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سرمقاله

قرارداد مارس 1857 انگلستان با ايران و جداکردن هرات و مناطق اطراف آن، 
يک ترکمن چاي ديگر

هر استاد تاريخ معاصر ايران و هر نويسنده تاريخ عهد قاجاريه در بيانات و نوشته هايش از قرارداد چهارم مارس 1857 انگلستان با ايران كه 
در پاريس تنظيم و امضاء و در بغداد مبادله شد به عنوان نمونه بارزي از تحميالت عصر استعمار )نوع قديم آن( و منحوس تر از عهدنامه تركمن 
چاي نام برده و از ايرانيان خواسته است كه آن را به دّقت بخوانند و از ياد نبرند تا تکرار نشود كه »ضعف« بدبختي بزرگي برايشان خواهد بود.

     سي ام مهرماه 1331 روزنامه هاي تهران به مناسبت قطع مناسبات ايران با انگلستان و بسته شدن ساختمان سفارت دولت لندن در 
خيابان فردوسي، براي دومين بار پس از 93 سالـ  به ماجراي نخستين قطع رابطه كه مربوط به لشکر كشي انگلستان به ايران و جدا كردن 
هرات و مناطق اطراف آن از پيکر ايران بود مشروحا اشاره كرده و متن قرارداد مورخ چهارم مارس 1857 دو كشور را به چاپ رسانده و از 
باب تهديد، يادآور شده بودند كه فصل هفتم اين قرارداد كه منجر به جدايي هرات شد به دولت ايران اين حق را داده است كه اگر از ناحيت 
افغانستان احساس خطر كند بتواند لشکر به افغانستان بکشد و منطقه خطر را متصرف و اصحاب خطر را تنبيه و مجازات كند. تنها در فصل 
هفتم از اين قرارداِد 15 فصلي چنين امتيازي به ايران داده شده بود و اين كوتاه آمدن هم به اين سبب بود كه سربازان ايراني سريعا مناطق 
شرقي وطن خود )افغانستان امروز( را كه انگليسي ها مي خواستند براي جلوگيري از پيشروي روس ها به سوي آسياي جنوبي در اختيار 
گيرند تخليه كنند. انگليسي ها كه به منظور فشار وارد آوردن بر ايران، با دادن اعالن جنگ و لشکركشي منطقه بوشهر، چند جزيره و مناطقي 
در خوزستان را تصرف كرده بودند نيروي زميني كافي در هند نداشتند كه غرب افغانستان را هم از بدنه ايران جدا كنند. به عالوه، احتمال 

كمك نظامي روسيه هم به ايران مي رفت. 
    خواندن ساير فصول قرارداد پاريس دردآور است ازجمله اصل چهارم مبني بر مجبور كردن ايران به عفو ايرانياني كه در اين جريانات از 

انگليسي ها حمايت كرده بودند و ....
    سرزميني كه انگليسي ها نام افغانستان بر آن نهاده اند نزديك به 24 قرن بخش اصلي ايرانزمين بود و بسياري از مردم آن لقب »پارسيبان 
= پارسيوان« داشتند. بيشتر قهرمانان و مبارزان كسب استقالل و حاكميت ايران ازجمله يعقوب ليث از آن منطقه بودند و همچنين نخستين 

شعراء پارسي گو و نويسندگان. شهر هرات سال ها پايتخت ايران و حاكم نشين خراسان بود.
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چرا در ایران با عقاید »رابرت اوون« فرضيه پرداز سوسياليسم تعاوني 
آشنا نيستند؟

2

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

چهاردهم ماه می زادروز و هفدهم ماه نوامبر سالروز درگذشت 
»رابرت اوون« صاحب فرضيه Utopian Socialism است. ولی 
او در ايران، در ميان مردم معمولی شناخته شده نيست زيراكه 
اهل قلمـ  آنانکه تمايالت كمونيستی داشتند اورا سوسياليست 
نمی دانستند برای اينکه كه سوسياليست كردن جامعه از طريق 
انقالب را رد كرده است و آنانکه مذهبی بودند، وی را المذهب می 
پنداشتند، حال آنکه فقط كليسا رو نبود. رابرت اوون كه در جوانی 
كسب و كار پارچه بافی داشت به تجربه دريافته بود كه بايد برای 
تأمين برابری نسبی مردم راهی يافت، و پس از تجربه بسيار به اين 
نتيجه رسيد كه بايد نخست اين فرضيه را در يك جامعه كوچك 
تجربه كرد و اگر تجربه موفق باشد، جوامع ديگر خود به خود به 
آن خواهند گراييد و به عبارت ديگر، مدينه فاضله ای كه به آن 
صورت ساخته شود الگو قرار خواهد گرفت. او با سوسياليستی 
كردن يك جامعه از طريق انقالب مخالف بود و اين سوسياليستی 
شدن را »تحميلی« می دانست كه زمانی خواهد رسيد كه افراد 
جامعه آن را به دور خواهند افکند. اعضای يك جامعه نخست بايد 
همفکر و دارای خصلت مشابه شوند تا يك نظام تازه را از دل و 
جان پذيرا شوند و نگذارند كه شماری كم آن را به فساد بکشانند. 
نظريه »اوون« بی شباهت به عقايد سن سيمون و شارل فوريه 
نبود. در دهه اول قرن 21، هوگو چاوس چنين فرضيه ای را مطرح 
ساخت كه سوسياليسم قرن 21 و نيز سوسياليسم توأم با رعايت 

