درد پا از كارت به كارت كردن و گرفتن پول از 
ماشين بانك اطالع ندارم. به بانك رفتم گفتند كارت ملی؟، گفتم 
با خودم نيست، گذرنامه با خود دارم، گفتند: نه، بايد كارت بياوری. 
گفتم گذرنامه كه اعتبار بيشتری دارد، شماره كارت ملی و شناسنامه 
هم در آن درج شده است. گفتند: نه!. تازه، كارت ملی هم بايد تجديد 
شود. گفتم من چند سال پيش گرفتم. گفتند كه اين شركت ها دانش 
بنيان هم بايد نان بخورند، هی بايد تجديد كنی و همه چيز ديجيتالی 
می شود. گفتم در كشوری كه تقريبا  10 ميليون بی سواد و حدود 

30 ميليون كم سواد دارد؟!.
در همين موقع يکی از همکاران سابق عصا زنان وارد بانك شد 
گفت چقدر توی بانك داری گفتم 210 ميليون گفت بگير و برو طال 
و يا يك آپارتمان بخر، تا چند ماه ديگر ارزش اين پول نصف می شود. 
سراغ همان بنگاهی كه 5 سال پيش آپارتمان 80 متری مرا 240 
ميليون فروخته بود كه 210 ميليون آن را سپرده كرده بودم رفتم 
گفت: خانم، خواب هستی! همان آپارتمان شما شده 480 ميليون 
ظرف همين يك سال اخير. با شنيدن اين سخن سرم گيج رفت و 
از هوش رفتم كه گويا بنگاهی خانم همسايه اش را صدا كرده و اين 
زن مرا بر كف دفتر بنگاه خوابانده و آب يخ به صورتم زده بود تا به 

هوش آمدم.
مادر، چرا مرا به آمريکا بُردی. اگر اينجا بودم خانه ام را نمی فروختم 

و اين قدر سرگردان ارز و بليت و ... نمی شدم..
مخاطب اضافه كرده است: اين است مشکالت امروز ايران. 
بخشنامه ها مبهم، بوروكراسی تجديد كارت، توّرم و .... درآمد ساالنه 
مادرم 22 ميليون از بازنشستگی است كه 30 سال كار كرده و 30 
ميليون هم از سود پس انداز كه می شود 5 هزار يورو. چرا بخشنامه ها 
مبهم تنظيم می شوند و درد سر آفرين. می گويند ايران روز خبرنگار 
دارد، اين خبرنگاران بايد بروند و بپرسند و بنويسند تا ابهام بخشنامه 
ها بر طرف شود. به هر حال خوب است كه دولت سريعا مسئله فروش 
بليت هواپيما )با كدام پول( و نيز فروش ارز به مقيمان خارج را روشن 

كند و از همه مهمتر، گرانی روزافزون را.
اين را برای شما فرستادم كه در تاريخ بماند و دولت بخشنامه ها و 

تصميمات را روشن و واضح ابالغ كند.
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گشتی در رویدادهای ماه

آيت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 22 اَُمرداد 1397 
)دوشنبه( در يك ديدار عمومی به نوسانات اخير بازار ارز و سکه و 
كاهش ارزش پول ملّی اشاره كرد و گفت: در همين قضايای ارز و 
سکه گفته شد كه 18 ميليارد دالر از ارز موجود كشور، آن هم در 
حالی كه برای تهيه ارز مشکل داريم، بر اثر بی تدبيری، به افرادی 
واگذار شد و برخی، از آن سوء استفاده كردند. اين موارد، مشکالت 
مديريتی است و ارتباطی با تحريم ها ندارد. وقتی ارز يا سکه به 
صورت غلط عرضه و تقسيم می شود، مشکالتـ  از نوع مشکالت 
جاریـ  به وجود می آيد، زيرا اين قضيه دو طرف دارد، يك طرف 
آن فردی است كه دريافت می كند و طرف ديگر آن كسی است 
كه عرضه می دارد. در اين قضيه، همه عمدتا به دنبال آن افرادی 
هستند كه ارز يا سکه را گرفته اند در حالی كه تقصير عمده متوجه 
آن فردی است كه ارز يا سکه را با بی تدبيری عرضه كرده است كه 
اقدامات جاری قوه قضاييه در واقع برخورد با كسانی است كه با يك 
تخلّف و خطای بزرگ، زمينه ساز اين مسائل و كاهش ارزش پول 

ملّی ]ريال[ شده اند.
رهبر جمهوری اسالمی ايران »نقدينگی عظيم« را يکی از 
مشکالت اقتصادی كشور و ناشی از سياست های اشتباه بيان 
داشت و گفت: بار ديگر به مسئوالن دولتی سفارش مؤكد می كنم 
كه با برنامه ريزی درست و مشورت با افراد آگاه، راههای سوق دادن 

نقدينگی به سمت توليد را بيابند.
آيت اهلل خامنه ای سپس به موضوع فساد و لزوم مقابله با آن 
پرداخت و گفت: فساد يك اژدهای هفت سر است كه بايد با آن به 
طور كامل و ِجّدی مقابله شود، ضمن اينکه وقتی با فساد و مفسد 
مقابله می شود، قطعاً جيغ و دادهايی از گوشه و كنار بلند می شود كه 
نبايد به آنها اعتناء كرد. بياِن علنی اين موضوع ]افشاء و علنی كردن 
مفسد و فساد، جريان محاكمه و انتشار جزئيات[ برای اين است 
كه همه بدانند، بنای نظام برخورد قاطع و بدون مالحظه با مفسد 
است. در نظام اسالمی حتی تعداِد كِم افراد فاسد هم زياد است و 
بايد با آنان قاطعانه برخورد شود. دستگاههای نظارتی وابسته به 

سازمانهای اطالعاتی، قوه قضاييه و مجلس بايد با قدرت و با چشم 
باز در ميدان باشند و آحاد مردم مؤمن نيز بايد با احساس وظيفه، 

در اين خصوص، نقش ايفا كنند.
آيت اهلل خامنه ای با تأكيد بر اينکه قوای مجريه و مقننه بايد 
راههای فساد را ببندند، اظهارداشت: اگر در همين قضايای ارز و 
سکه، نظارت و دّقت و پيگيری الزم انجام می گرفت، راههای فساد 

مسدود می شد.
رهبر جمهوری اسالمی در اين ديدار همچنين گفت كه 
عمده مشکالت اقتصادی جاری مربوط به عملکردها است و اگر 
عملکردها بهتر و با تدبيِر كامل و به موقع باشد، تحريم ها تأثيری 
زياد نخواهد داشت و می توان مقابل آنها ايستاد. اكثر كارشناسان 
اقتصادی و بسياری از مسئوالن متفق القول هستند كه عامل همه 
اين مشکالت، تحريم ها نيست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه 

مديريت و سياست گذاری اجرايی است.
رهبر انقالب اسالمی در اين ديدار به موضوع ديگر پرداخت و 
گفت: "مذاكرات برجام اشتباه بود". البته برخی خطوط قرمز تعيين 
شدهِ ]ما[ در آن رعايت نشد. در حال حاضر مذاكره با آمريکا قطعاً 
به ضرر ما تمام می شود و ممنوع است. امام خمينی هم مذاكره با 
امريکا را ممنوع كرده بود، ما هم بر همين نکته تأكيد می كنيم. اگر 
هم به فرِض محال قرار باشد با آمريکايی ها مذاكره ای كنيم قطعاً با 

دولت فعلی اين كشور ]دولت ترامپ[ هرگز مذاكره نخواهيم كرد.
آيت اهلل خامنه ای گفت: آنها ]دولت آمريکا[ می خواهند با جنگ 
اقتصادی نارضايتی ايجاد كنند تا شايد اين نارضايتی به اغتشاش 

و ناامنی تبديل شود. 
* روزنامه های تهران هركدام از يك موضوع سخنان رهبر 
جمهوری اسالمی برای صفحات اوِل شماره های 23 اَُمرداد 1397 
خود تيتر انتخاب كرده بودند و رسانه های آمريکا روی منع مذاكرات 
كه همانا رّد پيشنهاد ترامپ است تکيه كرده بودند و رسانه های ساير 
كشورها روی فساد ارزی و فروش و خريد 18 ميليارد دالر ارز دولتی 

ظرف مدتی كوتاه به بهای نصف تا يك سوم بازار آزاد!:

رهبر جمهوری اسالمی ایران: 18 میلیارد دالر از ارز موجود کشور، آن هم در 
حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و 
برخی، از آن سوء استفاده کردندـ  مذاکرات برجام اشتباه بودـ  با آمریکا مذاکره 
نمی کنیمـ  آمریکا می خواهد با جنگ اقتصادی نارضایتی ایجاد کند تا شاید 

این نارضایتی به اغتشاش و ناامنی در کشور ما تبدیل شود

روزنامک- شماره52 ) اَمرداد1397(



به گزارش ايسنا، دكتراحمد توكلی 
اقتصاددان در توييتر خود نوشته است:

بسته ارزی دولت«چنين به نظر می رسد 
كه دولت چندان هم از دالر هفت هشت هزار 
تومانی بدش نيامده است. ولی بايد بدانند كه 
گشايش در پرداخت های دولت خيلی كوتاه 
خواهد بود؛ چراكه خيلی زود تورم ناشی از 
دوبرابر شده، دولت و ملت را دچار مخمصه 

خواهد كرد.«.
ـ سجاد برخورداری استاد دانشگاه تهران 
چنين اظهار نظر كرده است: در صورتی كه 
بانك مركزی راهکار مناسبی برای نرخ سود 
بانکی در شهريور ماه ارايه ندهد قطعا تاثيرات 
منفی بر توّرم خواهد داشت. به نظر من، بانك 
مركزی اگر به طور موقت و مناسب، درصد 
سود سپرده های بانکی را برای 6 ماه دوم سال 
افزايش دهد از تشديد بحران ناشی از توّرم و 
در نتيجه گرانی ها جلوگيری خواهد كرد و 
فرصت الزم برای عادی سازی شرايط را به 
دست خواهد آورد. سود سپرده های بانکی 
يك وسيله كنترل وضعيت اقتصاد و يك 
دريچه اطمينان است. بايد از آن به موقع و 

مطابق منطق بازار استفاده كرد.
ـ شماری از اقتصاددان ايران در نامه ای 
سرگشاده كه 15 اَُمرداد 1397 انتشار 
يافت خطاب به حسن روحانی رئيس 
جمهور، جمع بستی از مشکالت اقتصادی 
كشور را ارائه داده اند. در اين نامه به فساد، 

رانت خواری، استقرار اقتصاد رفاقتی به جای 
اقتصاد رقابتی و بی اعتمادی مردم اشاره 

شده است.
اين اقتصاددانان در نامه ی خود به فاصله 
گرفتن دولت از اقتصاد »توليد محور« اشاره 

كرده اندـ  كاری كه درست نبوده است.
نويسندگان نامه از تولّد يك اُليگارشی در 
جمهوری اسالمی نام برده اند كه از طريق 
بهره گرفتن از فرصت ها، رانت ها و درآمدهای 
حاصل از توزيع منابع طبيعی شکل گرفته 

است.
به باور اين اقتصاددانان دولت با وضع 
مقررات ناپخته و فاقد كارشناسی كافی 
فرصت برای رانت های گسترده از صنايع نفت 
و گاز و همچنين دسترسی به منابع مالی و 

اعتبارات بانکی را فراهم آورده است.
اين اقتصاددانان گفته اند كه به جای 
استقرار يك اقتصاد رقابتی كه زمينه های 
حضور همگان در توليد را فراهم می سازد، 
اقتصادی رفاقتی در كشور شکل گرفته كه 
از طريق نزديکی به قدرت سياسی )رانت(، 
شماری معدود و مشّخص، پول و ثروت كالن 

كسب كرده اند.
ـ نيمه اَُمرداد 1397 پروفسور استيو 
هانکه، استاد اقتصادكاربُردی دانشگاه جانز 
هاپکينزگفته است كه توّرم موجود در ايران 
را خيلی باالتر از آن می داند كه دولت اعالم 
می كند. دولت نرخ تورم را اندكی بيش از 

ده درصد اعالم كرده است. او می گويد كه 
هزينه های دولتی ايران رو به افزايش است 
و به تصور دولت آسان ترين راهی كه می 
تواند آنرا جبران كند، چاپ اسکناس و شبه 
اسکناس است كه تورم را باال و باالتر می بَرد 
و به همين نسبت همه چيز گران می شود. 
ببينيد، اخيرا ظرف مدتی كوتاه، نرخ ارزها 
در ايران دو برابر شد و اين دو برابر شدن يعنی 
نصف شدن ارزش ريال و قدرت خريد آن و 
نتيجتا گرانی. قاعده بر اين است؛ دولتی كه 
با تحريم اقتصادی رو به رو می شود از هزينه 
های خود می كاهد، ولی در ايران خالف اين 
قاعده را می بينيم؛ هزينه های دولتی رو به 

افزايش است.
پروفسور هانکه گفته است: مردم وقتی 
كه ببينند توّرم نقدينگی رو به افزايش 
است و موجودی پولشان ارزش خودرا از 
دست می دهد به خريد طال، مستغالت و 
حتی خودرو، شکر، آرد و ... روی می آورند 
و همه چيز گران می شود و وضعيتی خاص 
در جامعه پديد می آيد. مسئله بزرگ ايران، 
تورم پول است كه از 1990 ]1369 و دوره 
اول دولت هاشمی رفسنجانی[ آغاز شده 
و دولت ها ندانسته برای تأمين هزينه ها و 
بعضا غير ضروری به چاپ كردن اسکناس 
متوسل شدند. تورم پول اگر در يك جامعه 
نهادينه شود محيط را برای رشد تبه كاری 

هايی اقتصادی از نوع مافيا آماده می كند.

چند اظهارنظرد رباره وضعیت اقتصادی کشور: توّرم مسئله اصلی اقتصاد ایران است 
سود سپرده های بانکی وسیله کنترل

تهرانـ  28 خرداد 1397 )18 ژوئن 
2018(ـ  خبرگزاری تَسنيم: روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
َهك شدن سايت ثبت سفارش اين وزارت را 
تکذيب كرد ولی تخلّف در وارد شدن 6481 
خودرو به گمركات كشور را مورد تأييد قرار 

داد.
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 

صنعت در پی اظهارات ناصر سراج »رييس 
سازمان بازرسی كل كشور« مبنی بر اينکه 
»سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت َهك 
شد و حدود 5 هزار خودروی مدل باال وارد 
كشور شد!« جوابيه ای به شرح زير صادر كرد:

بررسی های انجام شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مشخص كرد 
كه در مجموع، 6481 خودرو با تخلّف 

واردكنندگان و سامانه ثبت سفارش، به 
گمركات كشور وارد شده است كه 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 كشور 

هستند.

وزارت صنعت جمهوری اسالمی قاچاق 6481 خودرو را رسمًا تأیید کرد!
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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 كريم باشد گفت كه 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 تأكيدات قرآن كريم است.
وی در اين ديدار ضمن اشاره به مشکالت اقتصادی مردم گفت: در 
حالی كه »مشکالت اقتصادی« مردم را آزار می دهد عده ای ميلياردها 

تومان اختالس كرده و برخی هم حقوق نجومی دريافت می كنند. چرا 
بايد كارگران با حداقل  زندگی كنند و يا در يك 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 
كشند و از آن سوءاستفاده كنند. وی بر لزوم برخورد جّدی با كسانی 

كه به اقتصاد كشور لطمه می زنند تاكيد كرد.

سکوت در برابر فساد بویژه فساد اقتصادی، اسالمی نیست

به گزارش 5 تيرماه  1397 خبرگزاری 
تسنيم، وزير ارتباطات سوم تيرماه با باال 
گرفتن اعتراضات در خصوص سوء استفاده 
برخی واردكنندگان از ارز دولتی، وقت اقدام 
به انتشار اسامی واردكنندگان تلفن همراه كه 
حدود 200 ميليون دالر ارز به آنها تخصيص 

داده شده بود كرد.
اين موضوع بالفاصله با استقبال مردم و 
رسانه ها همراه شد و اين مطالبه شکل گرفت 
تا در بقيه حوزه های وارداتی نيز فهرستهای 
مشابه منتشر شود.در همين راستا رئيس 
جمهور در همايش سراسری قوه قضائيه 
اعالم كرد، به رئيس كل بانك مركزی و وزير 
صنعت، معدن و تجارت دستور داده ام، اسامی 
همه كسانی كه دالر دولتی دريافت كرده اند 
را منتشر كنند. رئيس جمهور ادامه داد؛ مردم 

بايد بدانند كه چه كسی، برای چه امری و به 
چه ميزان ارز دولتی دريافت كرده است.

اين در حالی است كه وزير اقتصاد كه 
امروز در جمع خبرنگاران )غير اقتصادی( 
سخن می گفت يك شرط برای انتشار اسامی 
واردكنندگانی كه از ارز دولتی استفاده كرده 

اند تعيين كرده است.
كرباسيان امروز با بيان اينکه، در صورت 
اصرار عده ای از وارد كنندگان و توزيع 
كنندگان كاال به تداوم گران فروشی، دولت 
اسامی آنها را به مردم اعالم می كند، گفت: بنا 
بر اطالعات سامانه آنالين گمرک جمهوری 
اسالمی، دولت حتی آمار موجودی انبارهای 
وارد كنندگان را نيز در اختيار دارد و هر 
ادعای بی ربطی در اين خصوص، كامال از 
سوی دولت رصد می شود. وی ادامه داد: اين 

نکته هم كه گفته می شود عده ای از عرضه 
كنندگان كاالها، نگران تامين مجدد كاالی 
خود هستند، موضوعيت ندارد، زيرا دولت 
برنامه مدت دار جهت تامين ارز و مديريت 
بازار با سناريوهای مختلف طراحی كرده 
و از اين بابت، هيچ دغدغه ای نبايد وجود 

داشته باشد.
با اين اوصاف بايد منتظر بمانيم  تا مشخص 
شود دولت در چه حدی اقدام به انتشار ليست 
شركتهايی كه با استفاده از ارزهای دولتی 
اقدام به واردات كاال كرده اند، خواهد نمود. 
بعد از گذشت دوماه از اعالم سياستهای 
جديد ارزی، دليل اصلی مقاومت بخشهايی 
از بدنه دولت برای اعالم اسامی دريافت 
كنندگان دالر 4200 تومانی مشخص 

نشده است.

 در صورت تداوم گران فروشی، دولت اسامی   این دسته از  وارد کنندگان
 و توزیع کنندگان کاال را به مردم اعالم می کند

به گزارش سوم تيرماه 1397 خبرگزاری 
فارس، وزير ارتباطات امروز در واكنش به 
گرانی شديد بازار موبايل از سودجويی برخی 
افراد در فروش ارز 4200 تومانی واردات در 
بازار آزاد خبر داده و گفته بود: اسامی 40 
شركتی كه ارز 4200 تومانی گرفته اند را 

اعالم می  كند.
جهرمی در گفت وگو با فارس همچنين از 
سه اقدام فوری برای كنترل قيمت گوشی 

موبايل خبر داده بود.
اكنون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
فهرست واردكنندگان گوشی همراه با ارز 

دولتی را اعالم كرده است.
اين وزارتخانه با اعالم فهرستی از 40  
شركت واردكننده گوشی همراه چنين 
توضيح داد: از ابتدای سال 97 تا 29 
خردادماه به 40 شركت وارد كننده گوشی 
تلفن همراه، ارز دولتی تخصيص داده شده 

است كه 30 شركت از اين فهرست با بخشی 
از ارز تخصيص داده شده اقدام به واردات 

گوشی تلفن همراه كرده اند. 
رقم كل ارز اختصاص يافته به 40 شركت 
مذكور 220 ميليون و 643 هزار و 206 يورو 
را شامل می شود كه تاكنون محموله هايی 
با مجموع رقم 75 ميليون و 283 هزار و 860 
يورو با عامليت 30 شركت وارد كننده از 

گمرک ترخيص شده است.

10 شرکت ارز 4200 تومانی گوشی را در بازار آزاد فروختند
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دويچه وله )صدای آلمان( يکم جوالی 2018 به نقل از منابع خود 
گفته است كه انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز دولتی شائبه ها 
را بيشتر كرده است و پس لرزه های »شفافّيت« احساس می شود. 
بيشترين حجم ارز دولتی را يکی از ثروتمندترين خانواده های ايران 

گرفته است )با ذكر نام( و برخی از كاالهای وارداتی با ارز دولتی، به 
عراق صادر می شود و پاره ای از مردم كه به دالر آمريکا نياز دارند آن را از 
فروشندگان ارزـ  وارده از افغانستان به بهای گزاف خريداری می كنند 

و ورود دالر از مرز افغانستان به ايران ادامه دارد.

ورود دالر از مرز افغانستان به ایران!

به گزارش 12 تيرماه 1397 خبرگزاری 
فارس، قاضی سراج پيش از ظهر امروز ضمن 
شركت در جلسه شورای قضايی استان 
البرز و بازديد از اداره كل بازرسی استان 
با تبريك هفته قوه قضائيه و گراميداشت 
ياد و خاطره معمار دستگاه قضايی شهيد 
بهشتی )ره( هدف از سفر امروز خود را 
بررسی مسائل استان و بازرسی كل استان 
عنوان كرد و با اشاره به احيای شورای قضايی 
استانها با دستور آيت اهلل آملی الريجانی 
افزود: با تشکيل مرتب جلسات شورای 
قضايی استان ها، الحمداهلل كارها و اقدامات 
مناسبی صورت گرفته و هماهنگی خوبی 
در بين دستگاههای قضايی استانها ايجاد 

شده است.
قاضی سراج ضمن اشاره به توطئه 40 
ساله دشمنان عليه انقالب اسالمی گفت: ما 
40 سال تحريم هستيم كه در طی 10 سال 
اخير شدت تحريمها افزايش يافته است اما 
علی رغم همه تهديدها و توطئه ها، انقالب 
اسالمی همواره با قدرت و اقتدار به پيش رفته 
و هيچ گاه تسليم دشمنان نشده است؛ اين 
بار نيز انشااهلل به فضل خداوند، دشمنان ما 
شکست خواهند خورد و با مقاومت و كمك 
مردم شريف مان از اين شرايط عبور خواهيم 

كرد.
رئيس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره 
به فضای ملتهب چهار بازار خودرو، مسکن، 
ارز و سکه خاطرنشان كرد: همانطور كه 
رياست محترم قوه قضائيه تاكيد فرمودند 
سازمان به اين حوزه ها ورود كرده و گزارش 

خود را به زودی برای مراجع ذی صالح 
ارسال خواهيم كرد تا با دستور قاطع رياست 
محترم قوه قضائيه با متخلفان و سودجويان 
و فرصت طلبان در اين حوزه ها بدون اغماض 

برخورد شود.
قاضی سراج با اشاره به بازديد اخير خود از 
ايران خودرو اظهار داشت: با هماهنگی هايی 
كه با خودروسازان صورت گرفت، آرامش 
خوبی بر روند ثبت نامها حاكم شده است 

و التهاب بازار خودرو فروكش كرده است.
رئيس سازمان بازرسی كل كشور افزود 
: متاسفانه هر چيزی كه اعالم می شود 
قيمتش رو به افزايش است، برخی مردم برای 
خريد آن كاال اقدام می كنند كه ما از مردم 
نيز درخواست داريم كه با بی اعتنايی و عدم 
خريد كاالهايی كه به صورت يك شبه و غير 
منطقی گران می شوند فرصت سودجويی به 
دالالن و فرصت طلبان را ندهند. همچنين 
با توجه به شرايط تحريم كشور واقعاً اقالمی 
كه نياز نداريم، نخريم و يا حتی المقدور وقتی 

كااليی در داخل با كيفيت مناسب توليد می 
شود از خريد مشابه خارجی آن پرهيز كنيم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد 
هماهنگی اقتصادی توسط سران سه قوه 
گفت: تمام مسئولين كشور آماده مقابله با 
تحريمها هستند و تصميمات و تدابير الزم 

را درنظر گرفته اند.
قاضی سراج اقتصاد مقاومتی را به عنوان 
راهکار نهايی غلبه بر مشکالت اقتصادی 
دانست و گفت: در شرايطی كه كشور در 
تحريم قرار دارد و ارز دولتی بايد به كاالهای 
اساسی و مورد نياز مردم تخصيص يابد چه 
ضرورتی دارد كه ميلياردها يورو ارز دولتی 
برای سفرهای تفريحی )از قبيل آنتاليا، پاتايا 
و ... ( اختصاص يابد؟ اين رويه بر خالف اقتصاد 
مقاومتی و تاكيدات مقام معظم رهبری مبنی 
بر پرهيز از سفرهای خارجی غير ضرور می 
باشد و اين مقدار ارز دولتی اگر به بخش توليد 
اختصاص يابد به رونق و شکوفايی توليد 

داخلی كمك مؤثری خواهد كرد.

قاضی سراج: چه ضرورتی دارد میلیاردها یورو ارز دولتی برای سفرهای 
تفریحی اختصاص یابد؟
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دالر آزاد ظرف يك هفته از 7200 به 8000 
تومان رسيد و يورو تا مرز 9100 تومان پيش 
رفت. توقف عرضه از سوی بانك مركزی و 
افت معامله در بازار مسکن از جمله داليل 

نوسان های ارز معرفی می شوند.
نوسان بهای ارز و طال در بازار رسمی و 
غيررسمی ايران از يك هفته قبل بيشتر شده 
است. دالر مرجع كه دو ماه قبل از سوی بانك 
مركزی 4200 تومان قيمت گذاری شد، روز 
شنبه دوم تير تا 4270 تومان نيز محاسبه شد.