اخالقيات معروف است و اّما درباره »رابرت اون«:

 Robert Owen 17 نوامبر سالروز درگذشت »رابرت اوون
« است كه به سال 1858 در 87 سالگي در نيوتُنـ  شهركی در 

ويلِز بريتانيا، همان جايی كه به دنيا آمده بود از اين دنيا رفت.
»اوون« مبتکر »سوسياليسم تعاوني« است كه افکار خود را 
در اسکاتلند و نيز در يك منطقه كشاورزي در اينديانای آمريکا 

به معرض تجربه گذاشت.
    اوون با اين عقيده كه جامعه بايد عاري از فقر، جنايت و مرض 
باشد و مردم با شادي و خوشبختي و بدون ترس و هراس از آينده 
 Utopia ( و در نهايت خوش بيني زندگي كنند طرح مدينه فاضله
( خود را نوشت تا يك الگو براي سراسر جهان شود و نخستين 

مدينه فاضله را به نام »نيو النارک New Lanark  « به وجود 
آورد. واژه Dystopia   از همين زمان زبانزد شد كه مفهوم آن 
جامعه ای است كه در آن شکاف طبقاتی و انواع فساد زياد است 

و توده مردم شادی ندارند. 
 اوون گفته است كه بشر از طريق آموزش و ارتقاي سطح آگاهي 
هاي خود و با زندگاني برادروار مي تواند به نيکبختي و پيشرفت 
دست يابد و بايد بهترين آموزش و پرورش و بهداشت يکنواخت 
و مطلقا رايگان برايش فراهم شود و وسايل تفريح و ورزش نيز 
عمومي و رايگان باشد. فيدل كاسترو پس از پيروزي انقالب كوبا، 
آموزش و پرورش و بهداشت يکنواخت و مطلقا رايگان را در اين 

كشور به اجرا گذارد كه برنامه هايي موفق بوده اند.
    اوون همچنين گفته است كه »دانش و مهارت« بزرگترين 
ثروت فرد و جامعه است؛ بنابراين وسيله كسب دانش و مهارت 
براي همه كساني كه خواهان و مستعد آن باشند بايد فراهم شود 
و در دسترس همگان باشد. مديريت جامعه بايد حرف نداشته 
و خالي از هرگونه ضعف باشد و مردم به تحقيق بدانند كه براي 
اداره جامعه چه كساني را انتخاب كنند و اين انتخاب بايد عالما و 
عامدا باشد ]نه، تحت تاثير تبليغ و القاء[، بنابراين بايد دسترسي 
منصفانه به شناخت چنين افرادي وجود داشته باشد. وي كه با 
وضعيت پارلمان انگلستان و چند كشور ديگر كه در زمان او دارای 
پارلمان بودند آشنا بود معتقد نبود كه دوره يك نماينده بايد به 
اتمام برسد تا كنار برود. طبق آموزش هاي او، اعضاي جامعه بايد 
بتوانند هروقت كه احساس كنند در انتخاب نماينده اشتباه كرده 
اند او را بركنار سازند. به عقيده »اوون«، جبران اشتباه بايد فوري 

باشد. به اشتباه نبايد مهلت داد.
    اوون به جاي بکار بردن واژه »سوسياليسم«، از فرضيه خود 
به عنوان روش »هماهنگي و تالش مشترک جهاني انسانها و 
جوامع بشري برای رسيدن به برابری و سعادت« نام برده و داشتن 
زندگاني خوب و خوش بيني و اميد را حق انسان خوانده و گفته 
است كه پيشرفت صنعت و تکميل ابزارها ]تکنولوژي[ بشر را 
آسوده تر و زحمتش را كمتر مي كند ولي پيشرفت صنعت نمي 
تواند به تامين اخالقيات كه عامل تکامل انسان است كمك كند. 

تداوم آموزش است كه انسان را اخالقی می كند.
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    اوون اين عقيده را اعالم داشت كه كشاورزي و صنعت و ساير منابع 
توليد كه محصول آنها مورد نياز همگاني مردم است بايد به صورت 
تعاوني اداره شوند و محصول آنها مستقيما از توليد كننده به دست 
مصرف كننده برسد تا به سود هر دو طرف باشد و گفت كه در اين صورت 
است كه افراد في مابين ]دالل ها[ كه بدون انجام كار مفيد، از توليد 
كننده و مصرف كننده استفاده مي برند جذب كار توليدي مي شوند و 
جامعه نيرومند و ثروتمند مي گردد و طبقات اجتماعي به تدريج از ميان 
مي روند و يا تفاوت سطح اين طبقات به حداقل مي رسد و با كاهش 
فاصله طبقاتي، كينه و ُعقده )تنفر( كه مسبب بسياري از ناهنجاري 

هاست از ميان مردم رخت بر مي بندد.
    اوون با فروش هرگونه زمين مخالف بود و زمين و منابع زيرزميني و 
آبها را همانند هوا متعلق به همگان مي دانست كه بايد در دست دولت 
به عنوان نماينده و مباشر جامعه باشد و مديريت جامعه چنانچه نياز 
باشد با وضع ضوابط اين منابع ملي را از طريق اجاره براي بهره برداري 
واگذار كند و اگر موجر در صدد بهره برداري برنيايد سند اجاره باطل 

خواهد بود. به اين ترتيب فرد تنها مالك آن چيزي بايد باشد كه در 
زمين استيجاري به وجود مي آورد ) اصطالحا اعياني(.