شيب صعود قيمت در بازار غيررسمی 
تندتر بوده است. خبرگزاری ايسنا می نويسد: 
»دالر در هفته گذشته از حدود 7200 تومان 
به 7400 تومان رسيد و امروز در آخرين 
قيمت گذاری ها فروشندگان كه عمدتا 

صرافان و دالالن هستند، آن را تا 8000 تومان 
قيمت گذاری كردند.«

هر دالر در حالی با 8هزار تومان مبادله 
می شود كه بانك مركزی در فروردين 1397 و 
با اعالم سياست جديد ارزی، تاكيد داشت كه 
بازار آزاد را به رسميت نمی شناسد و هر گونه 

معامله در آن قاچاق به شمار می رود.
روز شنبه دوم تير، هر يورو نيز كه نرخ مرجع 
آن در بانك مر كزی حدود 5000 تومان 
است، در بازار آزاد از حدود 8200 تومان در 
اوايل هفته گذشته تا 9100 تومان افزايش 

قيمت داشت.
در معامالت اين روز، سکه طرح جديد نيز 
با 98 هزار تومان افزايش به مبلغ 2ميليون و 
696هزار تومان فروخته شد. مبلغی كه به 

نوشته خبرگزاری فارس، ركوردی برای سکه 
بهار آزادی بود.

خبرگزاری ايسنا گزارش می دهد كه پرش 
قيمت ارز و طال واكنشی است به سيگنال های 
ركود در بازار مسکن: »داده های مربوط به 
بازار مسکن در سومين ماه سال 97 نشانگر 
افت 66درصدی معامالت است زيرا توان 
مردم به قيمت های فعلی مسکن نمی رسد و 
عمده  خريد و فروش ها در ارديبهشت از سوی 
سرمايه گذارانی بوده كه حاال دوباره به سمت 

بازار ارز رفته اند.«
در حالی كه بانك مركزی سکوت كرده، 
روز شنبه دوم تير اعالم شد كه سازمان امور 
مالياتی، كارگروهی برای برخورد با دالالن 
ارز، سکه، خودرو و مسکن تشکيل داده است.

 در اُمرداد 1397 نرخ برابری دالر به 8000 تومان رسید

طبق يك گزارش،  سی ام جوالی 2018 محمود احمدی نژاد 
رئيس جمهور پيشين در يادداشتی كه در كانال تلگرامِی دولت بهار 
منتشر كرده، خطاب به دانالد ترامپ رئيس جمهوری آمريکا نوشته 
است: شما آقای ترامپ اخيرا اعالم كرده بوديد كه اسامی بستگان 
)منسوبين( مقامات و مسئولين جمهوری اسالمی ايران را كه مقيم 
آمريکا هستند و مقادير ثروت آنان را در اختيار داريد. قطعاً شرافت 
انسانی اقتضا می كند و ملت ايران نيز می خواهد كه اسامی همه اين 
افراد، ميزان ثروت و نيز اطالعات مربوط به نحوه اخذ مجّوز اقامت آنها 

را با اسناِد قابِل راستی آزمايی منتشر كنيد.
به نوشته های رسانه ای، قضيه وابستگان و منتسبان به مسئوالن 
و مقامات جمهوری اسالمی ايران كه در آمريکا اقامت و گويا از ثروت 

هنگفتی برخوردار هستند، مدتی است كه خبرساز شده است. اين 
افراد كه بعضا »آقا زاده«  خوانده می شوند، عمدتا از فرزندان خواص و 

مسئوالن دولتی ايران بشمار آورده شده اند.
از اين نوشته ها چنين بر می آيد كه كنفدراسيون كانادا، جمهوری 
گرجستان، تركيه و تا حّدی هم استراليا َمطَمح نظر آن افراد برای اقامت 
بوده است. در اين زمينه تا كنون چند هشدار به دولت كانادا داده شده 
است كه در آينده دچار درد سر و مشکل نشود. ترديد نيست كه در زمان 
مقتضی، ملت ايران اموال خودرا مطالبه و قضيه را تعقيب خواهد كرد.

به باور اصحاب نظر، اين موضوع، رشته ای است كه سر دراز خواهد 
داشت و به تدريج و برای ماهها و سالها خبر روز رسانه ها خواهد شد و ....

احمدی نژاد از دانالد ترامپ خواست که اسامی منسوبان مسئوالن جمهوری اسالمی 
ایران و»آقا زاده« ها را که در آمریکا اقامت و ثروت دارند اعالم کند

خبرگزاری فارسـ  نهم اَُمرداد 1397: امروز محمد اسماعيل 
سعيدی نماينده تبريز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به موضوع 
بررسی اليحه ايجاد مناطق آزاد تجاری در مجلس گفت: به دليل 
مشکالت در اداره مناطق آزاد تجاری موجود در كشور، اين مناطق 
نه تنها كمکی به صادرات كاالهای ايرانی و در نتيجه توليدات كشور 
نمی كند، بلکه محلی برای واردات و حتی قاچاق كاال به كشور شده 

است.

وی افزود: ابتدا بايد مشکالت مناطق آزاد تجاری موجود در كشور 
را برطرف كرد و بعد به فکر ايجاد منطقه آزاد تجاری جديد افتاد و در 
غير اين صورت ايجاد منطقه آزاد تجاری جديد اصاًل به صالح نيست. 
آنچه كه محسوس است، اين است كه واردات كاالهای خارجی از اين 

مناطق به توليدات داخل صدمه وارد كرده است. 
سعيدی با تأكيد گفت كه در حال حاضر و شرايط موجود، الزم است 
كه در درجه اول، زمينه برای صادرات كاالی توليد داخل فراهم شود.

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مجلس:
 ایجاد منطقه آزاد تجاری جدید با این وضعیت اصال به صالح نیست
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به گزارش خبرگزاری تَسنيم، دوم 
اَُمردادماه 1397 )24 جوالی 2018( در 
بازار تهران، سکه طال ) بهار آزادی( طرح 
جديد با افزايش قيمت نسبت به روز پيش، 3 
ميليون و 387 هزار تومان و سکه  بهار آزادی 
ـ طرح قديم 3 ميليون و 200 هزار تومان 

معامله شدند.
به گزارش اين خبرگزاری، ارزش هر گرم 
طالی 18عيار نيز يکم اَُمرداد 1397 به 275 

هزار تومان رسيد.
دوم اَُمرداد 1397 ارزش هر يورو در بازار 
آزاد تهران 10 هزار و 894 تومان و هر پوند 

انگليس 12 هزار و 219 تومان و ِدرهم امارات 
2534  تومان بود. روز پيش از اين برخی از 
روزنامه های خبر از رسيدن دوباره ارزش دالر 
آمريکا در بازار آزاد تهران به رقم 9 هزار تومان 
داده بودند. تيتر روزنامه »جهان صنعت« در 

اين زمينه در زير كپی شده است.

سکه طال در دوم اَُمرداد 1397 در بازار تهران 3 میلیون و 387 هزار تومان!ـ  دالر 
آمریکا در مرز 9 هزار تومان

 هفتم آگوست 2018 )16 اَُمرداد 1397( 
همزمان با اجرای تصميمات تازه ارزی در 
ايران كه در همان روز نرخ برابری دالر را 
به كمتر از 9 هزار تومان پايين آورد، فاز اول 
تحريم جمهوری اسالمی از سوی آمريکا 
از سر گرفته شد. روز پيش از اين )دوشنبه 
ششم آگوست = 15 اَُمرداد( دونالد ترامپ 
رئيس جمهوری آمريکا با امضای يك دستور 
العمل اجرايی )اصطالحا؛ فرمان( بخش 
نخست تحريم های جمهوری اسالمی ايران 
را كه از سه سال پيش توسط دولت باراک 
اوباما ُمعلّق شده بود برقرار كرد و اعالم داشت 
كه فاز دوم تحريم ها )تمامی آنها( از پنجم 
نوامبر )14 آبان 1397( اِعمال خواهند شد. 
آغاز اين تحريم ها سه ماه پس از اعالم خروج 
آمريکا از توافق هسته ای جمهوری اسالمی 

با گروه 5+1 )برجام( آغاز شده است.
بخش )فاز( اول تحريم ها كه از سه شنبه 

هفتم آگوست برقرار شده اند از اين قرار اند:
ـ تحريم های مربوط به خريد دالر آمريکا 

)معامالت دالری(. 
ـ تحريم های مربوط به تجارت ايران در 

ازای طال يا فلزات گرانبها.
ـ تحريم های مربوط به فروش، عرضه 
و تأمين گرافيت، فلزات مثل آلومينيوم 
و فوالد و صادرات يا نرم افزار فرآيندهای 

صنعتی به ايران.
ـ تحريم های مربوط به معامالت خريد يا 

فروش ريال ايران )معامالت ريالی(.
ـ تحريم های مربوط به خريد، يا تسهيل 

معامالت ديون دولتی جمهوری اسالمی.
ـ تحريم های بخش خودروسازی ايران.

فاز دوم تحريم هايی كه قرار است از پنجم 
نوامبر )14 آبان( عليه جمهوری اسالمی 
ايران اِعمال شوند طبق اعالميه كاخ سفيد 

واشنگتن از اين قرارند:

ـ بنادر و كشتيرانی ايران.
ـ صنعت نفت و فرآورده های نفتی ايران.
ـ صنايع و محصوالت پتروشيمی ايران.

ـ مبادالت مؤسسات مالی خارجی با بانك 
مركزی و موسسات مالی ايران.

ـ  گنجانده شدن دوباره نام صدها شخص، 
شركت، نهاد، كشتی و هواپيما كه قبال 

تحريم شده بودند به فهرست تحريم ها.
كاخ سفيد موضوع بازگرداندن تحريم ها 
را به سران مجلس نمايندگان و سنای آمريکا 

كتبا اطالع داده است. 

آغاز اِعمال فاز نخست تحریم جمهوری اسالمی ایران از سوی آمریکا از هفتم 
1(آگوستـ  جزئیات
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به گزارش ساعت 1 بعدازظهر 7 اَُمرداد 
1397 خبرگزاری فارس، در اين ساعت 
)بعد از ظهر يکشنبه( بهای سکه طرح جديد 
با 250 هزار تومان افزايش به 4 ميليون و 
120 هزار تومان و سکه طرح قديم با 37 هزار 
تومان گرانتر شدن به 3 ميليون و 355 هزار 
تومان رسيد. ساعتی بعد، خبرگزاری تَسنيم 
گزارش از 4 ميليون و 170 هزار تومان شدن 

سکه طرح جديد داد.
به گزارش تسنيم، ميانگين بهای فروش 
دالر آمريکا در اين روز )هفتم اَُمرداد 1397( 
در تهران و در بازار آزاد 11 هزار تومان، يورو 
12 هزار و 571 تومان و پوند انگليس 14 هزار 

و 134 تومان بود.
 منابع خبری ديگر گزارش از نوسان نرخ 
دالر آمريکا و در بعضی از ساعات يکشنبه 
هفتم اَُمرداد، عبور آن از مرز 11 هزار تومان 
داده بودند. گزارش اين منابع همچنين نشان 
می داد كه در برخی از ساعات يکشنبه، نرخ 
يورو به 13 هزار و 500 تومان و پوند انگليس 
به 15 هزار تومان رسيده بود و بهای سکه طرح 

جديد به 4 ميليون و چهارصد هزار تومان.
اين ارقام در تاريخ ايران بی سابقه بود 
و برخی از رسانه ها، اين نرخ ها را عنوان 
»تاريخی« داده بودند. نرخ برابری دالر آمريکا 
با ريال ايران، در دهه های 1330، 1340 و 
1350 هفت تومان بود كه در سال 1360 
)دومين سال جنگ( در بازار آزاد به 20 تومان، 
در سال 1370 به 142 تومان، در سال 1380 
به 823 تومان و در سال 1390 به 1070 
تومان رسيده بود. جهش نرخ دالر از دور 
دوم دولت هاشمی رفسنجانی و بويژه از 
سال 1375 آغاز شد كه در اين سال از مرز 
500 تومان گذشت. بهای دالر ظرف يك 
سال اخير،  تقريبا سه برابر شده است. در 
شهريور 1396 هر دالر آمريکا در بازار آزاد 
تهران حدود 3800 تومان فروخته می شد 
كه هفتم اَُمرداد 1397 و پس از گذشت ده ماه 
سه برابر آن زمان. اقتصاددانان علت را افزايش 
روز افزون حجم نقدينگی )اسکناس و شبه 
اسکناس در دست مردم(، چند نرخی بودن 

ارزها به تصميم دولت و كنترل دولتی، نه قاعده 
عرضه و تقاضا و كاهش ناگهان و بدون دليل 
منطقی بهره سپرده های بانکی در شهرماه 
گذشته می دانند. كارشناسان امور مالی به 
دولت حجت االسالم حسن روحانی توصيه 
كرده اند كه در سياست تك نرخی كردن ارز 
تجديد نظر كند و تعيين نرخ را به سازمانی 
نظير بورس بسپارد و دست صادركنندگان 
كاالی توليدِی محصول خودرا برای فروش 
ارز حاصله باز بگذارد و همچنين دست صّراف 
ها را. كنترل دولتی و همچنين فروش ارز 
دولتی با نرخ كمتر از بازارـ  آن هم يك سوم 
نرخ بازار، خالی از انتشار شايعات و سوء استفاده 
ها نخواهد بود. رئيس تازه بانك مركزی بايد 
به مسئله معامالت ارزی برای هميشه پايان 

دهد. ارز و معامالت ارزی در جمهوری اسالمی 
ايران شده است يك مسئله كه هر روز بر ابعاد 

آن افزوده می شود.
بانك مركزی جمهوری اسالمی هفتم 
اَُمرداد 1397 در اطالعيه ای به جهش بهای ارز 
و سکه در اين روز در بازار واكنش نشان داد. در 
اطالعيه اين بانك چنين آمده است: تحوالت 
غيرعادی در بازار ارز و طال، تناسبی با واقعيات 
اقتصادی و توان ارزی كشور ندارد. اين تحوالت 
كه عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان و در راستای 
ايجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از 
مردم است؛ به دقت زيرنظر است. بانك مركزی 
برنامه های مقتضی و رويکردهای تازه ای را در 
دست تهيه دارد كه در روزهای آينده اعالم و 

عملياتی خواهند شد.

هفتم اَُمرداد 1397 بهای دالر از مرز11 هزار تومان و سکه طال از 4 میلیون و چندصد 
هزار تومان عبور کردـ  مسئله ارز

تيترهای چند روزنامه چاپ تهرانـ  شماره های هشتم اَُمرداد 1397 در باره مسئله ارز و جهش خالف انتظار 
بهای آن  در روز هفتم اَُمرداد
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سپنتا نيکنام عضو زرتشتی شورای شهر يزد كه عضويت او در اين شورا با حکم 
ديوان عدالت اداری بر اساس نظر دبير شورای نگهبان تعليق شده بود، سی ام 
تيرماه 1397 با رای مجمع تشخيص مصلحت نظام به شورای شهر يزد بازگشت.

مجمع تشخيص مصلحت در جلسه شنبهـ  سی ام تير، رای داد كه اقليت های 
دينی می توانند در شوراهای اسالمی شهر و روستا نامزد شوند و در صورت انتخاب، 

عضو شورا شوند.
عضويت نيکنام در شورای شهر يزد به دنبال شکايت نامزد اصولگرای شکست 

خورده اين شورا به حالت تعليق در آمده بود.
سپنتا كه نخستين بار در سال 1392 به عضويت شورای شهر يزد درآمد و در 
جلسات اين شورا حضور داشت، در انتخابات سال 1396 بار ديگر نامزد اين سمت 
شد و آرای كافی برای حضور در شورا را به دست آورد، ولی اين بار با شکايت ع. ب. 

نامزد شکست خورده انتخابات رو به رو شد.
ع. ب. زرتشتی بودن سپنتا نيکنام و نامه دبير شورای نگهبان را سند قرار داد و به 
ديوان عدالت اداری شکايت كرد و شعبه  اين ديوان، عضويت نيکنام را در شورای 

شهر يزد به تعليق درآورد.
احمد جنتی دبير شورای نگهبان به هيات مركزی نظارت انتخابات شوراها نظر 
داده بود كه در مناطقی كه اكثريت مسلمان دارد، افراد غيرمسلمان رد صالحيت 
شوند، اما هيات نظارت كه از سوی مجلس تشکيل شده بود با اين نظر مخالفت 

كرد.
نمايندگان مجلس اعالم كردند كه نظر دبير شورای نگهبان مغاير با قانون 
انتخابات شوراها است كه در سال 1375 هجری خورشيدی تصويب و به تاييد 

شورای نگهبان نيز رسيد و به اجرا درآمد. 
در پی تعليق عضويت سپنتا نيکنام در شورای شهر يزد، مجلس شورای اسالمی 
آذرماه 1396 طرحی را تصويب كرد كه براساس آن اقليت های دينی می توانند 
نامزد انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستای محل اقامت خود شوند، اما 
شورای نگهبان اين مصوبه را تاييد نکرد و قضيه به مجمع تشخيص مصلحت 
احاله شد. داشت كه مهلت سه ماهه رسيدگی پايان می يافت و قضيه از دستور كار 
خارج می شد كه محسن رضايی )ژنرال( دبير مجمع، مهلت سه ماهه را تجديد 
كرد و مجمع رای به عضويت سپنتا داد كه در طول 9 ماه اعتراض و رسيدگی، 

يك خبر جهانی شده بود.
مجيد انصاری از اعضای مجمع تشخيص مصلحت به خبرنگار ايلنا گفت: 
مجمع تصويب كرد كه همان قانون 1375 مالک باشد و اقليت های دينی بتوانند 
در انتخابات شورای شهر خود شركت كنند و با اين مصوبه سپنتا نيکنام عضو 
زرتشتی شورای شهر يزد می تواند به اين شورا بازگردد و به شهر خود خدمت كند.

يك نماينده مجلس شورای اسالمی در اين باره گفت: همه افراد در برابر قانون 
اساسی يکسان هستند و اين بازگشت را به فال نيك می گيريم.

شهر يزد كه در زمان يزدگردـ  شاه ساسانی ايران ايجاد شده است قرن ها مركز 
زرتشتيانيسم بود. يزدی ها مردمی اخالقی هستند و طبق آمارهای قضايی دهه 
هايی كه اين آمارگيری انجام و اعالم می شد كمترين رقم ارتکاب جرم را داشتند. 

اختالف زن و شوهری نيز در شهر يزد به ندرت مشاهده می شد.

بازگشت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد به این شورا 
که انعکاس جهانی داشت

كپی صفحه اول چند روزنامه تهران كه خبر بازگشت سپنتا را به اين 
صفحه برده بودند
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خبرگزاری ِمهرـ  هفتم امرداد 1397: 
پرويز سروری دبيركل جمعيت رهپويان 
انقالب اسالمی در گفتگو با خبرنگار 
ِمهر، با اشاره به عملکرد ضعيف ولی اهلل 
سيف در طول رياست بر بانك مركزی 
جمهوری اسالمی و احتمال تصّدی يکی 
از سفارتخانه ها به او، اظهار داشت: اين 
طرز برخورد با مسائل، نه تنها وضع را بهتر 
نمی كند بلکه وضعيت را بدتر هم خواهد 
كرد؛ يعنی مردم احساس می كنند هر 
كسی هر خراب كاری هم كه انجام داده 
باشد، جای بهتری خواهد رفت و تشويق 

هم خواهد شد.
وی با اشاره به وضعيت نگران كننده بازار 
سکه و ارز گفت: اين وضعيت از مديريت غير 
مدبّرانه آقای سيف نشأت گرفته است. اينکه 
االن دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاييه 
اعالم كرده اند، خريد و فروش های كالن در 
بازار سکه و ارز با مجوز بانك مركزی بوده، 
نشان می دهد عده ای از اين مسير برای 
خود نمدی دوخته و بر ثروت افسانه اِی شان 

اضافه كرده اند.
سروری با تاكيد بر اينکه تعقيب قضايی 
و محاكمه ولی اهلل سيف ضروری است، 
تصريح كرد: سياست های بانك مركزی در 
ماههای گذشته منجر به باالرفتن بهای سکه 
و ارز و سوء استفاده های متعدد از آنها شده 
است. كادر باالی بانك مركزی و از جمله 
خود آقای سيف اآَلن متهم هستند و بايد 
پاسخگوی عملکرد ضعيف و تحريك آميز 

خود باشند.  
وی اضافه كرد: اينکه امروز آقايان بخواهند 
بدرقه شوند و در جايگاه بهتری قرار بگيرند، 
نه تنها اعتماد مردم را بازنمی گرداند بلکه 
تضعيف هم خواهد كرد. اين مساله داللت 
بر اين دارد كه عزم و تصميمی برای برخورد 
با متخلفان و افراِد در كارِ خود ناتوان، وجود 

ندارد..
آنالين »تابناک« نزديك به ژنرال محسن 
رضايی اين گزارش خبرگزاری ِمهر را نقل 

كرده بود. 
روزنامه آفتاب يزد در شماره ششم اَُمرداد 
1397 خود در گزارشی كه تيتر آن را به 
صفحه اول برده بود نوشته بود كه يکی از 

دختران ولی اهلل سيف در استراليا و دختر 
ديگرش در كانادا زندگی می كنند و شنيده 
شده است كه ممکن است خود او سفير 

جمهوری اسالمی در استراليا شود!.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی
 خواستار رسیدگی قضایی به عملکرد ولی اهلل سیف شد

پرويز سروری

تيتر صفحه اول روزنامه اصالح طلب آفتاب يزد چاپ تهران
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به گزارش چهارم تيرماه1397 خبرگزاری 
تسنيم،محمدباقر نوبخت در حاشيه حضور 
در جلسه كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شورای اسالمی درباره تمهيدات 
دولت درخصوص بازار ارز افزود: از نظر تراز 
منابع و مصارف مشکلی نداريم، منابع از دو 
محل فروش نفت و صادرات غيرنفتی تامين 
می شود. وی گفت: منابع از فروش نفت 
حدود 52 - 53 ميليارد دالر، و همچنين 
منابع از صادرات غيرنفتی كه بخش عمده آن 
پتروشيمی و فوالد و بخش ديگر آن از خرده 
صادرات است، حدود 45 ميليارد دالر است.

نوبخت افزود: ما صادرات غيرنفتی را به دو 
بخش 80 و 20 درصد تقسيم كرده ايم كه 80 
درصد شامل صادرات پتروشيمی و فوالد و 

20 درصد شامل خرده صادرات است.
ز بخش  سخنگوی دولت گفت: ما ا
صادرات نفتی و غيرنفتی در مجموع حدود 
95 ميليارد دالر درآمد ها يا دريافت های 
ارزی داريم، در حالی كه مصارف ما كه عمدتا 
در بخش واردات است از 75 تا 76 ميليارد 
دالر بيشتر نيست. وی افزود: واردات كاال 
هيچ وقت فراتر از 47 تا 50 ميليارد دالر نرفته 
است، اگر حدود 20 ميليارد دالر واردات 
خدمات را هم اضافه كنيم، واردات ما از 75 تا 

76 ميليارد دالر بيشتر نيست.
سخنگوی دولت گفت: اكنون منابع ارزی 
از مصارف بيشتر است، اما مشکلی كه وجود 
دارد و در 5 تا 6 هفته گذشته شدت گرفت، 
يك اشتياق و گرايش برای تبديل موجودی 

ريال به ارز بود.
وی افزود: ما برای خدمات و كاال ها ارز 
داريم، اما اينکه بتوانيم نوعی سرمايه خارج از 
كشور را تامين كنيم ارز نداريم، بايد واقعيت را 
به مردم بگوييم اين مقدار در توانايی ما نيست. 
نوبخت گفت: اكنون به هر دليلی از جمله 
وجود نقدينگی، خيلی ها تالش می كنند 
ريال های خود را به دالر تبديل كنند، قطعا ما 
اين مقدار دالر نداريم كه افراد بتوانند ريال 

هايشان را به ارز و سکه تبديل كنند.
وی افزود: امسال بيش از 7 ميليون قطعه 
سکه فروختيم، آيا سال گذشته نيز همينگونه 
بود؟ تا حدی می توانيم سکه تامين كنيم، اما 
اگر قرار باشد كه همه ريال هايشان را به سکه 

تبديل كنند، نمی شود.

نوبخت: آنقدر ارز نداریم که مردم همه ریال شان را به دالر و سکه تبدیل کنند 

به گزارش 14 آگوست 2018 رسانه 
ها ازجمله وبسايت فارسی دويچه وله،  
سياستمدار  58 ساله نروژی كه با  28 ساله 
دوست دختر ايرانی اش از ايران ديدن 
كرده بود مجبور به كناره گيری از عضويت 

كابينه نروژ شد. 
وی وزير صنعت غذای دريايی )شيالت( 
در كابينه نروژ بود. پرورش ماهی و آبزی 
های ديگر و صدور آنها، پس از نفت دومين 

رقم صادرات نروژ را تشکيل می دهند.
 »پِر« از اعضای برجسته حزب پروگِرس  
نروژ است. او قبال چند دوره از اعضای 
پارلمان اين كشور بود. انتقاد از او كه چرا 
با ِسلفون )موبايل( دولتی و بدون اطالع 
نخست وزير به ايران سفر كرده بود باعث 
كنار رفتن »پِر« از كابينه شد. بهاره كه 
در ايران متولد شده است سال ها پيش با 
خانواده اش به نروژ مهاجرت كرده و در اين 

كشور زندگی می كند.

وزیر 58 ساله نروژ که با دوست دختر ایرانی 28 ساله اش به ایران رفته بود 
مجبور به کناره گیری شد!

»پِر« و بهاره
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در پی انتشار تصميمات ارزی دولت كه 
وعده آن از قبل داده شده بود، عبدالناصر ِهمّتی 
رئيس كل جديد بانك مركزی يکشنبه شبـ  
14 اَُمرداد 1397 در يك برنامه رسانه ای درباره 
اين تصميمات توضيح داد و نخست از اينکه اين 
مقام به او واگذار شده است ابراز شادمانی كرد و 
گفت: خوشحال هستم در جايی قرار گرفته ام 
كه بتوانم به ملت مان خدمت كنم و خدمت 
به مردم، يکی از آرزوهای هميشگی من بوده 
است. نظام تکليف كرد كه اين مسئوليت را 

برعهده گيرم.
به اظهار همتی،  در چندماه گذشته همه 
كاالها بر اساس نرخ ترجيحیـ  دالر 4200 
تومانی كه اكنون به 4400 تومان رسيده است، 
وارد كشور شده است و با توجه به اينکه خريد 
و فروش ارز ممنوع بود، در حاشيه اين بازار، 
نرخی پديد آمده بود كه بر كل اقتصاد ايران 
سايه افکنده بود، ضمن اينکه رانت هايی نيز 
در راستای ارز 4200 تومانی شکل گرفته بود، 
كه اقدامات قضايی در رابطه با تخلفاِت صورت 
گرفته در اين بخش در حال انجام است. قباًل 
در بازار اوليه و بازار ثانويه تخلّفاتی در حوزه 
تخصيص ارز دولتی رخ داده بود، و چون حجم 
كاال زياد بود كنترل هم سخت بود. اينك كه ارز 
دولتی محدود به كاالهای اساسی و ضروری، 

شده است كنترل كارآمد خواهد بود.
شرايط اقتصادی ايران خوب است، از نظر تراز 
ارزی نيز تراز، مثبت است و مشکلی برای اقتصاد 
كشور پيش نيامده است، و بنابراين اشکالی 
ندارد كه بازار ارز را باز كرده و اجازه دهيم كه 
فعاالن اقتصادی با هم آزادانه كار كرده و بازار ارز 

را عمق بخشند و شّفاف كنند.
همتی گفت كه بهای كاالهای اساسی تا 
پايان فروردين 1398 بدون تغيير باقی خواهد 
ماند و ارز هم تا همان زمان به نرخ دالر 4200 
تومانی در اختصاص آنها قرار می گيردـ  البته 
نظارت كافی نيز صورت خواهد گرفت كه انحراف 
در اين زمينه وجود نداشته باشد. بر اين اساس، 
وزيران وزارتخانه های مربوط قول داده اند كه 

نظارت كافی داشته باشند. 
همتی درباره بازار ثانويه ارزها گفت: قرار بر اين 

بود كه بيست درصد از صادركنندگان، ارز حاصل 
از صادرات خود را به بازار ثانويه ارايه كنند، كه 
ديديم اين بازار به صورت كامل شکل نگرفت، اما 
طبق تصميمات تازه ارزی، به استثنای كاالهای 
اساسی، همه كاالهای ديگر بايد از اين بازار 
»تأمين ارز« شوند و بر اين اساس، واردكنندگان 
بر مبنای ثبت سفارش  كه امری ضروری است، 
از اين بازار تأمين ارز خواهند شد. پتروشيمی ها، 
فوالد كارها، گاز، ميعانات گازی و فرآورده های 
نفتی مجموعا به عنوان عرضه كنندگان ارز در 
بازار ثانويه عمل خواهند كرد و نرخ برابری ارز 
هم بر پايه قاعده »عرضه و تقاضا« است، البته 
عرضه و تقاضا به صورتی نخواهد بود كه ما آن را 
رها كنيم. معتقديم كه قواعد »بازار« كار خود را 
خواهد كرد، لذا در نرخ دخالت نخواهيم كرد، اما 
در مواقع ضروری و مقتضی و فقط در مواردی كه 
احساس كنيم ضرورت است وارد می شويم. ارز 
بانك مركزی به موقع حضور خواهد يافت و بازار 
را هدايت خواهد كرد، پس »نرخ شناور ارزها« 

مديريت شده خواهد بود. 
رئيس كل بانك مركزی گفت: صادركنندگان، 
اگر ارز خود را در مدت زمان تعيين شده به بازار 
ثانويه ارايه نکرده باشند، بايد مابه التفاوت را با نرخ 
بازار آزاد كه شکل خواهد گرفت، به حساب خزانه 
واريز كنند. دولت در مورد نرخ دخالت نمی كند 
و اين نرخ را اعالم نخواهد كرد، بنابراين، »بازار 
آزاد« نرخ ارزها را شکل خواهد داد، ضمن اينکه 
مطمئن باشيد كه نرخی كه در اين بازار شکل 
خواهد گرفت، به خاطر عمق زياد بازار ثانويه 

جديد، قطعا نرخی بهينه خواهد بود.
همتی گفت: اميدواريم نياز به دخالت »ارز 
بانك مركزی« را در بازار نداشته باشيم، اما 
تأكيد ما اين است كه بازار بايد خود را كنترل 
كند. سياست من اضافه كردن ذخاير ارزی بانك 
مركزی است و اميدواريم كه از اين ارز مداخله 

ای استفاده نکنيم.
رئيس كل بانك مركزی در پاسخ به اين سوال 
كه چه تضمينی وجود دارد صادركنندگان ارز 
خود را وارد بازار كنند؟، گفت: دوره اول ]چند 
ماه گذشته[ صادركنندگان اين كار را نکردند كه 
اشتباه از آنان بود. در اين دوره مابه التفاوت را از 

آنها می گيريم و حتما بايد به خزانه برگردانند.
وی همچنين اظهار داشت: آن دسته از 
كاالهايی كه در وزارت مربوط )صنعت و تجارت( 
ثبت سفارش خواهند شد، از بازار ثانويه تأمين 
ارز خواهند كرد؛ لذا اولويّت بندِی دو و سه نيز 

نخواهيم داشت.
همتی گفت: اگر از مصرف كنندگان حمايت 
كنيم، به طور خود به خودی توليدكنندگان نيز 
حمايت خواهند شد. نرخ ارز  دولتی و ازجمله 
دالر 4200 تومانی به دست توليدكنندگان 
نمی رسيد. می دانيم كه نرخ دستوری، عاری از 

رانت و فساد نخواهد بود.
رئيس تازه بانك مركزی گفت: يکی از 
مشکالت كنونی، تأمين ارز در مصارف مسافرتی 
و پزشکی و از اين قبيل بود و به عبارت ديگر؛ 
گرفتن ارز برای مسافرت و درمان  سخت بود. 
همچنين قاچاق اعالم كردن ارز برای عده ای 
مشکل ِجّدی به وجود آورده بود كه به تصميم 
رئيس جمهور لغو شده است؛ خريد و فروش ارز 
از صرافی ها از اين به بعد آزاد است و ديگر قاچاق 
محسوب نمی شود. برای رفع اين قبيل مشکالت 
تصميم دولت بر اين قرار گرفته است كه خريد و 
فروش ارز در صّرافی ها مجاز باشد. همه صّرافی 
ها خريد و فروش ارز خواهند داشت و برای 
سفرهای خارجی و خدمات نيز تأمين اسکناس 
خواهند كرد. اميد است صّرافی ها كه مدتی است 
فعاليت ِشان تعطيل بود، به دولت و مردم كمك 
كنند تا اين بازار شّفاف شود و نيازهای واقعی 
مردم را با نرخ ارزی كه در بازار ثانويه شکل خواهد 
گرفت، تأمين كنيم. صرافی ها، خريد و فروش 
ُخرد انجام می دهند، خريد و فروش تا ده هزار 
دالر نيز مجاز است.  صرافی ها حتما بايد خود را 
با بازار ثانوی يکی كنند. در بازار ثانوی، تسويه 
حساب ارز صّرافی ها نيز صورت می گيرد. در 
اين ميان صادرات غيرنفتیـ  غير از پتروشيمی 
ها و مواردی از اين دست، می توانند تامين 
كنندگان ارز صرافی ها باشند. اگر اين روند 
صادرات پتروشيمی پيش رود، به 40 ميليارد 
دالر در سال جاری خواهيم رسيد؛ چراكه در 
4 ماهه نخست سال جاری، 15 ميليارد دالر 

صادرات پتروشيمی داشتيم.

جزئیات تصمیمات ارزی دولت از زبان رئیس تازه بانک مرکزیـ  بازشدن دست 
صراف هاـ  شناور شدن ارزهاـ  حذف ارز مسافرتی، لغو قاچاق ارز و ...
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همتی گفت: اختالف نرخ اسکناس )پول 
نقد خارجی( و حواله در بازار تا حدی معقول 
)درصدی كم( قابل قبول است؛ نرخ بازار از ادغام 
بازار ثانويه و سامانه نيما به دست می آيد. ما 
مشکلی برای ارز نداريم حتی در صورت تحريم. 
وقتی كه خريد و فروش ارز محدود شده 
بود، فشار روی معامالت سکه افتاد؛ اما با اجرای 
تصميمات تازه، بازار سکه نيز فرو خواهد ريخت.

تغييرات نرخ ارز در چندماه اخير، اثرات خود 
را بر روی »توّرم« تخليه كرده است؛ مسکن، 
خودرو و برخی كاالها گران شده اند. اگر نرخی 
كه در بازار شکل خواهد گرفت كه البته با نرخ 
قبلی تفاوت بسيار خواهد داشت، متعادل باشد، 
درصد توّرم متعادل خواهد بود. ما با اين سيستم 
بر بازار ارز سوار خواهيم شد. با كنترلی كه 
خواهيم داشت امکان خروج سرمايه نخواهيم 
داشت. ما واردات ارز به كشوررا از سوی صّرافی 
ها، مجاز اعالم كرده ايم كه هم طال و هم اسکناس 
می توانند وارد كنند. اگرچه اين كار در تخّصص 
صّرافی ها است ولی اشخاص حقيقی نيز می 
توانند ارز و طال وارد كنند. دولت به هر كسی 
كه توانايی واردات طال داشته باشد، اجازه آن را 
می دهد. اين در حالی است كه با رئيس سازمان 
بورس نيز صحبت كرده ايم كه می خواهيم 
بازارهای ثانويه را از طريق بازار باز و بازارهای 
موازی كنترل كنيم. يعنی بازار مالی را در كنار 
بازار ثانويه قرار خواهيم داد و از ابزارهای بازارهای 
مالی استفاده بهينه خواهيم كرد؛ ضمن اينکه 

برای استفاده از بازارهای مالی نيز ظرف دو هفته 
آينده تصميمات خود را اعالم خواهيم كرد.

همتی گفت كه فردا )امروزـ  دوشنبه 
15 اَُمرداد 1397( با صادركنندگان و صّراف 
ها جلسه برگزار خواهيم كرد و اجرای بسته 
)تصميمات ارزی دولت( را به روز سه شنبه )16 

اَُمرداد 1397( موكول خواهيم كرد.
همتی همچنين گفت: بانك مركزی مجاز 
شده است كه سپرده های ارزی مردم را جذب 
كند و بانك های عامل نيز مجاز شده اند كه 
سپرده های ارزی را به عنوان عامل بانك مركزی 
جذب كنند و البته نرخ سود را نيز ابالغ خواهيم 
كرد. برخی از بانکها در سال های پيش در مورد 
سپرده های ارزی به مردم جفا كردند. ما اين 
اطمينان را به مردم می دهيم كه از سپرده های 
ارزی سود بگيرند و ارزش روز دارايی خود را 
حفظ كنند. مردم هم بايد دولت را كمك كنند؛ 
چراكه تالش دولت برای رفاه مردم است و بايد 
مشکالت را حل و فصل و فشارهای بين المللی 
را خنثی و بی اثر كند. همه بايد به دولت كمك 
كنيم. قبول كنيم كه دشمن از تحريکات دست 
برنداشته. ما در شرايطی هستيم شبيه جنگ 
اقتصادی و آمريکا تحريم ها را برقرار كرده و 
تالش بر افزودن آنها دارد ولی آنچنان دارای 
اقتدار هستيم كه در همان روز تجديد تحريم 

ها بازار آزاد ارز باز می كنيم.
همتی گفت: در كشورهای پيشرفته هم 
مشکالت مالی وجود دارد، ما كنترل خواهيم 

كرد. من در جايی كه ضروری باشد حتما 
موضوع را به مردم توضيح خواهم داد. در اين 
شرايط سخت، اين مسئوليت را قبول كردم و 
تمام داشته های علمی خود را به كار خواهم 
بست و اعتماد عمومی به بانك مركزی را باز 

خواهم گرداند.
رئيس بانك مركزی در پاسخ به يك پرسش 
گفت: افرادی كه بليت مسافرت خارج تهيه كرده 
اند برای روزهای پيش رو، حتما ارز خود را به نرخ 
قبلی دريافت خواهند كرد. ولی، از اين پس ارز 
مسافرتی معنا نخواهد داشت و ما ارز مسافرتی 

نخواهيم داشت.
همتی سپس به بازار پول پرداخت و گفت: 
من در مورد بازار سرمايه ايده ها دارم و البته 
سهامداران بازار سرمايه مطمئن باشند كه در 
كنار آنها هستم. من 15 سال در اين سمت بوده 

ام كه به آن تعلق خاطر دارم.
همتی با بيان اينکه تنها ده روز است كه به 
بانك مركزی آمده است گفت: روابط من با بانکی 
ها خوب است و با بانکها رفاقت دارم، البته نظارت 
حرفه ای را نيز اِعمال خواهم كرد و اگر تخلّف 
كنند، حتما برخورد خواهم كرد، و در رابطه با 
سود و اضافه برداشت، بزودی با بانکها صحبت 
خواهم كرد. بانك مركزی وظيفه دارد كه ارزش 
پول ملی را حفظ و توّرم را كنترل كند. پس از 
ساماندهی بازار ارز، به بانك ها، سود سپرده ها 
و حفظ قدرت خريد پول ملی )ريال( خواهيم 

پرداخت.

دويچه وله )صدای آلمان(ـ  هدايت اهلل 
خادمی نماينده مجلس شورای اسالمی، روز 
يکشنبه )7 اَُمرداد 1397 = 29 جوالی 2018( 
در نطقی در جلسه علنی با انتقاد از اوضاع 
اقتصادی و وضعيت معيشتی مردم، از جمله 
گفت: هر روز شاهد بيشتر شدن مشکالت 
هستيم. كشور دچار اختالس و فساد شده 
است. چرا كشورهای ديگر فساد را كنترل 

كرده اند، اما ما نمی توانيم؟!. 
    هدايت اهلل خادمی گفت كه تصميمات و 
اقداماِت بيشتِر دولتمرداِن سه دهه گذشته 

بوی ناكارآمدی می دهد. برخی از مسئوالن

    شعار »مرگ بر آمريکا سر می دهند«، 
اما فرزندان شان در آمريکا هستند.     در اين 
چند دهه حدود 200 خانواده سرنوشت 
كشور را به گروگان گرفته و از اين وزارتخانه 
به آن وزارتخانه می روند و ....    اين نماينده 
راه برون رفت از معضالت اقتصادی ايران را 
»پرده برداری« از فساد و اختالس به دست داد 
و گفت كه اگر 50 تَن از اين مفسدين را محاكمه 
و به اشد مجازات برسانند و اموال آنهارا كه بعضا 
از كشور برداشته  و برده اند به خزانه بازگردانند، 
تا سالها فساد كه نوعی خيانت به ملت و ُظلم 

است از كشور رخت برخواهد بَست.

هدایت اهلل خادمی نماینده مجلس:
 200 خانواده سرنوشت کشور را به گروگان گرفته اند

هدايت اهلل خادمی
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در پی ابالغ و انتشار بخشنامه 45 موردی 
معامالت ارزی در بيستم اَُمردادماه 1397، 
چند صاحب نظر اين اقدام رئيس تازه بانك 
مركزی را در اين شرايط برای كشور مفيد 
دانستند، ولی اشاره كردند كه »شماری از 
موارد« تا حدی مبهم اند زيرا كه در آنها لفظ 
عام بکار برده شده و ممکن است معامالت 
ارزی را وارد كانال بروكراسی كند و توصيه 
كرده اند كه بانك مركزی در »پيروهاِی اين 
بخشنامه« كه وعده تنظيم و ابالغ آنها را 
داده است جزئيات را بدست دهد با توضيح 

قلم به قلم. 
اين صاحب نظران گفته اند كه همانند 
كشورهايی كه در طول يکصد سال اخير 
)پس از جنگ جهانی اول( وضعيت كنونی 
ايران را داشتند )درگير جنگ اقتصادی 
بودند(، بانك مركزی ايران بايد ره چنان رود 
كه رهروان رفتند و در ساختمان اداری خود 
]در خيابان ميرداماد[ و در چارچوب ادارات 
»عمليات ارزی« و يا »نظارت بر ارز«، چند 
گروه تخّصصی مستقر كند كه افرادی كه خود 
را مستحق می دانند، ولی در بخشنامه صريحا 
به خدمات آنان اشاره نشده برای دادن توضيح 
و ارائه مدرک و دريافت مجّوز خريد ارز كه 
ميزان آن طبق ضابطه مصّوب در چارچوب 
قرارداده شده است ]محدود است[ از صرافی 
ها و يا شعب بانك ها برپايه اصل عرضه و 
تقاضا )اصطالحا؛ توافقی( به اين گروهها 
مراجعه كنند. سپردن تشخيص مجاز بودن 
متقاضی به خريد ارز به صّراف و شعبه بانك 
ايجاد بروكراسی، رفت و آمدهای متعدد، جّر 

و بحث اضافی و در نتيجه نارضايی می كند. 
برای مثال؛ در اين بخشنامه، خدمات فرهنگی 
به تحصيل در خارج و يا سفر مطالعاتی 
استادـ  فقط استاد! و از قبيلـ  آن هم پس 
از تأييد دانشگاه و وزارتخانه های مربوط 
محدود شده است كه نه تنها كافی نيست 
بلکه ايجاد بروكراسی می كند و افراد از 
خدمت به ملت منصرف می شوند. مطالعه 
در خارج برای انتشار كتاب و ارتقاء معلومات 
مردم كشور، ايجاد آنالين های فرهنگی به 
زبان فارسی، تأسيس مدرسه برای تدريس 
به زبان فارسی و ... هم خدمات فرهنگی 
هستند كه در بخشنامه به آنها اشاره نشده 
است و ايست خدمت فرهنگی به وجود می 
آورد. آيا اين خدمات فرهنگی اولويت دارند 
يا تأمين و انتقال ارز بابت حقوق و مزايای 
كاركنان خارجی دارای پروانه كار شاغل در 
وزارتخانه ها كه در بخشنامه آمده است؟. در 
تصميمات اخير ارزی، بيش از معمول روی 
كلمات »ايرانی درون مرزـ  غير مقيم« تأكيد 

شده كه تبعيض آميز و بحث آور است.
يك صاحب نظر ايرانی برون مرز و ساكن 
آمريکا گفته است كه در اين بخشنامه چنين 
آمده است: تأمين و انتقال ارز بابت حمل 
جنازه و هزينه های وابسته به آن به داخل 
كشور جهت اتباع ايرانی مقيم ايران به دفاتر 
نمايندگی های دولت جمهوری اسالمی 
ايران در خارج از كشور با ارائه درخواست 
از اداره كل امور مالی وزارت امور خارجه به 
نرخ بازار بالمانع است. آيا اين مورد، قائل 
شدن تبعيض ميان ايرانی برون مرز و ايرانی 

درون مرز نيست؟. پس از انقالب، ميليونها 
ايرانی مقيم كشورهای ديگر شده اند و قانون 
اساسی تابعيت ايران را حق مسلم هر ايرانی 
می داند. بسياری از ايرانيان برون مرز كه در 
سنين باال مقيم خارج شده اند وصّيت می 
كنند كه جسدشان پس از فوت به شهر زادگاه 
منتقل شود و اين كار هزينه داردـ  هزينه 
ارزی. همچنين الزم است كه بانك مركزی 
تبديل بخشی از مستمری بازنشستگان را 
هم در نظر می گرفت. جمع باالترين دريافتی 
بازنشستگان در سال از 30 ميليون تومان 
تجاوز نمی كند كه با نرخ امروز می شود حدود 
سه هزار دالر در سال، يعنی جمعا كمتر از 
واردات 200 اتومبيل. پس از پيروزی انقالب و 
تا مدتی، دريافتی بازنشستگان برون مرز به ارز 
داده می شد. واردات كاال )جنس( به كشور 
كاری است كه در دراز مدت زيان آور است و 
توليدات داخلی را به حد اقل می رساند و می 
دانيم كه هميشه نفت برای ارزآوری نيست. 
به باور اين صاحب نظر، تأمين و انتقال ارز 
بابت هزينه اجاره و حق اشتراک شبکه های 
اطالعاتی تا ميزان 80 هزار يورو خيلی زياد 
است، او كه چنين رقمی را نشنيده است و 
يا خريد ارز برای انتشار آگهی در خارج از 

كشور!.
وی گفته است: »بند 28 تأمين و انتقال 
ارز بابت تبديل دارايی های ريالی مأمورين 
نمايندگی های خارجی سفارتخانه ها و 
كنسولگری های كشورهای خارجی در ايران 
به ارز« نيز ازجمله بروكراسی سازها است. 

كدام دارايی؟.

اصحاب نظر: اختصاص ارز به خدمات فرهنگی نباید منحصر به استاد و دانشجو باشد 
ـ پرهیز از بروکراسی ارزی
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سازمان بازرسی كل كشور در اين ماه از 
سال 1397اعالم كرد كه در جريان فروش 
سکه طال از سوی بانك مركزی، يك فرد 31 
ساله )بدون ذكر نام( بيش از 38 هزار و 250 
سکه طال را به قيمت دستکم 53 ميليارد و 
550 ميليون تومان خريداری كرده است. به 
گزارش اين سازمان، همچنين به 40 شركت 
بيش از 220 ميليون يورو برای واردات تلفن 
همراه )ِسلفونـ  موبايل( پرداخت شده كه 
145 ميليون يورو از اين مبلغ در عمل ناپديد 

شده است!.

در اين گزارش آمده بود كه 5 درصد كل 
سکه های فروخته شده بانك مركزی به 
50 نفر تعلق گرفته و هر سکه يك ميليون 
تومان برای خريداران سود داشته است!. بر 
اين اساس، بايد هر يك 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 واردكنندگان 
تلفن همراه كه ارز دولتی به آنها تخصيص 
داده شده بود از اين ارز، و در واكنش به فروش 
سلفون به بهای خيلی گران، اقدام به انتشار 

اسامی اين واردكنندگان كرد. 
وی گفته است كه تا 29 خردادماه 1397 
به 40 شركت وارد كننده تلفن همراه، ارز 
دولتی تخصيص داده شده است كه 30 
شركت از اين فهرست تنها با بخشی از ارز 
تخصيص داده شده اقدام به واردات »تلفن 

همراه« كرده اند. 
رقم كل ارز اختصاص يافته به اين 40 
شركت 220 ميليون و 643 هزار و 206 يورو 
بوده است كه تاكنون اين 30 شركت، سلفون 
هايی معادل 75 ميليون و 283 هزار و 860 

يورو از گمرک ترخيص كرده اند.
در اين زمينه، ابراهيم درستی، رييس 
اتحاديه فروشندگان دستگاه های صوتی 
ـ تصويری و تلفن همراه به  خبر آنالين 
گفته است: "در ميان شركت هايی كه ارز 
4200 تومانی برای واردات تلفن همراه  
)سلفون( گرفته بودند، شماری وجود دارند 
كه اصال كارشان به واردات تلفن همراه ربطی 
نداشته است. مثال شركتی هست كه حوزه 
تخصصی اش دام و طيور بوده اما برای واردات 
تلفن همراه! ارز 4200 تومانی گرفته است!.".

او گفت كه برخی از شركت هايی كه 
در فهرست دريافت كنندگان دالر 4200 
تومانی وجود دارند، اخير ثبت شده و در ميان 
آنها شركت هايی هستند كه بيش از يك ماه 

از ثبت آنها نمی گذرد .
به گزارش چهارم تيرماه 97 خبرگزاری 
ئيس  تسنيم، غالمرضا تاج گردون ر
كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: نبود 
بازار موازی¬ برای معامالت ارزی )صّرافی ها( 
سبب شد كه بازار فعلی ارز چنين يکه تازی 
كند. با توجه به اينکه اتفاق تازه ای در بازار 
اقتصادی كشور صورت نگرفته و تحريم های 
اشاره شده رئيس جمهوری آمريکا هنوز آغاز 
نشده، بانك مركزی در خصوص كنترل بازار 

ارز دچار خطاهايی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنيم و در همين 
روز، محمدرضا پورابراهيمی نماينده كرمان 
و رئيس كميسيون اقتصادی مجلس گفت: 
سياست تعيين نرخ 4200 تومانی دالر آمريکا 

در اقتصاد كشور معکوس عمل كرده است.
 وی افزود: طبق آمار سازمان گمركات 
كشور، در مدتی كوتاه بيش از 27 ميليارد 
دالر تقاضا برای واردات كاال 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 كاهش ارزش پول 
كشور بايد تاثيری بر صادرات كشور شکل 
گيرد اما¬ می بينيم كه صادرات ايران كاهش 

و واردات افزايش يافته است.