    فرضيه »اوون« دولت ها را مکلّف مي كند كه با وضع قوانين و اجراي 
دقيق آنها توزيع ثروت را ميان مردم متعادل كنند تا جرائم و فساد به 
حداقل برسد و از كينه و نارضائي كه عصيان نتيجه آن است اثري نباشد.

     از اواخر قرن 19 و در طول قرن 20 تاسيس هرگونه شركت تعاوني 
)توليد ، مصرف و خدمات( و اموري از قبيل سهيم كردن كاركنان در 
سود شركتها و كارخانه ها و واگذاري مؤسسات به كاركنان آنها از افکار 

اوون است.
بسياري از جامعه شناسان افکار اوون را عملي ترين راه سوسياليستي 
كردن )محدود( جوامع مي دانند كه با روانشناسي، عادات و رسوم مردم 
هم درگيري نخواهد داشت. برخي از اسالم شناسان غرب، انديشه 
هاي »اوون« را بيش از هر فرضيه پرداز اروپايي ديگر، نزديك به تعاليم 
اسالمي مي دانند كه تاكيد بر تعاون در امور و محدوديت مالکيت و 

رّد اجحاف، احتکار و كم فروشي )فرمول عرضه و تقاضا( دانسته اند.
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به گزارش 19 آبان 1397 ايلنا )ُكِد خبر: 689824(، پايگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام رهبری با اشاره به سؤالی درباره »بکاربردن 
كراوات« پاسخ رهبر انقالب به اين سؤال را كه پوشيدن كراوات 

چه حکمی دارد؟ منتشر كرد:
    »به طور كلی پوشيدن كراوات و ديگر لباس هايی كه پوشش 
و لباس غير مسلمانان محسوب می شوند به طوری كه پوشيدن 

آن ها منجر به ترويج فرهنگ منحّط غربی شود جايز نيست.«.

اين پاسخ چند روز پس از حذف كراوات از مجسمه دكتر 
شريعتیـ  پژوهشگر علوم دينی كه در 44 سالگی بسال 1356 
در انگليس درگذشتـ  انتشار يافت. مسئوالن مربوط در دانشگاه 
فرهنگيان ساری )مازندران( تصميم به حذف كراوات از مجسمه 
دكتر شريعتی گرفتند.  يك هفته پس از نصب و رونمايی اين 
مجسمه، مسئوالن مربوط متوجه كراوات اين مجسمه شده و 

دستور حذف آن را صادر كرده بودند.

سی و هشتمين سالروز اِشغال ساختمان سفارت آمريکا در 
تهران، امسال نيز در جمهوری اسالمی ايران مطابق هرسال 
پيشين برگزار شد. چند ساعت پس از مراسم و راهپيمايی ها )در 
نخستين ساعت بامداد دوشنبه به وقت واشنگتنـ  14 آبان به 
وقت تهران( و طبق برنامه اعالم شده قبلی دولت آمريکا، اجرای 
مرحله ثانوی تحريم ها آغاز شد كه صنعت نفت و گاز و پتروشيمی، 
كشتيرانی، نظام بانکی و خدمات بيمه ای ايران را در بر می گيرد.

 همان روز اعالم شد كه مواد غذايی، دارو و تجهيزات پزشکی 
مشمول اين تحريم های آمريکا نخواهند بود.

 مايك پمپئو وزير امور خارجه و استيون منوشن وزير خزانه 
داری آمريکا در نشستی مشترک در واشنگتن گفتند كه اجرای 
تحريم های برقرار شده تا زمانی كه تهران به خواست های 12گانه 
اعالم شده قبلی تَن در ندهد ادامه خواهند يافت. مرحله اول 
تحريم ها 90 روز پيش از اجرايی شدن مرحله دوم به اجرا درآمده 
بود. آمريکا در ماه می 2018 از  توافق معروف به »برجام« خارج 

شده است.
دولت آمريکا اعالم كرد )طبق اعالميه رسمی؛ معافيت موّقت( 
كه به درخواست 8 كشور ازجمله هند، ژاپن، ايتاليا و كره جنوبی 
برای معافيت  از اين تحريم های آمريکا موافقت كرده است كه 
اصحاب نظر گفته اند كه اين معافّيت نهايتا به سود ايران نخواهد 
بود زيرا كه اين كشورها در قبال صدور كاال به ايران، نفت خريداری 
می كنند كه اين واردات به توليدات ايران زيان وارد خواهد ساخت. 