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

ازدواج با اختالف ِسّنی غير متعارف 
منحصر به مردها نيست، زنان نيز با مردان و 
پسران دهها سال جوانتر از خود ازدواج می 
كنند كه ُعمر طوالنی تر داشته باشند، دچار 
ضعف حافظه و مشکالت روانی نشوند و 
دشواری های دوران جوانی و ميانسالی خود 
را فراموش كنند. در طول حادثه نويسی 
خود به صدها مورد آن در ايران و هزارها 
مورد در كشورهای ديگر برخورد كرده بودم 
كه خبرساز شده بودند و خبرگزاری ها اين 
خبرها را به سراسر جهان مخابره كرده بودند. 
به سه مورد آن در ايران در سال های از 1336 
تا 1347 و آخرين مورد آن كه در جوالی 
2017 خبر جهانی شده بود و در اندونزی 

رخ داده بود اشاره كنم:
   ـ  اواخر بهمن ماه 1336 بود كه خبر 
رسيد در كوی مجيديه دو پسر و سه دختر 
و سه داماد يك زن 69 ساله به جان اين زن 
افتاده و اورا كتك زده اند و سبب آن، ازدواج 
پنهانی اين زن با يك پسر 19 ساله بوده 
است. ]در آن زمان، كوی مجيديه در شمالی 
شرقی تهران واقع بود و اينك داخل شهر، 
كه خيابان رسالت از ميان آن می گذردـ  
پيش از انقالب، كارخانه آبجوسازی آن 

معروف بود.[.
    برای گفت و شنود با اصحاب اين مرافعه 
به پاسگاه ژاندارمری مجيديه و شمس آباد 
رفتم. شوهر اين زن كه او نيز كتك خورده 
بود گفت كه در همدان ديپلم متوسطه 
گرفته بودم ولی پدر و عمويم جمعا فقط 
170 تومان ]پول آن روز[ به من داده بودند 
با يك بليت اتوبوس كه به تهران برای شركت 
در كنکور دانشگاه و دانشسرای عالیـ  دو 
مؤسسه تعليمات عالی وقتـ  آيم و اگر 
قبول شوم بعدا برايم پول بيشتری خواهند 
فرستاد و اگر قبول نشوم بايد فورا به شهر 
خود بازگردم. اين پول كم برای اين بود كه در 
تهران نمانم و فرضا عادت به رفتن به شهرنو 
نکنم. ]شهرنوـ  محل استقرار صدها فاحشه 

خانه در يك محله دارای ديوار، معروف به 
قلعه.[. از قزوين، اين بانوـ  بانوی 69 سالهـ  
بر مسافران اتوبوس اضافه شد و در كنار من 
ـ روی تنها صندلی بدون سرنشين اتوبوس 
نشست و سر ِ صحبت با مرا بازكرد كه برای 
چه به تهران می روم. همه چيز را به او 
گفتم، گفت كه در خانه اش يك اطاق خالی 
كوچك دارد كه می تواند آن را به ماهی 15 
تومان به من اجاره دهدـ  برابر با اجاره 3 روز 
ماندن در يك مسافرخانه درجه 3. قبول 

كردم و مستاجر او شدم.
    اين جوان اضافه كرد: در كنکور قبول 
نشدم و در بازگشت به همدان دو دل بودم 
و ترديد داشتم و مايل به ماندن در تهران 
و ثبت نام در يك آموزشگاه شبانه زبان 
انگليسی و يافتن كاری در ساعات روز. تا 
آن روز، دو هفته و دو روز بود كه در تهران 
بودم و تنها 80 تومان از پولی كه با خود آورده 
بودم، باقی مانده بود. جريان را با ُگلی )گلبانو 
ـ صاحبخانه( در ميان گذاشتم، پس از لختی 
تأمل گفت: "بيا و شوهر من شوـ  نکاح غير 
ثبتی. هر وقت بچه هايم كه ساكن، قزوين، 
تاكستان، رشت و فومنات هستند به تهران 
آيند، تو آن شب را در اطاق خودت باش، 
من كه حقوق بازنشستگی می گيرم و در 
بانك هم پس انداز دارم، همه هزينه خانه 
را بر عهده می گيرم و تو تنها پول حّمام و 
سلمانی ات را بده. دوچرخه پسرم هم در 
انباری است، آن را سوار شو. اين دوچرخه 
را وقتی كه مدرسه می رفت برايش خريدم. 
سن و سال تأثيری در زندگی مشترک ندارد 
و تفاوت ايجاد نمی كند، رفتار و اخالق مهم 
است كه رفتار مرا تجربه كرده ای، مهربان و 

مددكار هستم.".
    پيشنهاد اورا در ذهن، باال و پايين كردم 
و پذيرفتم. او يك مستأجر ديگر داشت كه 
يك گروهباِن دارای زن و فرزند بود. خانه 
ُگلی تا پادگان حشمتيه فاصله ای زياد 
ندارد و بيشتر مستأجران محله ما، نظاميان 

هستند. ُگلی همان شب جريان را با اين 
مستأجر كه با يکی از دامادهای او از بچگی 
آشنا و همبازی بود در ميان گذاشت و تاكيد 
كرد كه محرمانه بماند. قرار شد كه جمعه 
باهم به مسجد برويم، يك شاهد ديگر هم 
با خود ببريم و نکاح شفاهی با حضور آنان 
انجام شود. در صيغه نکاح، زمان؛ سه سال 
و مبلغ َمهر 50 تومان تعيين شد كه ُگلی 
گفت اين مبلَغ را دريافت كرده است. عاقد 
گفت، ازدواج در اسالم همين است؛ رضايت 
طرفين، دو شاهد كه معّرف هم باشند و يا 
دو شاهد و دو معرف و تعيين َمهر كه بايد 
قابل تبديل به پول باشد و در ازدواج موّقت؛ 
تعيين مدت. او گفت كه ثبت عقد از اواسط 
دوره پادشاهی رضاشاه »قانون« شده است 
و احکام اسالمی خيلی باالتر از قوانين 
موضوعه هستند كه اين قوانين ريشه و هدف 
سياسی و ... دارند. به اين ترتيب ما زن و شوهر 
شديم و زندگی بسيار خوبی داشتيم بگونه 
ای كه تصميم داشتم پيشنهاد كنم كه نکاح 
ِ مان را دائمی و ثبتی كنيم. من صبح ها به 
كالس زبان می رفتم و عصرها، حسابدار 
موّقت )ساعتی( يك فروشگاه فرش بودم و 
با اينکه دارای درآمد شده بودم، ُگلی حاضر 

به قبول پول از من نبود.
    بدبختی ما از روزی آغاز شد كه ُگلی 
تصميم به اخراج مستأجر خود گرفت 
زيراكه زن او حاضر به تميز كردن آشپزخانه 

و توالت مشترک به سهم خود نمی شد.
    مستأجر ]گروهبان[ كه تصّور می كرد 
من ُگلی را عليه او تحريك كرده ام برای 
گرفتن انتقام از من، جريان عقد موقت 
)صيغه( ما را به داماد ُگلی )دوست قديمی 
خود( اطالع داد كه ديديم ديروز همه پسران، 
دختران و دامادهای ُگلی به تهران و به خانه 
ما هجوم آوردند، نخست از من اعتراف به 
ازدواج خواستند كه چون رّد كردم و گفتم 
كه به كسی مربوط نيست من يك انسان 
بالغ و مختار هستم، بر سرم ريختند، ُگلی 

... و ازدواج زنان سالخورده با مردان جوان و حتی پسر 15 سالهـ  اشاره به چند مورد و 
آخرین مورد در جوالی 2017 در اندونزی
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روحيه 73 ساله در كنار شوهر 15 ساله خود سالمت

به كمك من آمد كه اورا هم زدند، جيغ كشيد، 
همسايگان و بّقال سر كوچه به كمك آمدند و 

ژاندارمری را خبر كردند و ....
    پرسيدم، علت چيست، كاری خالف شرع 

كه نشده است؟.
    گفت گمان می كنم كه ترسيده اند ُگلی 
وصّيت كند كه پول و خانه اش را به من بدهند، 
به عالوه حسادت دارند كه ُگلی چنين شوهر 
جوان و خوش اندامی دارد با آينده ای خوب. 
شوهر ُگلی 19 سال پيش فوت كرده و ُگلی كه 
پيشخدمت يك بيمارستان دولتی بوده از آن 
پس به تنهايی جور خانه و بچه ها را كشيده 
بود. ُگلی در 27 سالگی با آن مرد كه در يك 

چلوكبابی كار می كرد ازدواج كرده بود.
    ُگلی و فرزندانش حاضر به دادن پاسخ 
به پرسش های من ]كيهانی زاده[ نشدند و 
با خودشان هم سازش نکردند و پرونده به 
دادسرای تهران ارسال شد. ُگلی و شوهرش 
گفته بودند حاال كه كار به اينجا كشيده است 
محال است كه تا پايان ُعمر از هم جدا شوند و 
خواهند رفت و نکاح موقت را دائمی و ثبتی 

خواهند كرد!.
   ـ  در تعطيالت نوروزی 1342 بود كه خبر 
رسيد مرد جوانی پس از َكفن و َدفن زن 63 ساله 
خود قصد خودكشی كرده، ماده مرگ موش 
خورده و در بيمارستان است. به آنجا رفتم، مرد 
24 ساله ای را در تختخواب بيمارستان ديدم 

كه گفته بود كارمند ليسانسيه دولت است.
     او گفت كه نمی تواند زنش را فراموش كند 

و بدون او به زندگی ادامه دهد.
    وی در پاسخ به پرسش من كه درباره 
آشنايی و ازدواجشان بگويد، گفت: پنج سال 
پيش دانشجوی سال اول دانشگاه تهران بودم 
و نيازمند به پول. نمی خواستم تحميل بر پدرم 
باشم كه شش فرزند ديگر دارد. يك آگهی به 
روزنامه دادم كه حاضرم معلم سرخانه شوم. 
چهار پاسخ دريافت كردم و همه را پذيرفتم. 
به اين ترتيب، همه اوقات فراغت من ازجمله 
تمام ساعات جمعه ام گرفته بود. يکی از اين 
شاگردان در كالس ششم ابتدايی تحصيل می 
كرد و مشکل شنوايی داشت. او در خانه مادر 
بزرگ مادری اش زندگی می كرد كه اين بانو در 
آن زمان 59 ساله بود. اين بانو به قدری مهربان 
و سخاوتمند و شيرين زبان بود كه سه ماه بعد به 
او پيشنهاد ازدواج دادم. شش سال بود كه بيوه 
شده بود. قبول كرد و ما زندگی خوشی داشتيم 

تا اينکه سال گذشته، دكتر تشخيص داد كه 
سرطان گرفته است. او خانه اش را به نام من و 
همين نوه اش كرد كه با ما زندگی می كرد. من 
ليسانسيه و كارمند دولت شدم و بانويم 42 روز 
پيش درگذشت. برايش بهترين مجلس ترحيم 
را برگزار كردم، شب هفتم و چهلم گرفتم. من 
با خود عهد كرده بودم كه چند ساعت پس از 
نصب سنگ قبر و برگزاری مراسم چهلم فوت و 
واگذاری سهم خانه به دو دخترش، خودكشی 
كنم كه به تصميم خود عمل كردم. نوه را به خانه 
مادرش فرستادم و ماده مرگ موش را خوردم كه 
ناگهان در خانه باز شد و نوه و مادرش وارد شدند. 
اندكی پس از ورود اين دو به خانه، دچار حالت 
تهّوع شدم، از حال رفتم و آنان مرا به بيمارستان 
رسانيدند. اّما من از وفا به َعهدی كه با خود بسته 
ام باز نخواهم گشت و زندگانی بدون زنم را نمی 

خواهمـ  زنی كه 39 سال بزرگتر از او بود.!.
   ـ  تابستان 1343 بود كه واقعه بی سابقه 
ای در بيمارستان حکيم الملك تهران )وابسته 
به سازمان شير و خورشيد ايران واقع در يك 
خيابان فرعی منشعب از خيابان مولوی تهران( 
روی داد. يك بانوی 59 سالِه بدون فرزند كه دو 
سال پيش از آن برای سومين بار ازدواج كرده 
بود از پلکان طبقه سوم خانه برادرش به پايين 
افتاده بود و پس از انتقال به بيمارستان حکيم 
الملك درگذشته بود. شوهر 22 ساله اين زن 
پس از اطالع از واقعه، خودرا به بيمارستان 
رسانده بود كه به او گفته بودند جسد زنش در 
مسجد بيمارستان است تا از آنجا به پزشکی 
قانونی جهت تشخيص علت مرگ منتقل شود. 
اين جوان با شنيدن اين خبر شروع به كوبيدن بر 

جمجمه خود كرده بود و شيون كنان به مسجد 
بيمارستان رفته تا جسد زنش را ببيند كه در 
آنجا سکته مغزی كرده و در كنار نعش زنش بر 

زمين افتاده و ُمرده بود. 
    بستگان اين بانو كه به بيمارستان آمده بودند 
گفتند كه مادر اين مرد جوان دوست دهها ساله 
اين زن بود و پس از مرگ مادر، اين دو با هم 
ازدواج كرده بودند و شوهر جوان، يك تاكسی 

از خود داشت و رانندگی آن را می كرد.
   ـ  و اّما آخرين ازدواج از اين دست كه دوم 
جوالی 2017 در شهرک »كارانگ انداه« در 
سوماترای اندونزی روی داد و خبر جهانی 
شده است. در اين روز بانو روحايا بينتی محمد 
)روحيه دختر محمد( 73 ساله كه قبال دو بار 
شوهر كرده و دارای يك فرزند است با پسر 
15 سال و 8 ماهه ای به نام سالَمت ريادی 
)رياضی( ازدواج كرد. حد اقل سن ازدواج در 
اندونزی برای زن 16 و برای مرد 19 است، ولی 
اگر مصلحتی اقتضا كند، با مجّوز مقام مربوط، 

كمتر از اين سنين.
    سالمت به رئيس شورای داوری شهرِک 
دهستان مانند خود گفته بود كه به بيماری 
ماالريا مبتال شده بود و »روحيه« از او نگهداری 
كرد تا درمان شد كه تحت تأثير اين خوبی ها 
عاشق او شده است و جدايی از او برايش مرگ 
است و راهی جز خودكشی ندارد. بنابراين، مقام 

مربوط مجّوز ازدواج داده بود.
    ازدواج اين زن و شوهر طی مراسمی با حضور 
بستگان و اهالی محل برگزار و عکس آنان در 
صفحه اول بسياری از روزنامه ها ازجمله روزنامه 

انگليسی گارديَن قرار گرفت.
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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 
گذشتگان است. در تاریخ نگاری ژورناليستی باید 
یک مبدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشت و نوشتن 
مطلــب را از آن آغــاز کــرد بنابراین، مطالبــی که در 
زیــر آمده اســت ارتبــاط با مردادماه داشــته اســت.
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سيزده ساعت پس از پايان راي گيري، چهارم تيرماه 1384 
نتيجه انتخابات دور دوم رياست جمهور ايران به اين شرح اعالم 
شده بود:    محمود احمدي نژاد 17 ميليون و 348 هزار و 783 
راي )نزديك به 62 درصد( و اكبر هاشمي بهرماني )هاشمی 
رفسنجاني رئيس مجلس و رئيس جمهور پيشين( ده ميليون و 
46 هزار و 701 راي )نزديك به 36 درصد(. طبق اعالميه رسمي، 

663 هزار و 770 راي نيز باطله تشخيص داده شده بود.
احمدي نژاد پس از اعالم نتايج انتخابات دور دوم در نطقي كه 
از راديو ايران پخش شد گفت: توليد و صادرات نفت بايد روشن 
شود. نفت سرمايه ملّي بزرگ ما است ولي جّو حاكم بر معامالت 
آنـ  از توليد تا صادرات روشن نيست. ما بايد آن را روشن سازيم. 
من دست مافياهاي قدرت را از نفتمان قطع مي كنم، حتي به 
بهاي از دست دادن جانم. مردم بايد تاثير سهم خود از نفت را در 

حيات روزمره حس كنند.
    در همين روز )پنجم تير ماه 1384( برخي گفته بودندكه 
خصوصي سازي به سبکي كه در ايران صورت مي گرفت و 
مصوبات اخير مجمع مصلحت نظام در زمينه سياست هاي 
مربوط به »اصل 44 قانون اساسي« كه در آستانه انتخابات 
صورت گرفت! مورد قبول اكثريت ايرانيان كه دهها سال عادت به 
دولتي بودن كرده اند نبوده است، همچنين پولي شدن مدارس 

و بيمارستانهاي دولتي. 
    در پي اعالم نتايج دور دوم انتخابات، دولت آمريکا بار ديگر 
اعالم كرد كه نظرش را درباره تمرين دمکراسي در ايران تغيير 
نداده و رد كردن بيش از هزار نامزد از سوي شوراي نگهبان، امري 
پذيرفتني نيست و انتخابات ايران را مطابق استاندارد بين المللي 

نمي توان دانست.

روزي که در تیرماه 1384 محمود احمدي نژاد به رياست جمهور انتخاب شد و از راديو اعالم 
داشت که دست مافیاي قدرت را از نفت ايران قطع مي کند!!

نهم اُمرداد سال 1288 هجری خورشيدي )31 جوالي 1909( 
شيخ فضل اهلل نوري به ُحکم دادگاه انقالب )انقالب مشروطيت( 
اعدام شد. وي پس از خلع محمدعلي شاه، از 26 تيرماه در خانه 

اش تحت نظر قرار گرفته بود و دو روز 
پس از آن به اتهام مخالفت با نظام 
مشروطه )حکومت پارلماني( و ترغيب 
ديگران به اين مخالفت به دادگاه 
انقالب مركب از مشروطه خواهان 
و مجاهدان راه مشروطيت تسليم 

شده بود. 
محاكمه شيخ فضل اهلل كوتاه 
بود. پس از انقالب 1357، نام اورا بر 

بزرگراهي در غرب تهران گذاردند كه ميدان ونك را به ميدان 
آزادي متصل مي سازد!. با وجود اين، در همين زمان نوه اوـ  دكتر 
منوچهر آزمونـ  را اعدام كردند. دكتر آزمون كه پيش از انقالب 
وزير كابينه بود به حکم دادگاه انقالب 
اسالمي در تهران اعدام شد. يك نوه 
ديگر او )نبوي نوري( مدير كل پيشين 
آموزش و پرورش تهران و سازنده دهها 
ساختمان با بدنه كاشيکاري براي 
مدارس تهران به دادستاني انقالب 
احضار شد ولي او قبال به آمريکا 
آمده بود و مقيم كاليفرنيا شده بود و 

دسترسي به او نبود.

روزي که شیخ فضل اهلل نوري اعدام شد
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وثوق الدوله )ميرزا حسن خان( كه با 
امضاي قرار داد نهم آگوست 1919 )اَُمرداد 
1298( با سرپرستي كامل انگلستان بر 
ايران موافقت كرده بود 26 ژوئن 1920 )تير 
1299( استعفاي خود را از رئيس الوزرايي 
تسليم داشت. اگر قرارداد آگوست 1919 به 
اجرا درآمده بود، ايران يکی از سرزمين های 
تحت الحمايه انگلستان بمانند كويت و َقَطر 

وقت می شد.
     اين كناره گيري به معناي پايان كار او نبود 
بلکه بعدا هم به مقام و منزلت رسيد و حتي 
از تهران نماينده مجلس شد!. همين انتخاب 
وثوق الدوله مثالي شده است كه در سطح 
جهان و اصحاب نظر در گفتار و نوشتار خود 

به اجراي دقيق دمکراسي در مناطقي كه 
مردم آن با جزئيات دمکراسي آشنا نباشند 
و ارزش و قدر آن را ندانند ابراز ترديد كنند و 
آموزش و توجيه دمکراسي را مقّدم بر اجراي 
آن بدانند و توصيه كنند كه هزينه تبليغات 
در كمپين هاي انتخاباتي محدود باشد و نه 
بمانند آمريکا سر به ميليارد دالر و بيش از 

اين مبلغ بزند.
     مورخان، مقامات بعدي وثوق الدوله از 
جمله رئيس فرهنگستان ايران! شدنش را 
دليلي بر ادامه نفوذ انگلستان در ايران دانسته 
اند كه رضاشاه كوشيد پس از قدرت گرفتن 
هيتلر در آلمان، با كمك او، ايران را از نفوذ 

انگلستان برهاند كه ....

دكتر مصدق نماينده تهران در مجلس 
در جلسه پنجم تيرماه 1324 با نخست وزير 
شدن صدر االشراف )محسن صدر( مخالفت 
كرد و وي را در شرايطي كه كشور در آن قرار 
داشت و با توّرم پول، حضور نيروهاي بيگانه و 
ناامني در نقاط دوردست رو به رو بود شايسته 

اين مقام ندانست.
 مصدق گفته بود كه دولت نبايد تسليم نظر 
اشغالگران به انتشار اسکناس اضافی و اسکناس 
های پنجاه و صدتومانی می شد. دولت به استناد 
اينکه ايران به استاندارد طال ]چاپ اسکناسـ  
پول كاغذیـ  نه بيشتر از ذخيره طالی خود[ 
وفادار است نبايد زير فشار اشغالگران می 

رفت. آنان اين پول اضافی را برای خريد غاّلت 
ايران و انتقال به شوروی می خواستند به بهای 
گرسنه ماندن ايرانيان. مصدق اين اظهارات را 
چند هفته پس از پايان جنگ جهانی دوم در 

جبهه های اروپا بيان داشت كه متفقين قول 
داده بودند كه در پايان جنگ، نيروهای خودرا 
بدون چون و چرا از ايران خارج سازند. مصدق 
شش سال بعد پس از اينکه نخست وزير شد 
اسکناس های پنجاه و صدتومانی چاپ شده 
در دوران اشغال نظامی را برچيد و بزرگترين 

اسکناس ايران شد بيست تومانی.
     در جلسه پنجم تيرماه 1324، دكتر 
مصدق هنگام اعالم اخذ راي براي تأييد سمت 
محسن صدر، به حالت اعتراض جلسه را تَرک 
كرد كه سي تَن ديگر از نمايندگان در پي او از 
جلسه خارج شدند )اصطالحا اُبستراكسيون 

كردند (.

با وجود کناره گیری وثوق الدوله، نفوذ لندن در تهران ادامه يافت!

ُابستراکسیون دکتر مصدقـ  اظهارات او برضد توّرم پول و انتشار اسکناس های درشت

وثوق الدوله

مصدق
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انگلستان پس از خارج ساختن منطقه ای 
كه امروز كشور عراق خوانده می شود از دست 
عثماني در جريان جنگ جهاني اول، نقشه 
ديگري براي آن داشت كه در زمان عثماني 
شامل 3 منطقه جدا از هم بود. تا زمان نادرشاه، 
اين مناطق )عراق( عمدتاً توسط ايران اداره 
مي شد و بصره تا پايان دوران زنديه و سليمانيه 
تا اواسط دوران قاجارها. تيسفون پايتخت 
ايران به مدت 8 قرن در بين النهرين )عراق( و 
6 فرسنگی )36 كيلومتری( جنوب بغداد بود 
كه هنوز ويرانه كاخ سلطنتی اش باقی است.

     پس از افتادن بين النهرين )مناطق 3گانه 
امپراتوری عثمانی( به دست دولت لندن، 
شيعيان عراق كه اكثريت مردم اين كشور را 
تشکيل مي دهند با نقشه و كارهای انگلستان 
ازجمله دريافت پول از دفن مردگان در نجف و 
فروش اراضی مردم )مال غير( مخالف بودند.

     مخالفت شيعيان عراق در اواخر ژوئن 

سال 1920 به انقالب آنان انجاميد. در آن 
ماه نيروهاي انگليسي فرزند آيت اهلل ميرزای 
شيرازي را كه پس از وفات آيت اهلل يزدي در 
سال 1919 رهبري شيعيان عراق را به دست 
داشت و مرجع تقليد آنان بود دستگير كردند 
كه آيت اهلل برضد انگلستان و نقشه استعماري 
آن دولت فتوا صادر كرد و رواداشت كه انقالب 
به صورت مسلحانه در آيد. ]محمدحسن 
ميرزای شيرازی از فرزندان آيت اهلل ميرزای 
شيرازی در دوران حکومت دكتر مصدق، 
معاون اول دادستان تهران شد و سپس قاضی 

ديوان عالی ايران[.
     ُكردها از همان آغاز افتادن عراق به 
دست انگليسی ها وارد جنگ با آنان )عمدتا 
نظاميان هندی( شده بودند و در اين مبارزه 
محمود بَرزَنجانی رهبری ُكردها را كه خواهان 
استقالل و هويت ملّی بوده اند و شهرت 
هواداری از آمريکا را داشته اند برعهده داشت. 

اخيرا گفته شده است كه اگر دولت واشنگتن 
اعالم كند كه نتايج همه پرسی سال 2017 
ُكردستان عراق را به رسميت می شناسد، 
نقشه آسيای غربی تغيير خواهد كرد و 
همچنين اوضاع و مسائل آن. ُكردها آرين 

تبار هستند نه از نژاد عرب.
    در 1920 دستگيري عده اي در كربال و 
نجف، آتش انقالب را به سراسر عراق گسترش 
داد و ضمن آن صدها نظامی انگليسيـ  
هندی كشته شدند. انگلستان در پايان 
جوالی )ژوئيه( 1920 كه شکست خود را 
از انقالبيون حتمي ديد، با دادن استقالل 
تدريجي )مرحله به مرحله( به عراق موافقت 
كرد كه در 1932 تکميل شد. دولت لندن 
در آگوست 1921 فيصل يکی از فرزندان 
اميرحسينـ  شريف مّکه را كه از حجاز بود 
پادشاه عراق كرد كه خاندان او 37 سال 

سلطنت كردند.