ايران، خود می تواند كه اين كاالها را در داخله كشور توليد كند.
همچنين، وزير خزانه داری آمريکا از اضافه شدن اسامی 700 

فرد و شركت ايرانی ديگر به فهرست تحريم های آمريکا خبر داد. 
وی گفته است كه آمريکا از »سوئيفت« خواسته است كه خدمات 

خود به مؤسسات مالی تحت تحريم در ايران را قطع كند.
سردار محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی كه در مراسم سالگرد اشغال سفارت آمريکا )13 آبان 
1397( در تهران حضور يافته بود، دونالد ترامپ را رئيس 
جمهوری »عجيب و غريب« آمريکا توصيف كرد و خطاب به 
او گفت كه »هرگز ايران را تهديد نکن«. سردار جعفری ضمن 
سخنان خود در مراسم 13 آبان امسال گفت كه اگر در آبان 1358 
سفارت آمريکا تسخير نمی شد، انقالب اسالمی به چهل سالگی 

نمی رسيد و در همان دهه اول، كار آن تمام بود.
مراسم 13 آبان 1397 نيز انعکاس جهانی داشت و روزنامه وال 
استريت جرنال عکس و تيتر مراسم را به صفحه اول خود برده بود.

 در اينجا ليد خبر و تصوير مراسم كه در توئيتر خبرگزاری 
فرانسه )آژانس فرانس پرس( انتشار يافته ُكپی شده است:

پاسخ رهبری جمهوری اسالمی به سؤال درباره کراوات، به گزارش ایلنا

13 آبان 1397، برگزاری سالروز اِشغال سفارت آمریکاـ  چند ساعت پيش از 
آغاز اجرای مرحله ثانوی تحریم ها

4

گشتی در رویدادهای ماه
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وودی جانسون، سفير آمريکا در لندن 23 اكتبر 2018 در توييتی 
با اشاره به اجرايی شدن دور دوم تحريم های آمريکا عليه ايران به 
شركت های بين المللی هشدار داد كه از ميان ايران و آمريکا، بايد يکی 
را انتخاب كنند.  او نوشت: »يا با ايران معامله كنيد، يا با آمريکا. با هر دو 

نمی توانيد.«. دونالد ترامپ ، رييس جمهوری آمريکا، پيش تر به هنگام 
اعالم خروج اين كشور از برجام هشدار داده بود، آن دسته از شركت های 
بين المللی كه به رغم تحريم ها همچنان با ايران معامله كنند، مشمول 

مجازات های آمريکا قرار خواهند گرفت.

وزير نفت دولت سعودی 23 اكتبر 2018 در يك نشست 
سرمايه گذاری در رياض از آمادگی اين كشور برای افزايش توليد نفت و پُر 
كردن خالء احتمالی )تحريم نفتی ايران از دو هفته بعد( در بازار خبر داد.

خالد الفالح وزير نفت كشور سعودی گفت: »من اين امر را نامحتمل 
نمی دانم كه توليد ما كه در يك دهه گذشته روزانه 9 تا 10 ميليون بشکه 

نفت بوده، به يك تا دو ميليون ديگر بشکه افزايش پيدا كند.«.
اين مقام سعودی اشاره ای به اين نکرد كه افزايش احتمالی توليد تا چه 
مدتی ادامه خواهد داشت. خالد الفالح همچنين گفت كه اعضای اوپك و 
همچنين توليدكنندگان غير اوپك در ماه دسامبر 2018 توافق نامه ای 
مبنی بر نامحدود بودن توليد در جهت ادامه همکاری در بازار انرژی 

امضا خواهند كرد. 

سفير آمریکا در لندن: شرکت ها از ميان ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند

دولت سعودی: آماده ایم تا توليد نفت را روزانه یک تا دو ميليون بشکه افزایش دهيم

جان بولتون: جمهوری اسالمی ایران را این قدر زیرفشار قرار خواهيم داد
 که صدایش درآید!

سه شنبه 13 نوامبر 2018 جان بولتون مشاور امنيت ملی آمريکا برای چندمين بار در طول يك هفته اخير گفت كه جمهوری اسالمی ايران 
را اين قدر زيرفشار قرار خواهيم داد كه صدايش درآيد. بولتون اين جمالت را در حاشيه نشست كشورهای جنوب شرقی آسيا در سنگاپور بيان 

داشت كه خبرگزاری فرانسه آن را )آ.اف.پ( به اين شرح مخابره كرده بود:

 Singapore (AFP) - US National Security Advisor John Bolton vowed Tuesday to «squeeze»
Iran «until the pips squeak», a week after a tough new round of sanctions came into force.

 Speaking in Singapore, Bolton said: «We think the government is under real pressure and
 it›s our intention to squeeze them very hard.”We are also going to significantly increase the
enforcement of sanctions», he said.

جان بولتون قبال هم گفته بود كه آمريکا در پی متوقف كردن كامل صادرات نفت جمهوری اسالمی ايران و اِعمال قاطعانه تحريم ها است.
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31 اكتبر 2018 خبری در رسانه ها انتشار يافته بود كه وقوع چنين 
عملی در ايران قبال سابقه نداشت. خبر از اين قرار بود: افراد مسلح با 
ورود به بيمارستان »امام خمينی تهرانـ  بيمارستان پانصد تختخوابی 
و شليك تير هوايی٬ يك بيمار را كه از زندان برای درمان به بيمارستان 

منتقل شده بود فراری دادند.
مدير روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران كه آن بيمارستان 
ازجمله بيمارستانهای وابسته به آن دانشگاه است گفته است كه سه 
مهاجم مسلح وارد درمانگاه بيمارستان شده و يك بيمار زندانی را كه 

برای درمان آورده شده بود فراری دادند.