ناوشکن مادوكس در خليج تونکنـ  اين 
ناو كه در 1944 ساخته شده بود در 1972 

بازنشسته شد. 
دوم آگوست سال 1964 ناوشکن 
آمريکايي مادوكس Maddox در آبهاي 
خليج تونکن كه ضلع شرقي ويتنام را تشکيل 
مي دهد مستقر بود كه دستور يافت سواحل 
ويتنام شمالي آن زمان را تجسس كند كه 
چون عملي تحريك آميز بود مورد حمله 

سه ناوچه گشت ساحلي اين كشور قرار 
گرفت و چند گلوله به بدنه آن اصابت كرد. 
فرمانده اين ناو از ناوهواپيمابر تيکوندروگا كه 
در همان نزديکي بود استمداد كرد و هواپيما 
هاي تيکوندروگا به پرواز در آمدند و يکي از 
ناوچه هاي دولت هانوي را از كار انداختند. 
در آن روز ناوشکن »ترنر جوي« نيز در خليج 

تونکن بود.
     ليندن جانسون رئيس جمهوري وقت 

آمريکا موضوع را بزرگ جلوه داد؛ مردم را 
آماده ساخت و مجلس نمايندگان آمريکا 
پنج روز بعد به اتفاق آراء قطعنامه خود برضد 
ويتنام شمالي را تصويب كرد كه در سنا نيز 
به تصويب رسيد و تنها دو سناتور به آن راي 
مخالف دادند. تصويب اين قطعنامه كه دست 
جانسون را براي هرگونه عمل نظامي بر ضد 
هانوي بازگذارد سبب شد كه آمريکا وسيعا و 
تمام عيار وارد جنگ ويتنام شود. ظرف يك 
سال شمار نيروهاي آمريکا در ويتنام جنوبي 
به 80 هزار تن و تا سال 1969 به 543 هزار 

تن رسيد.
    درباره ماجراي دومآگوست 1964 
خليج تونکن بررسي هاي فراوان شده است 
و بسياري را عقيده بر اين است كه همه اين 
ماجرا با نقشه قبلي ليندن جانسون رئيس 
جمهوري وقت آمريکا به منظور به دست 
آوردن بهانه و دليل جهت حمله نظامي به 
ـ نقشه اي كه  ويتنام شمالي به انجام رسيدـ 

مآال نتيجه منفي براي آمريکا داشت.

انقالب سال 1920 عراقي ها برضد سلطه انگلستان به فتوای آيت اهلل میرزای شیرازی

ماجراي سال 1964 خلیج تونکن؛ بهانه براي حمله نظامي به شمال ويتنام!
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26 ژوئن 1995 پرنس َحَمد بن خليفه آل 
ثاني نخست وزير و فرمانده ارتش َقَطر برضد 
پدر خود »خليفه بن َحَمد آل ثاني« كودتا 
كرد و از روز بعد برجاي او نشست. اين كودتا 

بدون خونريزي و تلفات بود. 
    »َحَمد« كه در نخستين روز ژانويه 1952 
به دنيا آمده و از آكادمي نظامي انگلستانـ  
ساندِهرستـ  فارغ التحصيل شده است در 
زمان سلطنت پدر، در عين حال يك ژنرال با 

درجه سرلشکری بود. 
    »َحَمد« كه هفتمين سلطان از خاندان 
آل ثاني بود 25 ژوئن 2013 سلطنت قطر 
را به چهارمين پسرش، تَميم بِن َحَمد بِن 
خليفه آل ثانی متولّد سوم ژوئن 1980 
واگذار كرد. شيخ تَميم دوره دبيرستان را در 
انگلستان طی كرده و بمانند پدر از آكادمی 
نظامی ساندِهرست فارغ التحصيل شده 
كه پس از بازگشت به قطر مقامات امنيتی 
و نظامی داشت. تميم »َحَمد بِن جاِسم بِن 
جابِر آل ثانی« يکی از بستگان خودرا سمت 
نخست وزير قطر داد. خاندان آل ثانی از طايفه 
بنی تَميم از 1825 بر قطر رياست می كنند. 
شهِر يك ميليون و 400 هزار نفری َدوِحه 
پايتخت َقَطر نيز در همين سال تاسيس 

شده است.
جمعيت َقَطر در قرن نوزدهم كه يك شبه 
جزيره ماهيگير و صّياِد مرواريد در خليج 
فارس بود به ده هزار تَن هم نمی رسيد. 
نخستين سرشماری كه در 1904 صورت 
گرفت جمعيت قطر را 11 هزار و 581 تن 
نشان می داد كه اين جمعيت در روز گرفتن 
استقالل از تحت الحمايگی انگلستان )سوم 
سپتامبر 1971( 111 هزار نفر شده بود. 
َقَطر تا سال 1916 )سومين سال جنگ 
جهانی اول( بمانند ساير مناطق عربی، از 
مستملکات عثمانی )دولت استانبول( بود كه 
به دست دولت لندن افتاد. قطر بمانند تمامی 
مناطق جنوب و غرب خليج فارس در دوران 

حکومت 427 ساله ساسانيان، در قلمرو 
ايران بود و يك ساتراپی ايران را تشکيل می 
دادند بمانند دوران هخامنشيان. در دوران 
ساسانيان، قطر يکی از مراكز ارتباط تجاری 
ايران با چين و جنوب هند از طريق دريا بود. 
بيشتر ُمرواريد و رنگ بنفش )ارغوانی( مورد 
نياز ايران از َقَطر به دست می آمد. نام »قطر« 
با جزئی تفاوت در تلفظ، از 25 قرن به اين 
سوی دست نخورده باقی مانده است. پرتغالی 
ها نيز پس از ورود به خليج فارس برای مدتی 
بر قطر كنترل داشتند. »دوحه« حکومت 
نشين قطر در 1821 به تصميم كمپانی 
هند شرقی )انگلستان( با چند كشتی توپدار 
مورد حمله قرار گرفت و گلوله باران شد.  
قطر چند درگيری مسلحانه نيز با بحرين و 
دولت سعودی داشت. دولت سعودی مدعی 

مالکيت قطر بود.
    نفت كه در 1940 در اين شبه جزيره 11 
هزار و 581 كيلومتری كشف شد به تدريج 
آن را ثروتمند و جلب مهاجر كرده است. 
بگونه ای كه در طول 9 سال )از 2004 تا 
2013( جمعيت آن بيش از دو برابر شده بود 
و در سال 2017 به دو ميليون و 700 هزار تَن 
رسيد كه بيش از نيمی از آنان در شهر َدوِحه 
زندگی می كنند. از جمعيت دو ميليون و 700 
هزار نفری قطر تنها 313 هزار تَن )حدود 12 
درصد( قطری هستند و مابقی خارجی، و تنها 
يك سوم اين جمعيت را بانوان )اناث( تشکيل 

می دهند و مابقی َمرد )ذكور( هستند.
    در سال 2016، از اين مهاجران، 650 
هزار نفرشان )25 درصد( هندی، 350 هزار 
نپالی، 280 هزار بنگالدشی، 260 هزار 
فيليپينی، 200 هزار مصری، 145 هزار 
سريالنکايی و 125 هزار پاكستانی بودند و 
.... درآمد سرانه )ساالنه افراد( در قطر بيش از 
140 هزار دالر است. اين درآمد سرانِه اتباع 
قطر در سال 2013 حدود يکصد هزار دالر 
آمريکا بود. اين ثروت، در عين حال قطر را 

به يك فّعال سياسی در جهان عرب و اسالم 
تبديل كرده است. اين فعاليت از زمان اعزام 
نيرو برای اخراج عراقی ها از كويت صورت 
تازه ای به خود گرفته و گزارش های چند 
سال اخير حکايت از مداخله آن در حوادث 
تونس، ليبی، مالی و ... و اينك سوريه دارد. 
سوريه وضعيتی ديگر دارد. در اينجا، روسيه 
فدراتيو، جمهوری اسالمی ايران و گروهها 
شيعه در كنار دولت سوريه قرار گرفته اند. 
شيعيان در عراق، بحرين و مناطقی در شرق 
كشور سعودی در اكثريت هستند. آمريکا در 
قطر از تسهيالت نظامی ويژه برخوردار است 
و همچنين همپيمانان آن ازجمله تركيه. 
همين فعاليت های نظامیـ  سياسی قطر 
و به عالوه وسعت تبليغاتی شبکه تلويزيونی 
معروف آنـ  الجزيره و نزديك شدن به دولت 
تهران سبب دورشدن كشورهای عرب 
همسايه، ازجمله دولت سعودی و امارات از 

قطر شده اند.
    شبکه رسانه ای الجزيره كه يکم نوامبر 

ژوئنـ   ماه برخی از تغییرات و تحوالت در َقَطر،
 از کودتای 1995 تا تفويض اختیارات سال 2013 و بحران تازه در روابطـ  قطر تا پايان 

دوران ساسانیان بخشی از يک ساتراپی )استان( ايران بود

َحَمد بِن خليفه آل ثانی

تَميم بِن َحَمد آل ثانی
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1996 با كمك مالی دولت قطر داير شده 
است شهرت اين كشور را چند برابر و جهانی 
كرده است. اين شبکه از سال بعد پس از 
تأسيس، فعاليت خود را دو برابر و از 1999 
بيست و چهار ساعته كرده و به بسياری 
از زبانها، سپس به راه اندازی شعب خود 
در آمريکا، بالکان، تركيه و ... دست زده 
است. بحران افغانستان و اشغال نظامی 
عراق، مخاطبان اين بنگاه رسانه ای را دهها 
ميليونی كرد. اين بنياد در سراسر جهان 
دارای 80 دفتر و صدها ژورناليست است و 
مايه حسد برخی از بنيادهای مشابه و حتی 
پاره ای از دولت ها. اين شبکه رسانه ای به 

بسط نفوذ و تبليغ سياست های دولت قطر 
)خاندان آل ثانی( كمك بسيار كرده است.

    اختالفات ارضی قطر و بحرين و دولت 
سعودی كه هر سه از اعضای اتحاديه عرب 
و شورای خليج فارس هستند از سال 2017 
دوباره داغ است. در پی ديدار دانالد ترامپ 
رئيس جمهوری آمريکا از كشور سعودی 
در ژوئن 2017، دولت های سعودی، مصر، 
امارات متحده، ليبی، يمن و بحرين اتهاماتی 
به قطر وارد و روابط خودرا با اين كشور قطع 
كردند، همچنين بستن آسمان خود به 
روی هواپيماهای قطری و سپس دادن يك 
خواسِت »اولتيماتوم شکل« 13 ماده ای به 

اين دولت دادند ازجمله تعطيل كردن شبکه 
رسانه ای الجزيره، كاهش سطح روابط 
با ايران، اخراج نظاميان تركيه و محدود 
كردن كمك مالی به گروههای معّين كه اين 
خواست های 13 گانه از سوی دولت قطر رّد 
شده است. اصحاب نظر اين خواست های 
13 گانه را در طول تاريخ بی سابقه توصيف 
كرده و گفته اند كه التيماتوم سال 1914 
امپراتوری اتريش وقت به صربستان كه 
به مراتب ضعيف تر از اين خواست های 13 
گانه بود جنگ جهانی اول را به راه انداخت. 
هواپيماهای قطری عازم مغرب زمين، اينك 

از آسمان ايران پرواز می كنند.

22 تيرماه 1344 )13 جوالی 1965( 
دانشگاه تهران تاريخ دو جلدی »زندگی شاه 
عباس اول« تاليف استاد نصراهلل فلسفی )9 
آذر 1280ـ  20 خرداد 1360( را به توزيع 
داد و كتاب درسی شد. فلسفی با اين تاليف، 
تاريخنگاری را در ايران وارد عصر تازه ای كرد 
ـ عصر بيان حقايق به صورتی عريان، بدون 

تکلّف و پرده پوشی.
 نصراهلل فلسفی، مؤلف چند كتاب ديگر، 
استاد درس تاريخ در دانشگاه تهران و يك 
دانشگاه فرانسه، در مقدمه تاليف معروف 
خود و نيز سخنرانی اش در اجتماع استادان 
و دانشجويان دانشکده ادبيات دانشگاه 
تهران كه به دعوت دكتر خانبابا بيانی رئيس 
وقت گروه تاريخ )پدر دكتر شيرين بيانیـ  
تاريخدان( به مناسبت انتشار آن تأليفـ  
زندگی شاه عباس اولـ  برگزار شده بود علل 
اضمحالل امپراتوری ايران در قرن هفتم 
ميالدیـ  پس از 12 قرن اَبَرقدرت بودن و 
برخورداری از يك مدنّيت و فرهنگ غنی 
ـ را بيان داشت  و آن را به حساب تضعيِف 
منش، كردار و پندار خوب ايرانی، تَن آسان 
شدن ايرانيان و فرسوده شدن ارتش به سبب 
جنگهای غير ضروری، ورود فساد به دستگاه 
دولت از دوران 11 ساله پادشاهی هرمزد 
چهارم جانشين خسروانوشيروان ساسانی و 

ايجاد دودستگی و جناح ميان بزرگان كشور 
و درگيری اين جناح ها با يکديگر بويژه قتل 
بزرگمهرـ  َمرد خردمند ايران و وزير و ژنرال 
در دوران پادشاهی قباد ساسانی و پسرش 
خسرونوشيروان گذارد  و گفت كه اين 
دگرگونی و فسادآلود شدن دولت و بزرگان 
بگونه ای بود كه آن امپراتوری عظيم نتوانست 
در برابر شماری كم صحرانشينان جنوب 
غربی ]عرب[، ولی بيياک و ازجان گذشته 
ايستادگی كند، استقالل و حاكميت ايران 

ايران از دست رفت و ....
 فلسفی گفت كه پس از گذشت چند دهه از 
آن رويداد، ايرانيان بيدارشدند و دوران مبارزه 
برای احياء حاكميت ملّی، آزادی و استقالل 

آغاز شد كه قهرمانی ترين فصل تاريخ جهان 
]تاريخ بشر[ را تشکيل می دهد. حکومت 
خلفای اموی و عباسی بودند كه درهای ايران 
را به روی صحرانشينان شمال شرقی )ايالت 
شمال شرقی رود سيحون و آلتائيك( گشودند 
و از مردان آنان برای سپاهيگری و فرمانبری 
استفاده كردند. اين سپاهيان آلتائيك بعدا 
ژنرال، حکمران اياالت و ... و مسلط بر ايران 
شدند و همين ها بعدا با ارتکاب چند اشتباه، 
چنگيزيان ]مغوالن[ را به ايران كشاندند 
كه اينان در مسير خود جز كشتار و تخريب 
چيزی برجای نگذاردند و در طول حکومت 
همين مغول ها و اجبار انديشمندان ايرانی 
و مغزها به گوشه نشينی بود كه مفسدين 
زرنگ، ولی بی علم و تجربه تصّدی امور را 
بدست  گرفتند كه نتيجه اش پديدار و نهادينه 
شدن فساد اداری، ارتشاء، تملق و چاپلوسی، 
بُخل، سعايت و ... بوده است كه ادامه دارد و 
تالش كريمخان زند و رضاشاه پهلوی هم 
نتوانست اين ضعف ها را ريشه كن كند. 
سپس قدرت به دست طايفه ای از مغوالن 
به اسم تيموريان افتاد كه از كلّه مقتولين 
ايرانی در اصفهان مناره ساختند. ايرانيان 
كه از خونريزيها و سّفاكی های چنگيزيان و 
تيموريان و ... به جان آمده بودند حکومت 
صوفيان ]درويش ها[ به رهبری شاه اسماعيل 

ريشه مسائل ايران ، از افتادن امپراتوری ايران به دست عرب تا به امروز با نگاهی بر 
تألیفات و اظهارات استاد نصراهلل فلسفیـ  فساد دولتی و بزرگان ريشه مسائل ايران

استاد نصراهلل فلسفی
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كه وحدت ملّی را برپايه آميختن سياست 
و مذهب قرارداده بود به اميد بازگشت به 
دوران صداقت و اخالقياتـ  با رضا و رغبت 
پذيرفتند. ولی، پس از شاه اسماعيل، مقامات 
وقت كه پيش از سلطنت او در رديف افراِد 
تارک جاه و جالل دنيوی ]عارفان[ بودند 
بعد از نشستن بر ُكرسی قدرت دنياگرا شدند 
و دل به جاه و مقام بستند و بی رحمی، قتل، 
جنايت و فساد اداری ازسرگرفته شد و ...ـ   
درست بمانند عهد مغوالن و تيموريان. شاه 
اسماعيل كه خودرا از نسل امام موسی كاظم 
)ع( و امام حسين )ع( می دانست و شيعه اثنی 
عشری را مذهب رسمی ]دولتی[ ايران اعالم 
كرده بود، با اين كارـ  در عين حال، دشمنی 
سلطان عثمانی مدعی خالفت مسلمين 
)سنّيان( را برانگيخته بود و اين دشمنی 
جنگهای بسيار به دنبال داشت و بيش از سه 

قرن طول كشيد.
     نصراهلل فلسفی شرح داد كه مقامات وقت 
]عهد صفويه[ برسر حفظ منافع روزافزون 
خود حتی زن شاه و مادر وليعهد ]َمهد ُعليا 
خير النساء بيگم زن سلطان محمد و مادر 
شاه عباس، از سادات َمرعشی مازندرانی كه 
نسب او به علی بن ابيطالب می رسيد[ را كه 

در برابر آزمنديهايشان ايستادگی 
می كرد خفه كردند و جنازه اش را به 
بيابان قزوين افکندند و نگران ازميان 
رفتن وحدت ملی هم نشدند زيرا كه 
مقتوله، مازندرانی بود و مازندرانی ها 
هوادار او و آماده خونخواهی و نبرد 
داخلی. ]پدر بزرگ استاد فلسفی نيز 

مازندرانی و از سوادكوه بود.[.  
استاد فلسفی با ذكر جزئيات 
توطئه های شاهزادگان صفوی 
پس از درگذشت ُمرشد كامل )شاه 
طهماسب( و قتل يکی پس از ديگری 
آنان و فتنه گری های پريخان خانم 
دختر شاه طهماسب )كه سرانجام 
اورا هم كشتند( خواسته است درس 
عبرت و هشدار دهد تا جاه طلبی ها 

مهار شود.
استاد فلسفی گفت كه شاهان 
صفوی برای تقويت شيعه در ميان 
ايرانيان به هر تدبير دست زدند 

ازجمله رفتن به زيارت مرقد امام رضا )ع( 
با پای پياده از اصفهان، توجه هرچه بيشتر 
به كسانی كه نشان می دادند پيشانی شان از 
فرط نمازگزاری كبود شده است. می دانيم كه 
شيعيان هنگام سجود از ُمهِر نماز استفاده می 
كنند و پيشانی بر آن می گذارند. همچنين 
توجه خاص به غير مسلمانانی كه ختنه می 
كردند تا ثابت كنند كه مسلمان شده اند و 
يکی از همين تازه مسلمان شدكان به نام 

گرگين خان ُگرجی را به حکومت قندهار 
فرستادند كه رفتار او باعث جنگ داخلی 
ايرانيان شد و پايان حکومت صفويه. شاهان 
صفويه مخصوصا اواخر اين دوران برای آغاز 
كارها و يا خودداری از آن، بيش از پيش 
متوسل به استخاره می شدند. روز ملّی اعالم 
شدن زادروز و روز وفات امامان شيعه از همين 
دوره است و لباس مشکی پوشيدن و غمزده 
جلوه دادن در ايام وفات امامان و همچنين 
تشويق به زيارت عتبات عاليات. موّرخان 
ديار فرنگ تشويق به رفتن به زيارت عتبات 
را به گونه ای ديگر تفسير كرده و گفته اند كه 
يك هدف دولت صفويه از آن اثبات رابطه 
مذهبی بين النهرين با ايران بود كه منجر 
به چند جنگ بزرگ  و خونين ميان ايران و 

عثمانی شد.
استاد فلسفی در پايان اظهارات خود 
چنين نتيجه گيری كرد: تالش فرهنگی 
برای حذف ريشه های فساد و بويژه فساد 
دولتی، كوته نظری، آزمندی، پولدوستی، 
دروغ، بُخل و َحَسد از جامعه ايرانی است و 
می دانيم كه قرآن مجيد همه اين بدی ها 
نهی كرده است. همچنين می دانيم كه وجود 
مفسد، ايجاد فساد در جامعه می كند ]فساد 

فی االرض[.
     دكتر بينا استاد ديگرـ  استاد درس 
تاريخ، با پيروی از سبك نصراهلل فلسفی در 
مقدمه تاليف خود ]كتاب درسی سابق[ 
كه درباره قاجاريه است به زبانی ديگر 
علل بدبختی های ايران را بيان كرده و او 
نيز آن را نتيجه افتادن ايران به دست عرب 
در قرن هفتم و وجود تفاوت در مدنّيت و 
فرهنگ ميان دوقوم دانسته است. دكتر 
بينا در يك سخنرانی خود در سنای ايران 
گفته بود كه ما نبايستی سيستم قضايی 
فرانسوی را اقتباس می كرديم  كه در آن 
بايد مراحل دادياری، بازپرسی، محاكمه 
در دادگاه بدوی، در دادگاه تجديد نظر، 
رسيدگی در ديوان عالی كشور و سپس 
اعاده دادرسی طی شود و طی كردن 
مجدد اين مراحل. محاكمه و مجازات 
بايد روال ايرانیـ  اسالمی داشته باشد و 
علنی تا تأثيرگذار باشد و در جامعه تنبُّه 

ايجاد كند. 

پشت جلد كتاب او
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دوم آگوست 1743)11 اَُمردادماه(، نادرشاه رئيس انتخابی كشور 
ايران در جريان جنگ با عثماني در بين النهرين )عراق امروز(، دستور 
حمله به كركوِک ُكردنشين و آزادكردن آن از دست دولت استانبول را 
صادر كرد و دو روز بعد توپخانه ارتش ايران مواضع نظاميان آن دولت 
)َعساكر عثماني( در كركوک را گلوله باران كرد. در طول اين جنگها، 
نادر در همين سال بغداد و بصره را هم متصرف شد. مردم سليمانيه 
مركب از ُكرد و تُركمان تا زمان اهداء آن از سوی شاه مغول تبار قاجار 

به عثمانی!، همچنان به ايران وفادار بودند. 
    دولت عثماني به پايتختی استانبول كه خودرا خليفه مسلمين 
اعالم كرده بود و جانشين خلفای دمشق و بغداد، اواخر كار صفويه 
كه دولت اصفهان عمدتا بر اثر فساد اداري ناشي از افتادن امور دربار 
شاهان اين دودمان به دست ُگرجيان و انتصابات نادرست، رو به ضعف 
نهاده بود با اخراج ُحّکام وابسته به ايران در بين النهرين، بسياري 
از مناطق عراق امروز را متصرف شده بود و لشکركشی نادرشاه به 
آن منطقه برای پس گرفتن آن اراضی و شهرها بود. قبال هم شاه 
طهماسب اول بغدادرا به عثمانی واگذاركرده بود كه شاه عباس يکم 
آن را پس گرفته بود. درگيري ايرانيان با هر قدرت وقت بر سر بين 
النهرين، از زمان بپاخيزي ايرانيان براي كسب استقالل و حاكمّيت 
ملي )دو قرن پس از سلطه عرب( آغاز شده بود. بين النهرين قرن ها 
يك ايالت ايران بود و پايتخت ايران در آن ايالت قرار داشت كه آثار 

آن باقي است.

بابك ُخّرم دين صاحب يك فرضيه اجتماعي تازه و عقيده مذهبي 
ديگر و رهبر يك جنبش انقالبي كه در آذربايجان و مناطق شمالغربي 
ايران بر ضد خالفت عباسي به پا خاسته بود و دردسر بزرگي براي 
خليفه وقت ايجاد كرده بود، سوم آگوست )اوت( 837 در حال فرار، 

در ارمنستان دستگير شد.
    بابك در جنگ با نيروهاي خليفه كه فرمانده آنان افشين پسر 
كاووس بود شکست خورده و فرار كرده بود. بابك در جنگ سال 
835 ميالدی در مراغه، افشين را شکست داده بود ولي بعدا در جنگ 

ديگري شکست خورده و فرار كرده بود.
     بابك پس از انتقال به سامرا پايتخت تازه معتصم خليفه عباسي، 
چهارم ژانويه سال 838 پس از تحمل شديدترين شکنجه ها كشته 
شد. به دستور معتصم، سر بابك را براي ترساندن ايرانيان استقالل 
طلب به خراسان فرستادند و جسدش در سامرا به دار آويخته شد و 

مدتها همچنان بر سر دار ماند. 
    معتصم برادر مامون كه پس از مرگ برادرش در سال 833 
ميالدی خليفه عباسي شده بود سه سال بعد پايتخت را از بغداد 
كه شديدا نا آرام شده بود به سامرا منتقل كرده بود و كار حفاظت از 
شهر را به سربازان ترک خود كه آنان را از تماس با سربازان عرب منع 
كرده بود سپرده بود. مامون كه مادرش ايراني بود و با كمك ايرانيان 
به خالفت رسيده بود، 20 سال خليفه بود و با تدبير ايرانيان كه امور 
اداري، سياسي و فرهنگي را به دست داشتند دوران خالفت او همراه با 
شکوفايي فرهنگي و گسترش بازرگاني با سرزمين هاي دور دست بود.