اين سخنگو گفت كه ساعت 11 چهارشنبه )9 آبان = 31 اكتبر( 
ماموران مربوط  يك بيمار زندانی را برای درمان به درمانگاه بيمارستان 
آورده بودند كه دقايقی بعد، سه مهاجم مسلح وارد درمانگاه بيمارستان 

شدند و اين زندانی را فراری دادند.
به گفته اين سخنگو، هنگام خروج اين افراد از درمانگاه، مقاومتی از 
سوی برخی كاركنان بيمارستان صورت گرفت كه مهاجمان با شليك 
هوايی توانستند، زندانی را فرار دهند اما در اين حادثه و تيراندازی به 
كسی آسيب نرسيد. گفته شده است كه اين زندانی از »اراذل و اوباش!« 

شهر تهران بوده است.

عبداهلل رضيان )يکی از نمايندگان مازندان در مجلس شورای اسالمی( 
به خبرنگار ايلنا درباره افزايش مهاجرت ها به مناطق شمالی كشور گفت: 
اينك اين نگرانی به وجود آمده  كه افراد كشور تصميم به مهاجرت به 

مناطق شمال ايران گرفته اند.
ویـ  نماينده حوزه قائم شهر، سوادكوه، جويبار و سيمرغـ  گفت: 
سکونت در مناطق شمالی كشور به ويژه استان مازندران و حاشيه دريا 

افزايش پيدا كرده و پيش بينی می شود با توجه به اين مهاجرت ها، 
جمعيت مازندران تا ده سال آينده دو برابر شود و كمبود جا به وجود آيد. 
قبال افراد كشور به تهران، اصفهان و مشهد مهاجرت می كردند و اينك 
مناطق شمالی كشور و سواحل دريای مازندران را. رشد جمعيت مناطق 
ساحلی دريای مازندران و استان مازندران در يك سال اخير بيش از 20 

درصد بوده است. اظهارات عبداهلل رضيان در آبان 1397 انتشار يافت.

در انتخابات ششم نوامبر 2018 آمريکا چهار بانوی ايرانِی آمريکايی 
برنده شدند. ايرانيان مهاجر از سال ها پيش در آمريکا وارد سياست شده 
بودند ولی در آغاز كار، سنگ بزرگ بر می داشتند و می خواستند كه 
عضو كنگره آمريکا شوند كه چون موفق نشدند از پايين تر شروع كردند 

ـ از نمايندگی شورای شهرها، نمايندگی مجالس ايالتی و ....

گفته شده است كه پيروزی اين 4 بانو و انعکاس وسيع اخبار آن يك 

عامل تشويق ايرانياِن آمريکايی به تالش برای ورود به مقامات دولتی و 
سياسی اين فدراسيون خواهد شد.

چهار بانوی پيروز انتخابات ششم نوامبر 2018 زهرا كرينشك به 
عضويت سنای جورجيا، آنا اسکمانی به عضويت مجلس نمايندگان 
فلوريدا، آنا كاپالن متولد تبريز به عضويت سنای نيويورک و سام 
همدانی به عنوان قاضی استيت كارولينای شمالی ]در اين استيت، 

قضات انتخابی هستند[.

حادثه بی سابقه: در تهران افراد مسلح، یک زندانی را از بيمارستان فراری دادند

هجوم مردم به زندگی در مناطق ساحلی دریای مازندرانـ  رشد 20 درصدی استان 
مازندران در یک سال اخير

4 بانوی ایرانیـ  آمریکایِی برنده انتخابات

از راست به چپ: زهرا کرینشک، سام همدانی،
 آنا اسکمانی و آنا کاپالن
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اِلهان ُعمر، نامزد مسلمان سوماليايی تبار در ايالت مينه سوتا و رشيده 
طليب نامزد فلسطينی تبار در ايالت ميشيگان موفق شدند در انتخابات 
پارلمانی ششم نوامبر 2018 به عنوان نمايندگان دو حوزه انتخاباتی در 

اين دو ايالت وارد مجلس نمايندگان آمريکا شوند.

مهاجران سومالی تبار جمعيت بزرگی را در ايالت مينه سوتا و بويژه 
شهر مينياپوليس تشکيل داده اند بگونه ای كه توانستند كمك كنند 

كه يك نفرشان در مجلس آمريکا نماينده شود.
شهر »ديِربورن« در ايالت ميشيگان كه نيم ميليون مسلمان و عمدتا 
عرب تبار در آن زندگی می كنند و به پايتخت مسلمانان در آمريکای 
شمالی معروف شده است با آراء خود بانو رشيده طليب را به مجلس 

نمايندگان آمريکا فرستاد.

تابناک آنالينـ  9 آبان 1397: عزت اهلل يوسفيان ماّل، نماينده آمل 
در مجلس شورای اسالمی درباره فيلم پرحاشيه ای كه نشان می دهد 
او دست حجت االسالم حسن روحانی رئيس جمهور را بوسيده است، 
گفت: آقای روحانی استاد راهنمای من در دانشگاه بود و اگر هم دست او 

را )در تاالر مجلس(  بوسيدم به آن افتخار می كنم.

فيلم دستبوسی اين نماينده در حاشيِه حضور رئيس جمهور در جلسه 
رای اعتماد به وزراء پيشنهادی در مجلس شورای اسالمی در شبکه های 
اجتماعی بازتاب گسترده ای يافت و نظرات مخالف و موافق فراوانی را 

در پی داشت.