    همزمان و در جريان جنبش بابك، در نقاط ديگر ايران بپاخيزيهاي 
استقالل طلبانه متعددي به چشم مي خورد.

     در مازندران)طبرستان يا تپورستان( مازيار حاكم اين ايالت، در 
سال 834 ميالدي بر ضد معتصم بپا خاست و دست به بسيج نيرو 
زد كه در جنگ با نيروهاي اعزامي معتصم شکست خورد، اسير شد و 
به سامرا انتقال يافت كه در آنجا زير تازيانه كشته شد و جسدش را در 
كنار استخوانهاي بابك به دار آويختند. از نظر خليفه زمان براي نابود 
كردن افشين فرا رسيده بود زيرا ديگر به وجود او نياز نبود. خليفه از 
آغاز هم به او اعتماد نداشت و وي را در باطن يك ناسيوناليست ايراني 
مي دانست. بنابراين اعتراف مازيار را كه با افشين تماس محرمانه 
داشت بهانه قرار داد و دستور دستگيري افشين را به اتهام خيانت به 
خالفت صادر كرد. خليفه افشين را كه روزگاري بزرگ مي داشت در 
زندان با گرسنگي و تشنگي دادن بکشت و جسدش را پس از مرگ 
)در سال 840 ميالدي( در همان نقطه كه بابك و مازيار به دار آويخته 

شده بودند بر دار زد.
    بدين ترتيب خليفه عباسي سه ايراني دالور و ميهن دوست را به 
دست يکديگر نابود كرد. تاريخ نشان داد كه معتصم موفق نشد و از هر 
قطره خون يك ايراني مقتول، چندين ميهن دوست ديگر به وجود 
آمد. بايد دانست كه عباسيان به دست ايرانيان بر سر كار آمده بودند.

لشکرکشی نادرشاه به بین النهرين
 )عراق امروز(

دستگیري بابک ُخّرم دين و نگاهي کوتاه 
به اوضاع آن زمان

تصوير نادرشاه ]نقاش: محمدرضا هندي[
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پس از پنج روز تظاهرات خونين و پُرتلفات 
در تهران و چندين شهر ديگر ايران، بعد از 
ظهر سي ام تيرماه 1331 )در سال 1952 
مصادف با 21 جوالی( و در اوج تظاهرات، شاه 
از مصدق خواست كه بارديگر رياست دولت 
را برعهده گيرد و قبول كرد كه سلطنت كند، 
نه حکومت. مصدق خواست كه در كابينه 
تازه، خود او وزير دفاع كشور هم باشد كه 

شاه پذيرفت.
»تاريخ نگاران« پيروزی ايرانيان در قيام 
تيرماه 1331 )جوالی 1952( را يك شکست 
سياسی دولت لندن نوشته اند و افزوده اند كه 
اين شکست، دولت لندن را از ادامه توطئه 
بازنداشت و اين بار، تالش خود برای همدست 
كردن دولت واشنگتن را در براندازی مصدق 
دو چندان كرد و وسيعا به يارگيری در داخل 

ايران دست زد.

     تظاهرات مردم كه موّرخان آن را عمدتا 
»خودجوش« توصيف كرده اند از لحظه اي 
آغاز شده بود كه اعالم شده بود دكتر مصدق 
به علت پذيرفته نشدن پيشنهادهايش از 
سوي شاه كناره گيري كرده و استعفاي او از 
نخست وزيري پذيرفته شده است. مورخان، 
بپاخيزي تيرماه 1331 ايران را يك رويداد 
بي سابقه در طول تاريخ 2500 ساله اين 
ملت خوانده اند زيراكه پشتيباني خارجي 
و نيروهاي مسلح دركار نبود، لذا مردم جان 
بر كف نهاده و وارد خيابانها شده بودند. مردم 
احمد قوام )قوام السلطنه( را كه از سوي شاه 
مامور تشکيل كابينه شده بود و در سخنرانی 
به مناسبت نخست ئوزير شدنش گفته بود كه 
ِكشتيبان را سياست دگر آمد! از عوامل دولت 
لندن مي پنداشتند. ايرانيان نمي خواستند 
كه محصول مبارزات چندين ساله آنان از 

ميان برود. آنان مبارزات خود را سرآغازی 
برای استعمارزدايی جهانی، حذف سلطه 
گری و تأمين دمکراسی و رعايت حقوق بشر 
می دانستند و قيام خودرا به نيابت از مردم 
كشورهای استعمارزده و مردم تحت ستم 

اعالم می كردند.

سي ام تیر، قیام خونین مردم و بازگرداندن دکتر مصدق به قدرتـ  شکست سیاسی دولت 
لندن

يکم اُمرداد 1339 )23 جوالی 1960(، محمدرضاشاه پهلوی 
درمصاحبه اي در پرسش به سئوالي كه از پيش آماده شده بود به 
صراحت گفت كه ايران اسرائيل را ده سال پيش )پيش از آن( به 
رسميت شناخته و اين، يك موضوع تازه نيست. انتشار اين مطلب 
با واكنش تند و دامنه دار دولت هاي عربي رو به رو شد و جمال 
عبدالناصر رهبر وقت مصر ضمن يك حمله لفظی تند به شاه، روابط 
مصر با ايران را قطع كرد و جنگ راديويي دو كشور آغاز شد كه سالها 
طول كشيد. سازمانهای فلسطينی ضد اسرائيل بعدا به مذهبيون 
ضد شاه و فراريان از ايران به سوريه و لبنان كمك های متعدد كردند 

و آموزش نظامی دادند. 

گفته شده است كه همين افراد در ماههای آخر انقالب از مرزهای 
غربی وارد ايران شدند و تصرف مركز تسليحات ارتش در غرب ميدان 
ژاله و چند كالنتری پليس را رهنمون شدند و سالح های انبار شده در 
اين مراكز به دست انقالبيون افتاد و زد و خوردهای خيابانی آغاز شد.

    در پی انتشار مصاحبه شاه، راديو ايران و تلويزيون غير دولتی وقت 
مطالبی درباره تاريخچه روابط ايرانيان با يهوديان از زمان كوروش 

ـِل و باز گردانيدن آنان  بزرگ و آزاد كردن اسيران يهود از زندان باب
به زادگاهشان و ترميم شهرهايشان به هزينه ايران تا به آن روز از 
جمله ازدواج شاه هخامنشی با اِسترـ  يك بانوی يهودی، نخست وزير 
يهودی داشتن ايران )سعدالدوله(، كالنتر شيراز شدن يك يهودی و 
... و برشمردن استادان، مؤلفان و پزشکان يهودی و محله های يهودی 
نشين شهرهای ايران ازجمله يهوديه اصفهان پخش كردند. باوجود 
اين، دولت اسرائيل در جريان انقالب سال 1357 )1978 ميالدی( 
به شاه كمك نکرد و ثروتمندان يهودی ايرانی در تابستان آن سال 
ثروت خودرا به آمريکا و عمدتا كاليفرنيا منتقل كردند. دولت اسرائيل 
تا زمان سقوط شاه، در تهران دفتر نمايندگی سياسی داشت كه به 

فلسطينی ها واگذار شده است. 
خيابان كاخ كه اين دفتر در آنجا قرارداشت نيز به خيابان فلسطين 
تغيير نام داده شده است. ياسر عرفات چند روز پس از پيروزی 
انقالبيون به تهران آمد و با آيت اهلل خمينی ديدار كرد و تصاوير اين 
ديدار در صفحات اول روزنامه ها درج شد. پس از انقالب، اتهامات 
متعدد به يهوديان ايرانی زده شد و القانيان از ثروتمندان يهودی ايران 

و نيز دكتر سيمون فرزامی ژورناليست يهودی ايرانی اعدام شدند.

اعتراف شاه به برسمیت شناختن اسرائیل، واکنش ُتند دولت های عرب
کمک فلسطینی ها به مذهبیون انقالب ايران و ...
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ريچارد نيکسون رئيس جمهوري وقت 
آمريکا 24 جوالي 1969 در جزيره گوام 
دكترين خودرا كه تجديد نظري در دكترين 
هاي ترومن و آيزنهاور بود اعالم داشت. كلماتي 
كه در انشاء اين دكترين بکار رفته طوري 
انتخاب شده بود كه تنها آسياي شرقي را 
مورد خطاب قرار مي داد ]كه آمريکايي ها آن 

را »اژيان« مي خوانند[. 
    طبق اصول سه گانه دكترين نيکسون، 
همه پيمانهاي منعقدشدهِ قبلي با آمريکا به 
جاي خود محفوظ و الزم الرعايه خواهند بود، 
ولي از آن پس، تنها سپر دفاع اتمي آمريکا براي 
ملل آسيايي )منظور آسياي شرقي و جنوب 
شرقي( باقي خواهد بود و اگر در اين منطقه 
يك قدرت اتمي برضد متحدين آمريکا و 
كشورهايي كه استقالل و تمامّيت آنها به 
امنّيت و منافع آمريکا كمك مي كند دست به 
تهديد و تعرض بزند، آمريکا مستقيما به دفاع 
برخواهد خاست، ولي در برابر تعّرضات نوع 
ديگر )متعارفي(، آمريکا تنها به ارسال كمك 
اقتصادي و تسليحاتي بسنده خواهد كرد و 
نيروي نظامي نخواهد فرستاد. هدف اين است 
كه هر كشوري استعداد و بنيه دفاعي خود را 
افزايش دهد و تقويت كند و از لحاظ نيروي 

انساني )نظامی( به خودش متکي باشد.
    هدف نيکسون در آن زمان از صدور اين 
دكترين، عمدتا ويتناميزه كردن جنگ ويتنام بود 
زيرا تلفات روزافزون نظاميان آمريکايي در ويتنام 
باعث خشم و جوشش مردم آمريکا شده بود و 
تحّمل آنان از ادامه جنگ ويتنام به پايان رسيده 

بود.    دكترين نيکسون پس از انتشار مورد 
تفسير قرار گرفت و گفته شد كه مبهم است 
و حدود منطقِه مشمول آن روشن نيست. 
اين اعالم نظرها و برخي فشارهاي سياسي به 
نيکسون از مجاري مختلف باعث شد كه وي 
در اعالميه سوم نوامبر 1969 خود )سه ماه و 
يك هفته بعد( دكترين خويش را اصالح كرد 
و بر آن جمالتي افزود، ازجمله منطقه خليج 
فارس را هم مشمول اين دكترين قرار داد. به 
اين ترتيب ايران وقت )ايران سلطنتي(، كشور 
سعودي، كويت، امارات، قطر و ... هم مشمول 
دكترين نيکسون شدند و دولت آمريکا خود 
را موظف به دفاع از آنها در برابر هرگونه تهديد 
و تعرض يك كشور اتمي كرد. اين كشورها 
همچنين مشمول كمکهاي نظامي و اقتصادي 

آمريکا قرار گرفتند و نيکسون وعده داد كه به 
حفظ امنيت عمومي آنها نيز كمك خواهد 

شد.
     جيمي كارتر بعدا برپايه دكترين نيکسون، 
خليج فارس را منطقه منافع حياتي آمريکا 
اعالم، و از لحاظ دفاعي و حفظ امنيت در 
اولويت قرارداد و رونالد ريگان با استناد به 
آن از فرصت جنگ عراق با ايران استفاده 
كرد و آمريکارا بيش از بيش وارد امور منطقه 
خليج فارس و جريانات آن كرد و اين كار با 
محافظت از ترّدد نفتکش های كويتی آغاز 
كه به ايجاد يك فرماندهی نظامی و استقرار 
دائمی در منطقه انجاميد. جورج بوش )پدر( 
از قضيه تصرف كويت توسط عراق )كه طبق 
برخی گزارشها، سفير وقت واشنگتن در بغداد 
محّرک ضمنی صدام در آن كار بود( برای 
استقرار نظامی در كشور سعودی و شيخ نشين 
ها استفاده كرد و با پول اين دولت های صاحب 
نفت به منطقه لشکركشيد و عراق را از كويت 
بيرون راند. بعدا جورج بوش )پسر( در سال 
2003 عراق را به بهانه داشتن اسلحه كشتار 
جمعي اشغال نظامي كرد و اوباما پس از انعقاد 
يك پيمان استراتژيك با عراق و محکم كردن 
جای پاي آمريکا در آنجا، نيروهاي رزمي اين 
كشوررا خارج ساخت و طولي نکشيد كه 
چنين پيماني را با دولت افغانستان امضا كرد 
و بر هدف ديرين آمريکا مبني بر استقرار در 
آسياي غرب رود سند جامه عمل پوشانده 
شد. اين سياست از سال 1917 طرح ريزي 

شده بود.

»دکترين نیکسون« و سپس افزوده شدن منطقه خلیج فارس به آنـ  دفاع آمريکا از متحدين 
و منافع در برابر تهديد هر قدرتـ  استقرار در غرب آسیا

ريچارد نيکسون

روزنامه هاي آمريکا در شماره هاي سي ام جوالي 1953 خود )9 
اَُمرداد1332 و 19 روز پيش از بر اندازي 28 اَُمرداد 1332( گزارش كردند 
دولت آمريکا كه از قدرت گيري حزب توده در ايران سخت نگران شده، 
دو روز پيش، در اين زمينه يادداشتي فوری براي دكتر مصدق فرستاد كه 
همان روز در تهران به او تسليم شده است. اين نامه به امضای جان فاستر 
دالس وزير امورخارجه آمريکا بوده است.      دكتر مصدق اين يادداشت را 

هفتم اُمرداد دريافت كرده بود. بعدا گفته شد كه اين يادداشت يك اخطاريه 
بود كه مصدق نتوانست به موقع، تحوالت بعدي را پيش بيني كند و پيش 

از آنکه دير شود راه حل بيابد.
اصحاب نظر، ماه می 2018 با تحليل شرايط 12 گانه پمپئو وزير امور 
خارجه آمريکا خطاب به جمهوری اسالمی ايران، يادداشت جان فاستر 
دالس به مصدق را يادآور شده و اشاره به برخی مشابهت های آنها كرده بود.

يادداشت دولت آمريکا که يک اخطار به مصدق بودـ  مشابهت اين يادداشت با شرايط   
12گانه پمپئو
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24 جوالي زادروز سيمون بوليوار قهرمان 
استقالل آمريکاي التين است كه در 1783 
به دنيا آمد، شش جمهوري از كشورهاي هاي 
آمريکايي التين را به وجود آورد و نام كشور 
»بوليوي« از اسم او گرفته شده است. زادروز 
بوليوار در قاره آمريکا كه التين هاي اين قاره 
اورا قهرمان ملّي خود مي دانند مورد توجه 
و احترام خاص همگان است و در ونزوئال و 
اِكوادور روز ملي و تعطيل عمومي است. بوليوار 
در آمريکاي التين »آزاديبخش « خوانده مي 
شود. پول ونزوئال به اسم اين قهرمان ملي، 
»بوليوار« نامگذاري شده است.  شهرداري 
تهران يکي از ميدان هاي شمال غربی اين 
شهر 13 ميليوني را به »سيمون بوليوار« 
نامگذاري كرده و مجسمه وي را در آنجا قرار 
داده است كه نشانه احترام ايرانيان به وي و 

قدرداني از خدماتش به بشريت است.
     سيمون بوليوار در شهر كاراكاس به دنيا 
آمد كه سنگ بناي اين شهر سه ميليون و 
چهارصد هزار نفري نيز 24 جوالي سال 
1567 توسط يك اسپانيايي به نام »دون ديه 

گو دو السادا« گذارده شد. 
     در سال 2005، هوگو چاوس رئيس 
وقت كشور ونزوئال در همين روز جزئيات 
سوسياليسم خود به نام »سوسياليسم قرن 
21« را برپايه عقايد بوليوار )ناسيوناليسم 
+ سوسياليسم تعاوني(، نظرات پدران 
سوسياليسم، و برخي آموزش هاي اديان 
اعالم داشت و سپس سرگرم پياده كردن 
تدريجي آن شد كه ُعمر او برای مشاهده 
نتايج، كفاف نکرد.    بيماری سل را عامل مرگ 
بوليواراعالم كرده اند ولی چاوس خود به 
بيماری سرطان درگذشت مدعی بود كه اورا 
مسموم كرده اند. قرار بود كه آزمايش بقايای 
جسد بوليوار حقيقت را روشن سازد. سرطانی 
شدن چاوس نيز در پرده ترديد است. بوليوار 

در عين حال يك انديشمند بزرگ بود. 

زادروز بولیوار قهرمان ملي التین هاي قاره آمريکا که ايرانیان
 به نشانه قدردانی از خدمانش به بشريت نام اورا بر يک میدان بزرگ تهران گذارده و 

مجسمه اش را در آنجا قرار داده اند

د  ا د ُمر َ ا (  1 9 5 3 ست  گو هفتم آ
 1332( ژنرال دوايت ديويد آيزنهاور

  Dwight David Eisenhower 
جمهوري وقت آمريکا كه در ژانويه همان 
سال، در اين مقام آغاز بکار كرده بود در يك 
مصاحبه عمومي نگراني عميق دولت آمريکا 
از گسترش فعاليت و نفوذ حزب توده در ايران و 
احتمال كمونيست شدن اين كشور، و از اينجا 
گسترش كمونيسم در منطقهـ  در صورت 
ادامه وضعيت را اعالم داشت و اشاره كرد كه 
وي در برابر اين وضعيت نمي تواند ساكت 

بنشيند و دست روي دست بگذارد. 
    متعاقب انتشار مصاحبه آيزنهاور، حزب 
توده در تهران بر ضد آمريکا دست به يك رشته 
تظاهرات خياباني زد كه به نوشته مورخين، 
باعث تاييد ادعاي آيزنهاور در اذهان جهانيان 
شد و به تقويت بهانه او انجاميد. تظاهر 
كنندگان در عين حال ورود همزمان ژنرال 
)سرهنگ( شوارتسکوف دوست آمريکايي 

شاه به ايران و بازگشت محرمانه اشرف پهلوي 
)خواهر دوقلوي شاه( را به كشور )از تبعيد( 

عالئم يك توطئه در شرف وقوع خواندند.
     در اين ميان، ديپلماتهاي آمريکايي مقيم 
تهران به دولت دكتر مصدق اخطار مي دادند 
كه اگر پشتيبان كمونيست ها نيست، دستور 

منع تظاهرات و در صورت بی اعتنائی آنان به 
ختم تجمعات، دستور سركوبي تظاهرات 
را بدهد زيرا كه ادامه تظاهرات، خطر حمله 
به سفارت آمريکا، كنسولگري هاي آن و 
مؤسسات فرهنگيـ  آموزشي آمريکا از جمله 
كالسهاي تدريس زبان انگليسي انجمن 
ايران و آمريکا را دارد و ... كه دكتر صديقي 
وزير كشور زير بار سركوب كردن تا زماني 
كه تظاهر كنندگان دست به ارتکاب جرم، 
تخريب و بي نظمي نزده باشند نمي رفت و 
استدالل مي كرد كه برگزاري اجتماعات 
مسالمت آميز و بيان نظرات و خواست ها در 
ايران آزاد است. بايد دانست، اشرف پهلوي كه 
پس از يك سال اقامت در خارج، سوم اُمرداد 
1332 با پيامي خارجي و محرمانه براي برادر 
خود به تهران بازگشته بود كه دو روز بعد از 
افشاي بازگشت او توسط تظاهركنندگان و 
انتشار قضيه در مطبوعات، به دستور دكتر 

مصدق دوباره اخراج شد.

هشدار آيزنهاور به ايران در َاُمرداد 1332 که مصدق به آن اعتناء نکرد و ...

)1
39

د7
ردا

 اَم
( 5

ه2
مار

 ش
ک-

نام
وز

ر

29



سي ام جوالي سال 1898، اتو فن 
 Otto vonBismarck  بيسمارک
درگذشتـ  مردي كه با سه جنگ به قول 
خودش »محدود« آلمان را به صورت كشوري 
واحد )رايش = رايك( درآورد و »داور قدرت 
هاي اروپايي« ساخت. وي كه يکم اپريل 
1815 به دنيا آمده بود 28 سال رئيس دولت 
پروس و نخستين صدراعظم آلمان واحد بود.  
بيسمارک از دوران جوانی به خواندن تاريخ 
ايران عالقه مند بود و جزئيات آن را در حافظه 
داشت و از آن مثال می زند. پس از وفات، دهها 
كتاب و نوشته درباره تاريخ ايران را از خانه او 
به كتابخانه عمومی انتقال دادند و عالمات 
و خطوطی را كه در زير برخی از سطور اين 
كتاب ها قرار داده است موجود است. گفته 
شده است كه كارهای قهرمانان ملی ايران در 
طول تاريخ اين كشور ازجمله محّركان او در 

ايجاد كشور واحد آلمان بودند.
    بيسمارک كه در سال 1862 نخست وزير 
پروس شده بود نقشه وحدت آلمان را كشيد 
و براي رسيدن به اين هدف راهي نداشت 

جز اينکه دست اتريش را از كنفدراسيون 
ايالتهاي كاتوليك نشين آلمان كوتاه كند 
Schleswig-  و شلسويگـ  هلشتاين

Holstein را از دانمارک پس بگيرد و به 
نفوذ فرانسه در ايالت هاي جنوبي آلمان 
پايان دهد. ]پس از شکست آلمان در جنگ 
جهاني اول، فاتحان جنگ، بخشي از پروس 
را به لهستان دادند كه تالش هيتلر براي پس 
گرفتن آن، جنگ جهاني دوم را به راه انداخت 
كه در پايان اين جنگ هم، فاتحان دوباره آن 

بخش را به لهستان دادند![. 
    بيسمارک پس از تقويت بنيه نظامي 
آلمان با سه جنگ به هر سه هدف خود رسيد. 
دانمارک، اتريش و فرانسه هر سه شکست 
خوردند. شکست فرانسه بسيار شديد و پُرسر 
و صدا بود و نيروهاي آلمان در سال 1871 
وارد پاريس شدند. بيسمارک با وجود اين كه  
در ژانويه سال 1871 ايجاد امپراتوري واحد 
آلمان را اعالم داشت و ويلهلم يکم را امپراتور 
آن و خويش را صدراعظم آلمان واحد اعالم 
كرد، ولي اين كشور را از صورت فدرال خارج 

نساخت. وي سپس از دولت هاي روسيه، 
آلمان و اتريش يك اتحاديه سه جانبه ساخت 
كه بعدا ايتاليا را در آن جانشين روسيه كرد 
زيرا كه اين دولت )روسيه( در بالکان با اتريش 

اختالف داشت.
     بيسمارک كه با گسترش تمايالت 
سوسياليستي در آلمان مواجه شده بود، افکار 
آنان را به زباني ديگر پياده كرد و بيمه هاي 
كارگري و نظام بازنشستتگي و از كارافتادگي 
را به وجود آورد. ساعات كار هفتگي را تعيين، 
كاركردن زنان را محدود و كار نوجوانان را 
به كلي ممنوع كرد و دست به ملي كردن 
مؤسسات عامل المنفعه و كارخانه هاي بزرگ 
زد و برنامه هاي مفصل براي توسعه صنايع 
آلمان به اجرا درآورد و سپس بدون اين كه با 
كشورهاي استعماري اصطکاک منافع پيدا 
كند در كار استعمار به آنها پيوست. با وجود 
اين، در سال 1890 با امپراتور تازه آلمان 
)ويلهلم دوم( اختالف نظر پيدا كرد و كنار 
رفت و هشت سال باقيمانده عمرش را به 

نوشتن كتاب پرداخت.

سالمرگ بیسمارك- مردي که تاريخ ايران را در حافظه اش داشت و آلمان را به صورت 
کشوري واحد درآورد و رايش کرد

پنج روز پس از تصرف كويت توسط عراق، 
دولت رياض هفتم آگوست 1990موافقت 
كرد كه نيروهاي نظامی آمريکا براي دفاع 
از كشور سعودی و نيز پس گرفتن كويت، 
در آن كشور مستقر شوند و ورود نيروهاي 
آمريکايي به كشور سعودي )در آغاز كار به 
هزينه اين دولت( از همان روز آغاز شد. اين 
استقرار كه قرار بود »موقتي« باشد تا به امروز 

ادامه يافته است. 
    به نظر برخي از موّرخان، دولت آمريکا 
پس از جنگ جهاني دوم و رو به زوال گذاردن 
امپراتوري انگلستان در انتظار فرصت براي 
بسط نفوذ و احيانا استقرار در كشور سعودي 
بود كه قرار گرفتن شوروي در آستانه 
فروپاشي، تصرف كويت به دست صدام 

حسين و ... اين فرصت را فراهم آورد. 
    آمريکا بعدا استقرار نظامي خودرا كه قبال 
منحصر به بحرين بود به كويت، قطر و اماراِت 
عربِی متحده گسترش داده، يك فرماندهی 
منطقه اي تازه شامل منطقه خليج فارس و 
غرب آسيا به وجود آورده و در دومين دهه 
قرن 21 با افغانستان و عراقـ  دوستان و 
متحدان پيشين مسکوـ  پيمان استراتژيك 
امضا كرده است. واشنگتن همچنين روابط 
خود با دولت هاي قفقاز و آسياي ميانه )منطقه 
فرارود( كه قبال در بطن شوروي قرارداشتند و 
پيش از آن )پيش از انقالب بلشويکی و ايجاد 
اتحاد شوروی( بخشی از روسيه تزاری، 
گسترش داده است. به نظر پاره ای از تحليل 
نگاران، دولت واشنگتن كه زمانی جماهير 

شوروی را كانتينمنت كرده بود اينك سعی 
در كانتينمنت كردن جمهوری اسالمی ايران 
دارد و می كوشد كه ائتالفی )همانند ناتو( 
از دوستان عربی خود ايجاد كند كه در اين 
ائتالف، مصر و اردن نيز مشاركت خواهند 

داشت.
    در سوی ديگر شوروی پيشين، سه كشور 
كوچك شوروی سابق در ساحل بالتيك به 
عضويت ناتو درآمده و آماده برای استقرار 
نيروهای نظامی آمريکا، در هر لحظه كه 
اراده كند. عضويت اين سه كشور واقع در 
ساحل شمالی بالتيك در ناتو بدون واكنش 
عملی دولت مسکو صورت گرفت! كه به باور 
مورخان، می تواند آتشی در زير خاكستر 

باشد.