در پی تصويب قانون منع بازنشستگان از بازگشت به مقام عمومی 
)دولتی و ...( وزارت كشور جمهوری اسالمی ايران در اين هفته اسامی 
14 استاندار منتشر كرد كه بايد سمت های خود تَرک كنند. قبال شهردار 

تهران كه يك بازنشسته بود از اين سمت كنار رفت.

اسامی استاندارانی كه بايد كنار روند، طبق اعالميه وزارت كشور:
 مجيد خدابخش )آذربايجان شرقی(، محسن مهرعليزاده )اصفهان(، 

محمدعلی نجفی )البرزـ  كرج(، محمدحسين مقيمی )تهران(، 
محمدمهدی مروج الشريعه )خراسان جنوبی(، عليرضا رشيديان 
)خراسان رضوی(، محمدرضا خباز )خراسان شمالی(، اسداهلل درويش 
اميری )زنجان(، شهاب الدين چاووشی )سمنان(، دانيال محبی ماليی 
)سيستان و بلوچستان(، اسماعيل تبادار )فارس(، مهدی صادقی )قم(، 

محمدناصر نيکبخت )همدان( و محمود زمانی قمی )يزد(.  

2 زن مسلمان آمریکایی
 به نمایندگی در مجلس این کشور انتخاب شدند

نماینده ای دست رئيس جمهور را در مجلس بوسيد!

14 استاندار ایران از بازنشستگان بودند که باید کنار بروند
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

با ـ ن موشکی كو ا ن بحر يا ر جر  د
   )16 تا 28 اكتبر 1962( بويژه از 21 اكتبر 
اين سال كه پرزيدنت جان اف كندی دستور 
بلوكه كردن كوبا و متوقف ساختن كشتی 
های دولت مسکو را داده بود كه عازم كوبا 
بودند خبرگزاری پارس و ميزهای اخبار بين 
المللی دو روزنامه كيهان و اطالعات وضعيت 
اضطراری و نوعی آماده باش داشتند و جهان 
در آستانه جنگ اتمی و نابودی قرار داشت. 
آماده باش ميزهای مربوط دو روزنامه برای 
تعقيب اخبار و انتشار »شماره فوق العاده« 
بود و آماده باش خبرگزاری برای دادن پاسخ 
به تلفن های شاه، نخست وزير و مقامات 
مربوط و نيز ارسال آخرين خبر از وضعيت 
به راديو ايران و تلويزيون غير دولتی. رسيدن 
اين اخبار به دربار شاه و نخست وزيری و ... از 
طرق اداری و وزارت امور خارجه، ُكند بود 
و خبرگزاری پارسـ  تنها خبرگزاری وقت 
كشورـ  نه تنها مشترک همه خبرگزاری های 
بزرگ و متوسط جهان بود بلکه يك مانيتور 
عظيم دريافت اخبار همه راديوها را داشت 
با مترجمان آماده. انتشار ساعت به ساعت 
اخبار مربوط به بحران موشکی كوبا از راديو 
دولتی ايران مردم كشور را هم حساس و گوش 
بزنگ كرده بود. حساسيت وقتی به اوج رسيد 
كه خبر رسيد دولت مسکو زيردريايی اتمی 
روانه آبهای نزديك به كوبا كرده و يکی از اين 
زيرديايی هاـ  زير دريايی B-59 به فرماندهی 
والنتين ساويتسکی و مجهز به اژدر اتمی 
به چندصد متری خط محاصره رسيده و با 
كوچکترين اشتباه، جنگ اتمی آغاز خواهد 
شد. روز بعد خبر رسيد كه جان اف كندی 
از كشورهای اروپايی عضو »ناتو« خواسته 
است كه آماده جنگ با شوروی باشند. يك 
روز بعد خبر رسيد كه خروشچف گفته است 
اگر آمريکا موشك های باليستيك خودرا از 
تركيه و ايتاليا خارج كند و تعهد بسپارد كه 
به كوبا تعرض نظامی نکند، پايگاههای اتمی 

خودرا در كوبا تعطيل و موشك های اتمی را 
خارج خواهد ساخت. رسانه های دولت مسکو 
در توجيه استقرار موشك اتمی در كوبا گفته 
بودند كه اين عمل در پاسخ استقرار موشك 
باليستيك اتمی از نوع ژوپيتر در تركيه 
صورت گرفته است. تركيه همسايه ديوار به 
ديوار شوروی است و كوبا هم تا خاک آمريکا 
141 كيلومتر فاصله دارد. 27 اكتبر وضعيت 
بحرانی تر شده بود به گونه ای كه »شنبه 
سياه« نام گرفته بود كه ساعت 6 و نيم بعد 
از ظهر روز بعد به وقت تهران )يکشنبه 28 
اكتبر( و ساعت ده بامداد به وقت واشنگتن 
خبر رسيد كه دو دولت به توافق رسيدند، 
آمريکا موشك های خودرا از تركيه و گويا 
ايتاليا خارج خواهد ساخت و دولت مسکو 
نيز از كوبا و دولت آمريکا وعده داده است كه 

به كوبا حمله نظامی نکند.
در تهران خبر به اين صورت تنظيم و 
منتشر شد كه آمريکا موشك های اتمی 
خودرا از تركيه و ايتاليا خارج خواهد كرد كه 