... و به اين ترتیب، آمريکا در غرب آسیا و منطقه خلیج فارس استقرار نظامی يافت
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14 اَُمرداد 1285 )پنجم آگوست 1906(، 
مظفرالدين شاه قاجار سرانجام فرمان 
مشروطيت را كه روز پيش از آن با مشروطه 
شدن )پارلمانی شدن( حکومت و صدور 
اعالميه مربوط موافقت كرده بود امضاء كرد 
و اين روز )14 اَُمرداد(، يك روز ملّی اعالم شد 
و تا جمهوری شدن ايران و برقرارشدن نظام 
اسالمی، يك تعطيل عمومی بود وهر سال 
به مناسبت اين روز، شاه و نخست وزير وقت 
مراسم رسمی برپا می داشتند، سخنرانی می 
كردند و بيانيه می دادند. بايد توجه داشت كه 
مشروطيت ايران )پارلماني شدن حکومت( 
از رقابت هاي استعماري قدرتهاي اروپايي 

وقت بركنار نبود.
     12 روز بعد )26 اُمرداد( پنج تن از معاريف 
وقت ]همگی الدوله و السلطنه![ نظامنامه 
انتخابات را تدوين و انتخاب نمايندگان انجام 
گرفت و نخستين جلسه مجلس شورای ملّی 
14 مهرماه ]به مناسبت جشن های ِمهرگان[ 
در كاخ گلستان و با حضور مظفرالدين شاه 

تشکيل شد.
اين نخستين بار نبود كه ايران دارای 

پارلمان می شد؛ ايران در دوران چهارصد 
و اندی ساله )247 پيش از ميالد تا 224 
ميالدی( حکومت اشکانيان )پارتيانـ  
خراسانيان و مازندرانی ها( هم دارای پارلمان 
و عمال مشروطه بود و برای بررسی و تصويب 
قوانين و انتصابات مهم حتي تعيين شاه و 
فرمانده نيروهايی كه به جبهه اعزام می 
شدند، دو مجلس وجود داشت كه مجلس 
عالي تر و همچنين اجالس مشترک آنها را 
مهستان )مجمع بزرگانـ  سنا( مي خواندند. 
شاهان ساسانی نيز ايران را كه چند برابر امروز 
وسعت داشت با كمك يك »شورای دولتی« 
كه در آن موبِد موبدانـ  روحانی ارشد آئين 
زرتشت حضور داشت اداره می كردند. نادرشاه 
نيز با رای بزرگان كشور در اجتماع سراسری 

مغان انتخاب شده بود.
در زير ُكپی صفحه اول شماره 15 اَُمرداد 
1340 روزنامه اطالعات حاوی تيترهای 
اظهارات شاه و علی امينی نخست وزير وقت 
درج شده است. شنبه 14 اَُمرداد تعطيل بود 
و روزنامه منتشر نمی شد. اين سال )سال 
1340( را به اين جهت انتخاب كرديم كه 

جمعه، 13 اَُمرداد 1340، جنگنده های 
روسيه بر فراز دريای مازندران به سوی يك 
هواپيمای باری 4 موتوره هواپيمايی ملی 
ايران از نوع دی. سیـ  4  گلوله شليك و يك 
موتور آن را منهدم كردند كه خلبان پس از 
تخليه بنزين هواپيما آن را در يك مزرعه برنج 
در نزديکی رودسر فرود آورد. اين هواپيما از 
فرانکفورت آلمان و به مقصد تهران به پرواز 
در آمده بود كه در آسمان شمال غربی ايران 
دچار بدی هوا شده و مسير خودرا به آسمان 
گيالن تغيير داده بود كه  هوای بَد در اينجا هم 
آن را رها نکرد و در جريان تالطم ها، راه را گم 
كرد و به دام جنگنده های روسيه افتاد. كمك 
خلبان هواپيما به نام »پيمانی« به خبرنگاران 
گفت كه پس از گم كردن راه، يك ايستگاه 
هوايی روسيه مارا فريب داد و وارد مرز دريايی 
دو كشور بر فراز دريای مازندران كرد و به دام 
جنگنده های روس انداخت. طبق قوانين 
بين المللی، بايد هواپيماِی »راه گم كرده« را 
به جای اَمن هدايت كرد نه اينکه آن را به دام 
انداخت. دولت علی امينی در اين زمينه به 

دولت مسکو اعتراض كرد.

سالروز پارلمانی شدن حکومت ايران

در مقايسه با دنيای امروز بد نيست كه نگاهی به دنيای گذشته كنيم. 93 سال پيش يك پارسی 
متولّد هند به نام ِمهربابا لب بر سخن بست تا دروغ نگفته باشد، وعده بی عمل نداده باشد و بدگويی 

نکرده باشد.
    ِمهربابا كه 25 فوريه 1894 در مهاراشترای هند به دنيا آمده بود از 31 سالگی و از دهم جوالی 

1925 سکوت خودرا آغاز كرد و 44 سال آن را نشکست، نه در خانه، نه در جمع و نه در سفر.
 او در اين مدت با عالمت و باالبردن و پايين آوردن دست و سر به پرسش ها پاسخ می داد. مهربابا 
كه يك زرتشتی بود 75 سال ُعمر كرد و 31 ژانويه 1969 فوت شد. به پاس قدردانی از او كه تا 

اين حد اخالقيات را رعايت می كرد، دهم جوالی »روز جهانی سکوت« نامگذاری شده است.

44 سال سکوت کرد تا دروغ از دهانش خارج نشود و وعده 
بی عمل ندهد

مهربابا
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ز  هم پيش ا ل د ست سا گو يکم آ
ميالد،كالديوس كه 25 ژانويه سال 41 
ميالدي در 51 سالگي از سوي سناي روم 
جانشين »كاليگوال« شد به دنيا آمد و در طول 
زمامداري خود كوشش بسيار كرد تا طرز تفکر 
روميان با توجه به حقايق زمان تغيير يابد. از 
جمله پيشروي و توسعه روم بايد عمدتا در 
غرب صورت گيرد تا شرق زيرا، براي توسعه 
قلمرو روم در شرق نياز به مقابله با ايرانيان 
است كه روم استطاعت آن را ندارد و هميشه 
تلفات و هزينه سنگيني متحمل شده است. 
همين طرز فکر باعث تصرف كامل انگلستان 
توسط رومي ها شد. يکي ديگر از اصالحات 
او؛ عضويت نمايندگان سرزمينهاي متصرفه 
روم در سناي اين كشور كه مردم اين سرزمين 
ها احساس كنند جزيي از خاک روم هستند 
و بدون تأييد سناتورهاي آنان قانوني وضع 
نخواهد شد كه به زيانشان باشد. اجباري 
كردن تدريس تاريخ، فلسفه، رياضيات 
و ادبيات در مدارس قلمرو روم كه آنها را 
معلومات اربعه ناميد و بدون تسلط بر آنها، 
هيچکس نمي توانست مقام دولتي، ژنرال 
ارتش و فرماندار شهرستان شود، از جمله 
اصالحات ديگر وي بود. تکليف قرار دادن 
براي امپراتور )منتخب سنا(، كه مايحتاج 

غذايي مردم را تأمين كند و به همين دليل، 
وي در 24 كيلومتري جنوب شهر رم بند 
»استيا Ostia« را ساخت تا كشتي هاي بزرگ 
حامل غالت، حبوبات و احشام بتوانند در آنجا 
بار خود را تخليه كنند، توسعه تجارت با »شرق 
دور«, هند و بنادر جنوبي ايران در خليج 
فارس از طريق مصر و درياي سرخ، اجباري 
كردن تدريس فن بيان و درست سخن گفتن 
در مدارس و آزاد شدن بردگاني كه با سواد 
شوند و زبان رومي )التين( و تاريخ روم و 
حساب كردن را فراگيرند از موارد اصالحات 
كالديوس Cladius به شمار مي روند. خود او 
الکن بود و با ممارست بسيار بر اين عيب كه 
اصالح آن الزمه رهبري كشور است فايق 

آمده بود. 
     پيروزي كالديوس در اجراي طرحهايش 
عمدتا در اين بود كه در آن زمان دربار 
سلطنتي ايران گرفتار كشمکش شاهزادگان 
بود. در سناي روم به كالديوس تأكيد شد كه از 
اين نزاع خانوادگي استفاده كند و ارمنستان را 
وارد قلمرو روم سازد كه وي ضمن رد پيشنهاد 
گفت: همين كه لژيونرهاي رومي عازم شرق 
شوند، جاسوسان ايران كه دريانوردان فينيقي 
)سوريه و لبنان( هستند به تيسفون )پايتخت 
وقت ايران در نزديکي بغداد معروف به مداين 

يا طاق كسري( خبر خواهند داد و شاهزادگان 
ايراني با هم آشتي خواهند كرد و دست به 
دفاع و سپس حمله متقابل خواهند زد كه 
امپراتوري روم استطاعت تأمين هزينه جنگ 
و تحمل تلفات آن را ندارد و به اين ترتيب سنا 
را قانع كرد. كالديوس »روز 13 اكتبر سال 54 
ميالدي« در 64 سالگي به دست زن بانفوذش 
مسموم شد و سناي روم نرون پسر همين زن 
از شوهر قبلي اش را با اكثريت آراي ناچيزي 
جانشين كالديوس كرد. دوسال پيش از مرگ 
كالديوس، ايران نيز داراي شاه متقدري به نام 
»بالش« شده بود و برادر خود تيرداد را شاه 
ارمنستان كرده بود كه درگيري دو ابرقدرت 
از سر گرفته شد و اين بار بر سر ارمنستان. 
بايد دانست كه كاليگوال كه كالديوس 25 
ژانويه سال 41 ميالدي جانشين وي شده 
بود روز 24 ژانويه پس از اين كه گفت: من برتر 
از انسانها هستم و بايد يکي از خدايان باشم 
به دست دو افسر ارتش روم كشته شده بود. 
اصالحات كالديوس كه دائي كاليگوال بود 
تحوالت بزرگي در امپراتوري روم پديد آورد 
و چون او مخالف لشکركشي به شرق )از ترس 
ايران( بود، در غرب، انگلستان و سرزمينهاي 
بيشتري را ضميمه قلمرو روم ساخت و 

نمايندگان آنها را وارد سنا كرد.

پس از ايجاد كشور عراق به دست انگليسی 
ها از 3 ايالت امپراتورِی فروپاشيده شدِه 
عثمانی، هفتم آگوست 1933 كار كشتار 
آشوريان )آسوريان( عراقي ساكن منطقه 
كشاورزي سوميل= سميل Simele  )تلفظ 
آشوري اش: سيمله( واقع در شمال عراقـ  
منطقه دهوکـ  آغاز شد. در اين رويداد نزديك 
به سه هزار تَن آشوری كشته شدند. اين كشتار 

4 روز طول كشيد. 
    در اين منطقه 63 روستاي آشوري نشين 

وجود داشت كه بسياري از باقيماندهِ ساكنان 
آنها بعدا نيز به تدريج فراري داده شدند. فراريان 
عمدتا و نهايتا به ايران، كانادا و اياالت متحده 

پناه برده اند.
     آشوريان )آسوريان( قبال نيز و عمدتا در 
سال 1915 همزمان و به موازات با اَرمنيان 
توسط عثمانيان كشتار شده بودند كه بسياري 
از آسوريان باقی مانده در آن مناطق به ايران 
فرار وعمدتا در اروميه و همدان ساكن شده 
بودند. كشتار اَرمنيان ساكن امپراتوری 

عثمانی از 1914 آغاز شده بود كه در 24 
اپريل 1915 به اوج رسيد. اين كشتار و تبعيد، 
متناوبا تا 1923 و جمهوری شدن تركيه ادامه 
داشت. در اين مدت شماری از يونانی تبارهای 
آناتولی نيز تبعيد شدند. پيش از سال 1453 
بيشتر جمعيت منطقه آناتولی و بويژه آناتولی 
غربی، يونانی و رومی تبار بودند. شمار تُركان 
عثمانیـ  فاتحان آناتولی زياد نبود، ولی چون 
فاتح و حاكم بودند، طولی نکشيد كه زبان 
آنان با عاريه گرفتن بسياری از كلمات فارسی 

ترس کالديوس Claudius از امپراتوري ايرانـ  توجه به حقايق زمانـ  اصالحات و 
اجباري کردن تدريس تاريخ

کشتار آسوری های عراق 
 به اين مناسبت نگاهی به کشتار و تبعید َارمنیان و آسوريان در قرن 20
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    دكتر محمد مصدق كه دولت او با كودتاي 
28 اُمرداد 1332 ساقط شده بود، 13 اُمرداد 
سال 1335 پس از تحمل سه سال زندان به 
احمد اباِد ساوجبالغـ  نزديك كرج و به قول 
خود او؛ قلعه احمدآباد ـ تبعيد شد و تا پايان ُعمر 
به مدت ده سال و هفت ماه در اين روستا تحت 
نظر بود و اين اندوه كه در اين چهارديواري هدر 
مي رود و نمي تواند براي ميهن و هموطنانش 
كاري انجام اورا ترک نمي كرد و رنج مي داد. 

    تبعيد دكتر مصدق به اين روستا، از سوي 
حقوقدانان عملي غير قانوني اعالم شده است، 
زيرا اين تبعيد به حکم دادگاه نبود و به اراده و 
طبق سياست دولت وقت صورت گرفته بود 

كه از استخوانهاي اين مرد هم واهمه داشت. 
دولت وقت دكتر مصدق را دو هفته زودتر 
از انقضاي محکوميت )كه اين محکوميت 
هم غير قانوني بود زيرا كه طبق قانون آيين 
دادرسي وقت، محاكمه نخست وزير و وزيران 
بايد در ديوان عالي كشور صورت مي گرفت 
نه محکمه نظامي( از زندان خارج ساخته و به 
احمدآباد فرستاده بود تا بتواند اورا )كه هنوز 
زنداني محسوب مي شد( تبعيد كند. اين رهبر 
ملي پيشتر هم )قبل از نخست وزير شدن( يك 
بار به احمد آباد تبعيد شده بود. وي در همين 
احمدآباد مدفون است و آرامگاه او از ابنيه ملي 

ايران بشمار مي رود.

تبعید غیرقانوني ده ساله دکتر مصدق به احمدآباد

فراگيرشده است. 
به نوشته تاريخ نگاران اروپايی، در دوران 
كشتار و تبعيد )و آغاز گسترده آن از 1914( 
نزديك به يك ميليون و پانصد هزار اَرمنی 
مقتول شده بودند. جمع مقتولين آسوری 
در طول اين سال ها كه ساكن جنوب تركيه 
امروز، شمال عراق امروز و شرق سوريه امروز 
)وابسته به امپراتوری عثمانی وقت( بودند از 
157 تا 300 هزار تَن گزارش شده است. هيأت 
نمايندگی آسوريان در نشست فاتحان جنگ 
جهانی اول در »لوزان«، رقم مقتولين آسوری 
را به اين نشست حدود 300 هزار تَن گزارش و 
درخواست غرامت و احقاق حق كرد. يك عضو 

اين هيأت گفته بود؛ عساكر )نظاميان( عثمانی 
كه پس از آغاز جنگ جهانی اول و به بهانه 
مقابله با روس ها وارد مناطق غربی ايران شده 
بودند، شماری بسيار از آسورياِن فرار كرده به 

ايران را در اين مناطق كشتند.
     آشوريان كه بازماندگان يك امپراتوري 
باستاني به همين نام در شمال عراق امروز 
و جنوب تركيه هستند مسيحي نسطوري 
مذهب اند و كشتار آنان شايد به همين علت و 
به ادعای برخی نوشته ها، همدلي با مسيحيان 
اروپايي )كاتوليك و پروتستان( و جلب نظر 
اينان صورت گرفته باشد. باوجود اين، عراق 
هنوز داراي يك اقليت آشوري )آسوری( 

است. كشتار آشوريان امپراتوری عثمانی 
 Assyrian )در تاريخ عمومی )تاريخ جهان
Genocide عنوان گذاری شده است. عثمانی 

در جريان جنگ جهانی اول، متحد آلمان و 
اتريش بود كه هر سه در اين جنگ شکست 
خوردند، امپراتوری های عثمانی و اتريش 
مضمحل شدند و آلمان به نوعی اشغال نظامی 
مناطق صنعتی خود و ازدست دادن برخی از 
مناطق ازجمله پروس شمالی و شمال غربی 
تَن داد و به ديکته كردن فاتحان گوش كرد 
كه نتيجه اش توّرم پول، بروز نارضايی ها و 
ظهور هيتلر و ناسيوناليسم ژرمن بود و جنگ 

جهانی دوم.
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34

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

شاتوبريان سياستمدار و نويسنده 
فرانسوی و بانی رومانتيسيسم در فرانسه 
چهارم جوالی 1848 )سال انقالبات اروپا( 
درگذشت. شاتوبريان كه در ايران معروف 
است چهارم سپتامبر 1768 به دنيا آمده 
بود. وی از آمريکای شمالی، يونان، مصر و 

فلسطين ديدار كرده بود.

 از شاتوبريان 15 كتاب انتشار يافته 
است كه معروف ترين آنها خاطرات اوست 
كه »خاطراتی از آن سوی گور« عنوان دارد 
به مفهوم انتشار آنها پس از مردن. داستان 
های او با عنوان رنه )رنِی( و اتال از نخستين 
نوشته های سبك رومانتيسيسم به زبان 

فرانسه بشمار آورده شده اند.

 »نيراد چودري« نويسنده و تاريخدان 
بنگالي يکم آگوست سال 1999 در يکصد 
و دو سالگي درگذشت و دهها اثر از خود به 
جاي گذارد كه همه اش پند و واقعيت است. 
چودري كه در بنگال شرقي )بنگالدش 
امروز( به دنيا آمده و در هند و انگلستان 
زندگي كرده بود در 99 سالگي آخرين 
كتاب خود تحت عنوان »3 سوار« را نوشت. 
نوشتن يك كتاب كامل، جالب و بدون 
نقص در اين سن، در تاريخ ادبيات جهان 

بي سابقه بوده است.
     چودري كه در دانشگاه كلکته، رشته 
تاريخ را تحصيل كرده بود، كار نويسندگي 
را از نوشتن مقاله و تفسير خبر آغاز كرد. 
وي براي راديو هند هم تفسير مي نوشت و 

شخصا اين تفسيرها را مي خواند.
     نخستين اثر چودري كه در عين 
حال معروفترين آنها است »سرگذشت 
يك هندي گمنام« عنوان دارد. پيروزي 
اين كتاب، باعث شد كه چودري بيشتر 
كتابهايش را به شکل بيوگرافي بنويسد. 
كتاب معروف ديگر او »خاور، خاور است و 
باختر، باختر)غرب(« ضعف و عقب ماندگی 
ملل شرق را عادت چاپلوسي، كتمان 

حقيقت، به كم ساختن )قناعت(، ترس از 
مافوق، تصّور برتری آدم اروپايی و نيز رواج 
رشوه و امروز و فرداكردن در سازمانهاي 
دولتي، فساد اداري و نپوتيسم )قوم و 
خويش بازي( به دست داده و اين وضعيت 
را به حساب مغولها گذارده كه پس از استيال 
بر بيشتر مناطق آسيا )از مديترانه تا دريای 
ژاپن(، با بي رحمي، زورگويي و خشونت 
هايي كه نسبت به مردم مغلوب بکاربردند 
آن خصلت ها و روانشناسی را بوجود آورده 
اند كه بايد سريعا اصالح شود. چودري در 

اين كتاب، يك ضعف ديگر ملل شرق را 
نداشتن روزنامه نگار واقعي و قاضي تمام 

عيار به دست داده است.
     كتاب مهم ديگر چودري، »كارهاي 
ماكس مولرMax Muller« شرقشناس 
آلماني است كه تاريخ اديان مشرق زمين را 
در يك مجموعه 50 جلدي منتشر ساخت و 
همه عمرش را صرف مطالعه درباره مشرق 
زمين، هند و مزدائيسم )خداپرستيـ  آيين 
زرتشتـ  معتقدان به اهورا مزدا( كرد. كتاب 
پر از پند و اندرز چودری، »زندگي كردن 
و يا زنده بودن و زندگي نکردن« عنوان 
دارد. وی در اين كتاب اثبات كرده است 
كه مسائل و مشکالت يك انسان از خود 
اوست و نداشتن برنامه، تفّکر و دورنگری 
كردن پيش از دست زدن به هركاری 
مخصوصا ازدواج و انتخاب پيشه و استفاده 
نکردن از تجربه بويژه لغزش های ديگران 
است. تاليفات ديگر چودری عبارتند از 
»گذرگاه«، »دست تو، اي ماجراجوي 
بزرگ«، »قاره جادوگران«، »درباره كاليو 
Clive« كه يك تاريخ است در زمينه 
استعمار هند توسط انگليسي ها و 39 

تاليف ديگر.

خاطراتی از آن سوی گور

نويسنده اي که آخرين تالیفش را در 99 سالگي نوشتـ  تالیفات او همه اش پند و 
واقعیت است

Nirad C. Chaudhuri

Chateaubriand

روزنامک- شماره52 ) اَمرداد1397(



 Harrisburg Pennsylvanian « نشريه
« نخستين روزنامه در جهان بود كه 24 
جوالي 1824 اولين نظرسنجي خودرا 
منتشر كرد. اين نظرسنجي »چه كسي و با چه 
شرايطي مي تواند بهترين رئيس جمهوري 
آمريکا باشد؟« عنوان داشت كه انجام آن دو 
ماه طول كشيده بود و شش صفحه از صفحات 
اين روزنامه را اشغال كرده بود. اين كار از آن 
پس روال عادي روزنامه ها شده است كه پس 
از علمي شدن كار نظرسنجي، رسانه ها )به 
ويژه نشريات احزاب( اينك انجام نظرسنجي 
هاي خودرا به موسسات حرفه اي متخّصص 
اين كار واگذار مي كنند. تنها پرسشهاي مربوط 

را به آنها مي دهند و گاهي هم انجام اين عمل 
را ميان آنها به مناقصه مي گذارند و اين بنگاه 
ها از طريق توزيع پرسشنامه، مصاحبه تلفني، 
دعوت مردم به ميزگرد )فوِكس گروپ(، 
مصاحبه خانه به خانه و يا خياباني جواب 
پرسش هارا جمع آوري و به كمك كامپيوتر و 
جداول رياضي نتايج را با درصد تقريب آن تهيه 
مي كنند كه به سفارش دهنده داده مي شود 
و انتشار مي يابد و خبرگزاري ها نقل و به ساير 

رسانه ها مي فرستند. 
بنابراين، اين وظيفه عمدتا از دوش خبرنگار 
برداشته شده است و اينك در سطح وسيع 

تري انجام مي شود.

    دكتر فريدون وردي نژاد موسس روزنامه 
ايران از آغاز كار اين روزنامه در سال 1373 
هجري خورشيدي يك ميز نظرسنجي در 
اين روزنامه مركب دبير و شماري خبرنگار 
تاسيس كرد كه پيرامون موضوعات و مسائل 
روز كسب نظر مي كردند و اين نظرات مورد 
توجه قرار مي گرفت. وردي نژاد در عين حال 
مديرعامل خبرگزاري ملي )ايرنا( بود و اين 
خبرگزاري را كه در سال 1313 هجري به نام 
خبرگزاري پارس تاسيس شده است نوسازي 
و مدرنيزه كرد و براي پرورش روزنامه نگار، 
دانشکده خبررا تاسيس و يك موسسه نشر 

كتاب نيز ايجاد كرد.