سخنگوی سفارت آمريکا در تهران، خارج 
كردن موشك از ايتاليا را نادرست خواند )كه 
بعدا معلوم شد درست بود(. در پی اين توافق 
بود كه ارتباط مخابراتی مستقيم مسکو و 

واشنگتن معروف به تلفن قرمز برقرار شد.
اگر توافق كندی و خروشچف چند دقيقه 
ديرتر صورت گرفته بود كنترل از دست 
سران دو دولت خارج می شد زيرا فرمانده 
زيردريايی بیـ  59 شوروی در خط محاصره 
كوبا به خدمه اين زيردريايی دستور آماده 
شدن برای شليك اژدرهای اتمی را داده 
بود. همچنين فاش شد كه فيدل كاسترو با 
بمباران اتمی آمريکا، چنانچه به كوبا حمله 
هوايی با هدف از ميان بردن پايگاههای 
موشکی شوروی شود موافقت كرده بود. اين 
دو موضوع پس از فروپاشی شوروی افشاء 
شده است. بسياری از روسها كوتاه آمدن 
سريع خروشچف را كه می توانست امتياز 
بيشتری بگيرد ندانم كاری و بی تدبيری او 

خوانده اند.

در جریان بحران موشکی کوبا و قرارگرفتن جهان
 در آستانه جنگ اتمی در تهران چه گذشت

جان اف کندی

)آبانماه1397( مجلهروزنامکشماره55
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از زبان تصویر

دهمين حریق گسترده کاليفرنيا

عکس هايی از دهمين آتش سوزی گسترده كاليفرنيا كه در پاييز امسال )سال 2018( روی داد و ضمن آن 86 تَن جان سپردند و به 
18 هزار ساختمان در منطقه ای به وسعت 766 هکتار و نه چندان به دور از لس آنجلس آسيب رسيد.

اين آتش سوزی ها كه از درختزارها آغاز می شوند عمدتا بر اثر خشکی هوا، رعد و برق، وزش بادهای داغ و انتقال شعله روی داده اند 
و يك مورد آن نيز تعّمدی. دهمين حريق حدود 4 ميليارد دالر زيان مالی ببار آورده است.
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

ـ فرهنگــی( بــکار برده مــی شــود و دربــاره کارها و 
نظرات افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت 
و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقاء ســطح دانش 
و آگاهــی هــا، سرمشــق گرفتــن و نيــز پيشــگيری 
از اشــتباه بــا درس گرفتــن از اشــتباه دیگــران و 
گذشــتگان اســت. در تاریــخ نگاری ژورناليســتی 
باید یــک مبــدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و 
نوشــتن مطلــب را از آن آغاز کــرد بنابرایــن، مطالبی 
که در زیر آمده است ارتباط با آبان ماه داشته است.

10
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)سايرس دی(، ولی نه هنوز در كشوری كه او بنياد گذارد!
 ) Cyrus Day ( 29 اكتبرـ  هفتم آبانـ  روز جهانی كوروش
نام گذاري شده است كه از ديرباز پارسيان، دوستداران حقوق 
بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترک المنافع، آن 
را گرامي داشته و رعايت مي كنند. در برخی از سال ها، 29 اكتبر 
مصادف با هفتم آبان است از جمله سال های 1394 و 1397، 
ولی در سال 1395 مصادف با 8 آبان بود. در سهـ  چهار دهه 
اخير برگزاری اين مراسم در كاليفرنيا، سوئد، كانادا، هند و ميان 
تاجيکان چشمگيرتر از نقاط ديگر بود و اخيرا در ايران )به صورت 
خودجوش و نه رسمی(. برخی نوشته اند كه كوروش بزرگ 
بنيادگذار ايران در همين روز به دنيا آمده بود و زادروز اوست ولی 

سندی در اين زمينه ارائه نشده است.
     اين روز به مناسبت تکميل تصرف پايتخت نظام ديکتاتوری 
بابِل به دست ارتش پارسيان )29 اكتبر سال 539 پيش از ميالد( 

و پايان دوران ستمگري در دنياي باستان و اعالم حقوق انسان 
برقرار شده است.

طبق گزارش های رسانه ای، بهرام پارسايی نماينده شيراز 
در مجلس شورای اسالمی در نطق ميان دستور جلسه علنی 
يکشنبه 29 مهرماه 1397 )21 اكتبر 2018( گفت كه رئيس 
جمهور با فرستادن پيشنهاد او مبنی بر نامگذاری »هفتم آبان« به 
روز كوروش كه از ديرزمان يك روز جهانی است ]به جای مجلس، 
وزارت فرهنگ، ميراث فرهنگی و سازمانهای مشابه برای بررسی[ 
آن را به شورای عالی امنيت ملّی احاله كرده، و با اين اقدام، اين 

درخواست را »امنيتی« كرده است.
بهرام پارسايی كه سال گذشته )سال 1396 هجری 
خورشيدی( هم خواستار نام گذاری هفتم آبان در ايران، به 
روز كوروش شده بود، بارديگر اجرای اين درخواست را »بسيار 
ضروری و الزم« عنوان كرده است تا ِعرق ملّی ]ميهندوستی[ 

29 اکتبرـ  هفتم آبانـ  روز جهانی کوروش

گور کوروش بزرگ در پاسارگاد
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ايرانيان تقويت شود. كوروش بنيادگذار ايران نبايد در زادگاه خود 
غريب باشد.