نخستین نظرسنجي روزنامه اي در جهانـ  ايجاد میز نظر سنجي در روزنامه ايران در سال 
1373

»ريچماند تايمز« به روزنامه هايي كه در چند سال اخير دچار بحران 
مخاطب شده اند توصيه كرده است كه همانند روزگار قديم به خريد 
خبر از مردم اقدام كنند و همه مردم را به صورت خبرنگار خود درآورند 
تا نه تنها خبر تازه از درون جامعه به دست آيد بلکه بر شمار مخاطبان 
بيافزايند.     اين روزنامه در مقاله اي در يکم آگوست 2004 ضمن طرح 
اين موضوع اضافه كرده بود كه با قرار گرفتن متن اعالميه هاي آژانسهاي 
دولتي و سازمانها در وبسايت هاي اختصاصي شان كه آدرس آنهارا در 
هر كتابخانه و سرچ انجين مي توان به دست آورد، و نيز دسترسي به 
گزارشهاي سه خبر گزاري بزرگ از طريق اينترنت كه 24 ساعت پيش 
از انتشار در روزنامه امکان پذير است؛ تنها راهي كه براي ما )روزنامه ها( 
باقي مانده است پرداختن به اخبار درون مردم و »نظر« و مطالب حاشيه 
اي است كه جز خود فرد منبع سهل الوصول ديگري براي جمع آوري 
آنها وجود ندارد. به همه مردم بايد امکان داده شود تا هر مطلبي را كه 

احساس كنند ديگران مشتاق به شنيدن و خواندن آن هستند تلفني، 
با فاكس و ايـ  ميل ارسال دارند. سپس نويسندگان روزنامه با كمك 
ارسال كننده مطلب، درباره آن تحقيق كنند و به صورت كامل به دست 
چاپ دهند و در پايان هفته حق الزحمه افراد پرداخت شود. به عالوه، در 
برابر رسانيدن هر خبر، تا مدتي براي آن فرد روزنامه رايگان ارسال شود و 
اگر آگهي شخصي )نياز مندي ها( داشته باشد با تخفيف به چاپ برسد. 
     طبق اين پيشنهاد، روزنامه تا مدتي مي تواند در يك ستون خود 
درس خبرگيري و خبرنويسي بدهد، و بگويد چه مطلب و اطالعي 
»خبر« روزنامه است و عناصر خبر چيست. خبر ناقص و گيج كننده 

موجب ريزش مخاطب خواهد شد. 
     اين روزنامه اطمينان داده است كه با گسترش اين كار، روزنامه ها 
به منبعي دست خواهند يافت كه از دسترس تلويزيون، خبرگزاري و 

وبسايت ها خارج است.

خريد خبر از مردم، يک راه جالب براي غني سازي روزنامه ها
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ششم جوالي زادروز نويسنده و 
پژوهشگر سوئديـ  ورنر فن هايدنستام 
است كه در سال 1859 به دنيا آمد و در 
سال 1916 برنده جايزه ادبي نوبل شد. 

وي پس از ديداري از خاورميانه و 
كشورهاي منطقه مديترانه تحت تاثير 
فرهنگ خاور ميانه بويژه نفوذ فرهنگی 
ايران در منطقه قرار گرفت و چند كتاب او 
درباره اين منطقه است . وي در اثر خود » 
انديميون «، نگراني عميق اش را از انتقال 

فرهنگ اروپايي به خاور ميانه و گرفتن 
جاي فرهنگ ـ فرهنگ بومی ـ اين منطقه 
را ابراز داشته است . يك داستان او تحت 
تاثير قصه »هزار و يك شب« و به همين 
سبك نوشته شده است، همين طور 

كتاب ديگر او »قفس شير«. 
هايدنستام كه به تاريخ وطن خود 
عالقه فراوان داشته بقيه تأليفات خود را 
برپايه قصه هاي تاريخي سوئد و منظور از 

آنها نگاشته است.

ابراز نگراني  Heidenstam از انتقال فرهنگ اروپایي به خاور میانه

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

Ashwini Kumar وزير دانش و تکنولوژی هند چهارم جوالی )ژوئيه( 

2012 نگرانی دولت فدرال اين كشور يك ميليارد و دويست و ده ميليون 
نفری و بزرگترين دمکراسی جهان را از گسترش نه تنها منافع بازرگانی 
)بازار و عمدتا بازار فروش كه در بسياری از كشورها ازجمله آمريکا و مکزيك 
ايجاد بيکاری كرده و در برخی از كشورها به نوعی به نارضايی ملی تبديل 
شده است(، بلکه منافع استراتژيك Strategic Interest رژيم پکن در 
منطقه اقيانوس هند )ازجمله خليج فارس، خليج عدن، خليج بنگال و ...( 

و اكتشاف و استخراج معادن زيردريايی اين اقيانوس اعالم داشت.
    وی برنامه دولت هند كه برخوردار از يك رشد اقتصادی پُرشتاب و 
سومين »قدرت خريد« در جهان است به اكتشاف و استخراج منابع معدنی 
در بستر اقيانوس و درياهای عميق را اعالم داشت و گفت: هند كشتی هايی 
دارد كه می توانند در عمق 6 هزار متری دست به اكتشاف و استخراج بزنند 
و دارد شمار اين كشتی هارا افزايش می دهد. Sagar Nidhi نخستين 

كشتی از اين دست است كه مامور اكتشاف شده است.
    وی گفت كه ما تصور می كرديم كه توجه چينيان تنها به تجارت و 
بازرگانی است و اينك می بينيم گام به سوی موارد استراتژيك و توسعه 
گذارده اند. ]اظهارات وزير دانش و تکنولوژی هند در كنار خبر رايگان 
شدن داروی بيماران در سراسر هند و نيز تصميم اين دولت به پرداخت 
بهای نفت خريداری شده از ايران به »يورو« و از طريق يك بانك تركيه در 

رسانه ها انتشار يافته بود.[.
    هند دومين دولت از ميان قدرت های مطرح جهان است كه اخيرا نگران 
توسعه طلبی رژيم پکن شده است. آمريکا نخستين دولت بود و سريعا 
دست به اقدام زد و اعالم كرد كه تقويت ناوگان خود در منطقه اقيانوسيه 

را در اولويت قرارداده و در استراليا، تفنگدار مستقر خواهد كرد. همزمان، 
منابع واشنگتن اشاره كردند كه آمريکا فيليپين را در قبال دعاوی ارضیـ  
دريايی چين تنها نخواهد گذارد و جمهوری ويتنام اخطار كرد كه دست 
چين از آبهای و مناطق آن كشور كوتاه. چين و ژاپن نيز با هم اختالف ارضی 
دارند. رژيم پکن با تبتی، اويغورها و ... استقالل طلب نيز درگيری دارد. 
اظهارات پوتين كه اختالفات ارضی چين و روسيه را پايان يافته تلقی می 
كند به معنای نقطه پايان براين اختالفات طوالنی كه چندبار به زد و خورد 
مرزی انجاميد نيست. هند هنوز از اراضی خود در منطقه هيماليا كه در 
جنگ 1962 به چين باخت دست برنداشته است و در انتظار فرصت است.

    نمايش همزمان دو ناو هواپيمابر چين و هند يك نمونه از علنی شدن 
رقابت استراتزيك دو دولت است. هر دو دولت اين دو ناو از رده خارج شده 
روسيه را به صورت آهن قراضه خريداری و نوسازی كرده اند. هند قبال 
هم ناو هواپيمابر داشت ولی اين نخستين كشتی چين از اين دست است. 
بزرگ كردن نخستين سفر دريايی اين ناو در رسانه های پکن بود كه دولت 
آمريکارا به انديشه فرو بُرد و اخطار داد. ]در زير تصاوير اين دو ناو روسِی 

نوسازی شده آورده شده است.[.

    اصحاب نظر معارضه هندـ  متحد قديمی روسيه، دوست آمريکا و 
انگلستانـ  با چين را، اگر اين دولت وارد مناطق مورد نظر و منافع آن دولت 
شود بعيد نمی دانند. هند هزاران سال است كه در مناطق واقع در داخل و 
اطراف اقيانوس هند دارای منافع بوده و ميليونها هندی در آنجا سکونت و 
كار می كنند. »هند« يك واژه پارسی است كه يونانيان همراه اسکندر آن 

را »ايند = اينديا« تلفظ كردند كه جهانی شده است.

هند نگران توسعه طلبی و Strategic Interest رژیم پکن در منطقه اقیانوس 
هند ازجمله خلیج فارس است و احتمال آغاز معارضه 

Heidenstam
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دانستنی ها

نهم سپتامبر سال 1948، بخش 
شمالي شبه جزيره كره خودرا جمهوري 
دمکراتيك خلق كره اعالم كرد. بخش 
جنوبي اين شبه جزيره، قبال و 13 آگوست 
همين سال اعالم استقالل و جمهويت 
كرده بود ولي تاريخ آن را به روزي كه ژاپن 
تسليم فاتحان جنگ جهاني دوم شدـ  15 
آگوست 1945 بازگردانيده بود. بنابراين 
اعالم جمهوريت شمال شبه جزيره كره 

واكنش به اقدام جنوب تلقي شده است. 
     از زمان تسليم شدن ژاپن در آگوست 
1945 كه شبه جزيره كره را از سال 1910 
در كنترل داشت به فاتحان جنگ جهاني 
دوم و تقسيم موّقت شبه جزيره كره در 
سال 1945 در مدار 38 درجه عرض 
جغرافيايي قرار بود كه وحدت مجدد اين 
شبه جزيره از طريق انتخابات تحقق يابد.

    پس از توافق بر سر تقسيم موقت شبه 
جزيره كره، قرار شد كه آمريکا در جنوب 
و شوروي كه با شمال كره هم مرز است در 

شمال نيروي نظامي داشته باشند.
    در طول سه سال اول تمايلی از سوي 
طرفين به تامين وحدت شبه جزيره كره 
نشان داده نشد و شمالی ها 27 روز پس از 
اعالم جمهوري در جنوب، در منطقه خود 

جمهوري دمکراتيك خلق )كمونيستي( 
اعالم كردند و ماجرا به تدريج رنگ معارضه 
به خود گرفت و دو كره سپس و تقريبا 
همزمان و هريك به تنهايي خودرا مالك 
شبه جزيره خواند و زمينه براي جنگ 
آماده شد.     نيروهاي كره شمالي 25 
ژوئن 1950 )بدون توجه به ادامه استقرار 
نظاميان آمريکا( وارد بخش جنوبي شدند 
و در اندک زماني نود درصد آن را تصرف 
كردند. شوراي امنيت سازمان ملل مداخله 
كرد و به كمك كره جنوبي نيروي نظامي 
فرستاد كه عمدتا از آمريکا بودند. اين جنگ 
تا 27 جوالي سال 1953 ادامه يافت، در 
اين روز آتش بس اعالم و شمالي ها منطقه 
خودرا حفظ كردند ولي حالت جنگ باقي 
مانده است و آتشي است در زير خاكستر 
مخصوصا كه كره شمالي اينك داراي يك 
ميليون نظامي آكتيو، ميليونها ميليشيا و 

سالح اتمي و موشکيـ  فضايي است.
    جمهوري دمکراتيك خلق كره كه 
نظام سوسياليستي خاص خود )چوچه = 
متکي برخود و خودكفا بودن( دارد با همه 
تضييقاتي كه در طول شش دهه برايش 
ايجاد شده تاكنون پابرجاي باقي مانده و 
در دهه يکم قرن 21 اتميـ  فضايي هم 

شده است. جنگ كره به صورت »ترک 
مخاصمه« پايان يافته، نه قرارداد صلح. 
هنوز دولت آمريکا هزاران نظامي در كره 
جنوبي دارد. كره شمالي داراي 120 هزار 
و 540 كيلومتر مربع وسعت و بيش از 
25 ميليون جمعيت است و كره جنوبي 
100 هزار كيلومتر مربع وسعت و حدود 
50 ميليون جمعيت دارد. پايتخت كره 
شمالي شهر پيونگ يانگ با بيش از 3 
ميليون جمعيت و پايتخت كره جنوبي 
شهر سئول با 9 ميليون نفوس است. سئول 
تا مرز كره شمالي فاصله چندانی ندارد و در 
طول جنگ كره، دو بار به تصرف شمالي 

ها درآمده بود.
    بركره شمالي پس از اعالم جمهوريت، 
كيم ايل سونگ بنيادگذار اين نظام و پس 
از او پسرش كيم جونگ ايل و اينك نوه اش 

كيم جونگ اون رياست كرده اند.
هرسال در مراسم سالروز ايجاد كره 
شمالی، تسليحات تازه اين كشور ازجمله 
موشك های دوربُرد به نمايش در می 
آمدند، ولی در مراسم امسال )سال 2018( 
مشاهده نشدند كه نشانه تمايل سران 
پيونگ يانك به حل مسالمت مسائل شبه 

جزيره كره تلقی شده است

هفتادمین سالروز ایجاد جمهوري کره شمالی )جمهوری دمکراتیک خلق 
کره( و به این مناسبت نگاهی کوتاه به آنـ  چوچه ، روش متکی به خود که کره 

شمالی پایدار نگهداشته است

نخستین گرماسنج
»دانيل فارنهايت« فيزيکدان آلماني مقيم هلند هشتم جوالي سال 1714 ميزان 

الحراره جيوه يي را ساخت و عرضه داشت كه به »فارنهايت« معروف شده است. 
    در اين ميزان الحراره كه در بسياري از كشورهاـ  نَه در ايرانـ  از جمله اياالت متحده 
امريکا رايج است، حرارت طبيعي بدن انسان 98 است و در سيستم سانتی گراد؛ 37 درجه.     

Daniel  Fahrenheit 
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سي ام جوالي، سالروز ايجاد »تورانتو = تارانتو  Toronto « بزرگترين شهر 
كانادای 10 ميليون كيلومترِی 35 ميليون و 600 هزار نفری است كه در 
زمان تأسيس در سال 1793، »يورک« نامگذاري شده بود و در سال 1834 
به »تورانتو« تغيير نام داده شده است. كنفدراسيون كانادا به لحاظ وسعت، 
دومين كشور جهان پس از روسيه است. در مراسم دويست و بيستمين 
سالروز ايجاد تورانتو كه سی ام جوالی 2013 برگزار شد اعالم شد كه در 
اين شهر و حومه آن بويژه ناحيه ريچماند هيل 47 هزار ايرانیـ  كانادايی 
زندگی می كنند با ذكر نام معاريف آنان از روزنامه نگار، نويسنده، هنرمند 
تا استاد دانشگاه و دولتمرد. شمار ايرانيان ساكن تورانتو اينك افزون بر 
55 هزار است. جمع ايرانیـ  كانادايی های وقت )سال 2013( 250 هزار 
گزارش شده بود كه اينك رقم 300 هزار را پشت سر گذارده است. واژه 
تورانتو، سرخپوستی )بومی( است، همچنين واژه كانادا )كاناتا به معنای 
آبادی(. ژاک كارتيه فرانسوی كه اين واژه را از زبان بوميان شنيده بود آن 
را بر همه سرزمين گذارد. تورانتو كه تا مرز اياالت متحده، فاصله ای زياد 
ندارد و در ساحل درياچه اُنتاريو واقع شده است از شهرهاي ايالت »انتاريو« 
 John Graves كنفدراسيون كاناداست. شهر تورانتو كه توسط »جان سيمکو
Simcoe      « بنا گرديد نزديك به 3 ميليون و با حومه اش )تورانتو بزرگتر( 

حدود 6 ميليون جمعيت دارد. تورانتو پس از مکزيکو سيتی، نيويورک و 

لس آنجلس، چهارمين شهر بزرگ آمريکای شمالی است. دولت انگلستان 
زمينی را كه تورانتو در آن بناشده است از بوميان خريداری كرد و پس از اين 
معامله بود كه مهاجرت اروپاييانـ  و در آغاز كار؛ انگليسی ها، اسکاتلندی ها 
و ايرلندی ها به آن گسترش يافت. شهر تورانتو در سال 1812 و در جريان 

جنگ آمريکا و انگليس صحنه نبرد اين دو بود و آسيب ديد.
    كانادا كه از 1867 كنفدراسيون شده است يك كشور چند فرهنگی و 
دارای دو زبان رسمی استـ  انگليسی و فرانسه. حدود 77 درصد جمعيت 
كانادا اروپايی تبار هستند، حدود 14 درصد از نژاد زرد، 4 و سه دهم درصد 
بوميان )اصطالحا؛ سرخپوستان(، 2 و نيم درصد سياهپوست و بقيه از 
نژادها و فرهنگ های ديگر. در آخرين سرشماری، كمی بيش از 3 و 2 دهم 
درصد از جمعيت كانادا گفته اند كه مسلمان هستند. هر سال بر جمعيت 
كانادا حدود 400 هزار تَن افزوده می شود. پادشاه انگلستان همچنان 

رئيس كنفدراسيون كانادا بشمار می رود.
بتازگی شنيده می شود كه كانادا با پذيرش بستگان نزديك مقامات 
جمهوری اسالمی كه با پول هنگفت وارد و مقيم می شوند در آينده دچار 
درد سر خواهد شد. اين مقامات پيش از انقالب پولی در بساط نداشتند و 
اين احتمال وجود دارد كه زمانی از آنان و بستگانشان سئوال شود كه اين 

ثروت را از كجا آورده اند؟.

سالروز ایجاد شهر تورانتِو کانادا که دهها هزار ایرانی را در خود جای داده استـ  اشاره ای به 
تاریخچه آن

داستان شنیدني نامگذاري ماه اوت )آِگستـ  اوگوست(
نامگذاري ماه آگوست )آگستـ  اوت(، هشتمين ماه ميالدي در تقويم 

گريگوري )يونيورسال( داستاني جالب دارد، از اين قرار: 
     در تقويم رومي كه به دستور »ژوليوس سزار« در قرن يکم پيش از 
ميالد تدوين شده بود، »سال« بمانند تقويم ايرانيان از مارس )نوروز( 
آغاز مي شد، ماه آگوست كنونی كه ماه هشتم است در آن زمان ماه 
ششم بود و Sextilis )ماه ششم( خوانده مي شد. ماه پيش از آن را به 
اين مناسبت كه ژوليوس سزار در آن به دنيا آمده بود، ژوالي )جواليـ  
ژوئيه( نامگذاري كرده بودند كه پس از گذشت بيش از دو هزار سال به 

همين نام باقي مانده است. 
 »Gaius Octavius پس از سزار، پسر خوانده او »گايوس اوكتاويوس 
به سمت امپراتور انتخاب شد و سزار اوكتاويانوس نام گرفت. سناي روم 
پس از غلبه اوكتاويانوس بر مخالفين و در صدر آنان ماركوس آنتونيوس 
و زنش كلئوپاتراـ  ملکه يوناني تبار مصر، وي را لقب »اوگوستوس 
Augustus« داد و پيشنهاد اورا كه به تنهايي حکومت كند و شريك 

نداشته باشد تصويب كرد. گام بعدي اوگوستوس كه پا در جاي پاي 

پدرخوانده اش مي گذاشت، قرار دادن نام خود بر يکي از ماههاي سال بود 
و ماه ششم را كه متعاقب ماه ژوالي )ماه ژوليوس سزار( بود برگزيد و آن را 
»اوگوست« ناميد كه هنوز باقي مانده است. كار بعدي او كه خودخواهي 
محض خوانده شده است اين بود كه اعالم كرد ماه اوگوست بايد بمانند 
ماه ژوالي 31 روزه باشد تا دست كمي از ماه ژوليوس سزار نداشته باشد 
كه عملي شده است و به اين ترتيب، سال ميالدي كه خورشيدي است 

داراي هفت ماه 31 روزه است!.
     اوگوستوس پس از 40 سال حکومت در نوزدهم اوگوست )ماهي كه 

به نام خودش بود( در سال 14 ميالدي درگذشت.
     از كارهاي ديگر اوگوستوس كه به ميراث باقي مانده و برخي از دولتها 
در طول تاريخ و تا به امروز از آن استفاده كرده اند، اصطالح »صلح روميـ  
Pax Romana« است. وي در حالی كه كه روم َدمی از جنگ با اين 
و آن فراغت نداشت مي گفت كه دولت روم با هيچ دولتي سر جنگ ندارد و 
تجاوزي از ناحيه روم صورت نمي گيرد و جنگهايي كه انجام مي شود، تنها 
به خاطر صلح و حفظ امنيت اتباع روم است و تعرض محسوب نمي شوند!.
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 Telstar  دهم جوالي 1962 »تلستار
1- « نخستين ماهواره مخابراتي به فضا 
پرتاب شد. با قرارگرفتن اين ماهواره در مدار 
زمين، از طريق آن )رِلِه( امواج هر فرستنده 
تلويزيوني كه تا آن زمان منحصر به پوشش 
منطقه محدودي از سطح كره زمين بود، 
همانند راديوهاي موج كوتاه به سراسر 
جهان رسيدند و برنامه هاي تلويزيوني نيز 
جهاني شدند. با جهانی شدن برنامه های 
تلويزيونی، از اين زمان از تلويزيون بيش از 
گذشته به صورت يك ابزار پيشُبرد سياست 
و جنگ سرد استفاده شده است. با اينکه در 
جمهوری اسالمی ايران استفاده از تلويزيون 

های ماهواره ای ممنوع است ولی در بسياری 
از خانه ها بويژه در شهرهای كوچکتر و 

روستاها مخاطب دارد.
    ماهواره ای شدن برنامه های تلويزيونی 
درعين حال هزينه ارسال اين برنامه ها را 
كه قبال مستلزم داشتن فرستنده مستقل 
و تشکيالت مفصل بود كاهش داده است. 
كابلی شدن ارسال برنامه های تلويزيونی از 
آغاز دهه 1980 كاررا بازهم آسانتر ساخته 
و هزينه را پايين تر آورده و از دهه آخر قرن 
بيستم بويژه از دهه يکم قرن 21 و اينترنتی 
شدن عکس متحرک = ويديو )مولتی ميديا( 
بر آسانی كار و ارزانی آن وسيعا افزوده شده و 

كار تلويزيون را بمانند روزنامه و راديو عمال 
شخصی )فردی( ساخته و از انحصار كمپاني 
و شركت خارج كرده است. با استفاده نرم 
افزار اينك هركس می تواند به صورت 
آنالين روزنامه، راديو و تلويزيون داشته باشد 
و در اينترنت قراردهد و سرچ انجين ها كه به 
تدريج دارند ابزاري در دست اصحاب منافع 
و سياستبازها می شوند مطالب آنها راـ  البته 
به دلخواه و گزينشيـ  نقل می كنند، ولی نَه 
در سوشل نِت وركها كه هركس حرف خودرا 

می زند و خبر خود را می رساند. 
تعّرض و دفاع اينترنتی اينك به صورت 
يك مشغله بزرگ دولت ها درآمده است و 
توجه به آن اينك بيش از ساخت موشك 
و ناوهواپيمابر شده است. اين تعّرض و دفاع 
پس از پيدايش توپ و تفنك، يك پديده تازه 
مبارزه و گسترش نفوذ شده است كه هر دو 
ابتکار به حساب غرب نوشته شده است. 
مبارزه اينترنتي به تدريج از انتشار مطلب 
تجاوز كرده و جنگ ديجيتالي = مبارزه 
سايبري شده است و آن اخالل در ايميل ها 
و مکاتبات اينترنتي و وبسايت، هك كردن و 

... و تبليغات جعلی است.
    ذكر يك نمونه از جهاني شدن اين جنگ 
سايبري براي مثال: در دومين هفته جوالي 
2009 بود كه جمهوری دمکراتيك خلق 
كره )كره شمالی( توانست نظم و سرعت 
ارتباطات اينترنتی آمريکارا كه خود سازنده 
اينترنت بوده است مختل كند ازجمله 

ارتباطات وزارت دفاع آمريکارا.

یک تحول بزرگ: ماهواره ای شدن امواج تلویزیونی 
 مخاطبان تلویزیونهای ماهواره ای در ایرانـ  تحوالت بعدي

مخترع اژدر و کشتي زره دار
30 جوالی سال 1803 »يان اريکسون  Jon Erickson « مهندس و مخترع سوئدي به دنيا آمد و 86 سال ُعمر كرد. پروانه )ملخ( كشتي، كشتي 

زره دار، اژدر، اژدرافکن و ... از اختراعات وي بشمار مي آيند.
     وي بود كه در سال 1962 )دوران جنگ داخلي آمريکا( براي فدراسيونی های آمريکا )شمالي هاـ  دولت واشنگتن( كه با كنفدراسيونی ها در 

حال جنگ بودند، كشتي زره دار »مانيتور« را ساخت.

Telstar – 1
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مقامات مربوط دولت آمريکا يکم آگوست 2003 تصويب كردند 
كه 30 ميليون دالر جايزه »لو دادن« دو پسر صدام حسين به فردي كه 
نشاني مخفيگاه آنان را به نظاميان آمريکايي داده بود پرداخت شود، ولي 
از افشاء نام اين فرد خودداري شده بود. گويا اين فرد مالك همان خانه اي 
در موصل بود كه دو پسر صدام، نوه او )پسر 14 ساله ُقصي به نام مصطفي( 
و يك محافظ )بادي گارد( در آنجا پنهان شده بودند. اينان به مالك خانه 
اعتماد داشتند كه به آنجا رفته بودند. ُعدي Uday پسر بزرگتر متولّد 
ژوئن 1964 و ُقصي Qusai متولّد ماه مي 1966 بود. معلوم نيست 
ُعدي و ُقصي صدام حسين و نوه 14 ساله او از چه زماني در اين خانه واقع 
در موصل )شمال عراق( بسر مي بردند. زمان لو داده شدن اين خانه نيز 

گزارش نشده است.
    درعمليات تصرف خانه در 22 جوالي 2003 بيش يکصد نظامي و 
چند هلي كوپتر شركت كردند و عمليات نزديك به شش ساعت طول 
كشيد. نظاميان تالش بسيار كردند كه پسران صدام را زنده دستگير كنند 

كه موفق نشدند و تيراندازي از داخل خانه قطع نمي شد.
    طبق پاره اي از گزارشهاي تاييد نشده كه از راديو اسرائيل هم پخش 
شد، برنده پاداش 30 ميليون دالري يك تاجر عراقي به نام »نواف زيدان« 

بوده است. 
     دولت آمريکا قبال براي دستگيري و يا سر هركدام از اين دو برادر 
)پسران صدام( 15 ميليون دالر پاداش تعيين كرده بود و براي سر صدام 

25 ميليون دالر.

دو پسر صدام در کنار هم: در زنده بودن و پس از کشته شدن

30 میلیون دالر پاداش لو دادن مخفي گاه دو پسر صدام حسینـ  یک عراقي مخفي گاه را لو داد و ...

خانه مخفي گاه پسران صدام زير آتش نظاميان
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