طبق يك گزارش، نخستين حمايت دولتی از رسمی شدن روز 
كوروش در جمهوری اسالمی ايران، در دوره نخست رياست جمهور 
»محمود احمدی نژاد« مشاهده شد. اسفنديار رحيم مشايی رئيس وقت 
سازمان ميراث فرهنگی در آذرماه سال 1387 طی سخنانی از ثبت »روز 
كوروش« در تقويم ملی ايران حمايت كرد. رحيم مشايی گفته بود: »در 
نظر گرفتن روزی به نام كوروش تاكنون در دستور كار ما نبوده، اما اين 
موضوع قابل بررسی است كه در تقويم ملی روزی به نام كوروش و تخت 

جمشيد داشته باشيم.«.
به نوشته دويچه وله )صدای آلمان( در وبسايت فارسی آن، ثبت رسمی 
»روز كوروش« در تقويم ملی ايران، همواره از درخواست های گروه  
وسيعی از مردم به  ويژه فرهنگيان و دانشگاهيان بوده است. همايش 
»روز جهانی كوروش« در آبان ماه سال 1390 و همايش »يادبود استوانه 
كوروشـ  نخستين اعالميه حقوق بشر« در هفتم آبان 1392 در دانشگاه 

تهران گوشه ای از چنين درخواستی را نشان می داد.
در وبسايت دويچه وله آمده است: »در آذرماه 1396 شماری از 
باستان شناسان و تاريخ پژوهان ايرانی در نامه ای خطاب به معاون 

استاندار فارس خواستار نام گذاری هفتم آبان به عنوان »روز 
كورش بزرگ« شدند. آنان از جمله تأكيد كرده بودند كه 
گرامی داشت اين روز می تواند نقشی مؤثر در تحکيم همبستگی 
همه  ايرانيان داشته باشد. برای گرامی داشت همين روز بود 
كه روز هفتم آبان سال 1395 هزاران ايرانی در اطراف مقبره 

كوروش در پاسارگاد تجمع كردند.«.
     دو هزار و 555 سال پيش در همان ماه از فصل پاييز )اكتبر 
ـ آبان( اعالميه تاريخي كوروش بزرگ در تعريف حقوق افراد و 
ملل و چگونگي تأمين آن انتشار يافت كه پايه اعالميه جهانی 
حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل بشمار مي آيد. 
حقوق انسان از ديدگاه كوروش كه همان زمان مکتوب شده است 
موجود است و »استوانه كوروش Cyrus Cylinder « ناميده 
می شود و متفاوت از تعاريف اعالميه حقوق بشر مصّوب شورای 
انقالب فرانسه )مجلس انقالب( در 1789 نيست. پيشنويس 
اعالميه كنونی حقوق بشر مصّوب مجمع عمومی سازمان ملل 
 Rene S. Cassin  در دهم دسامبر 1948 به دست رنه كاسين
يك حقوق دان فرانسوی )1887ـ  1976، استاد حقوق و قاضی 
دادگاه( تنظيم شده است كه به اظهار خود او از ارادتمندان 
كوروش بزرگ بود و يك مقاله درباره نظرات كوروش، زير عنوان 
»نسخه ای هميشگی برای درمان دردهای جوامع، تأمين صلح و 
سعادت بشر« نوشته بود. به نظر او، كوروش عميقا معتقد به وجود 
يك آرمان مشترک ميان انسان بود و به همين لحاظ خواهان 

حقوق يکسان و انتقال ناپذير برای همه مردم.

    كوروش از يك شهرت جهانی بسيار برخوردار است و به نام او در 
كشورهای مختلف شهر و خيابان و ساختمان فرهنگی اسم گذاری شده 
و در گوشه و كنار جهان، همه كسانی كه دوران دبيرستان را گذرانيده 
اند با نام كوروش، افکار و كارهای او آشنا هستند. در ايالت مينه سوتای 
آمريکا، شهری به نام كوروش است  (Cyrus city) . نام كوروش در 
بسياری از كتب مقدس هم آمده است. همين شهرت سبب شده بود در 
سپتامبر 2005 )شهريورماه( كه گزارش هايی در باره ساختن سد سيوند 
و احتمال آسيب رسی به گورگاه او انتشار يافته بود نگرانی جهانی را به 
دنبال داشت و شبکه های تلويزيونی با استفاده از اين فرصت، در باره او 

و انديشه های هميشه پايدارش برنامه پخش كردند.
     در سهـ  چهار دهه گذشته، فرضيه كوروش در زمينه برقراری يك 
نظام جهانی مركب از ملل مشترک المنافع و تدوين قانونی واحد حاكم 
بر روابط ملل و ايجاد يك سيستم دادرسي جهاني برای تعقيب قضايی 
و مجازات متجاوزان به اموال عمومی و حقوق و تکاليف بارديگر مورد 
توجه ويژه انديشمندان و استادان علم حکومت قرارگرفته است و برخی 
از آنان كه معتقدند با رشد فکری و تعّقل نسل نوين، اداره جوامع ملّی با 
نظامات به ارث مانده از گذشته دشوار شده است راه حل مسائل جهان 

امروز را رعايت آن فرضيه )نظرات كوروش( می دانند.

اجتماع بزرگ ایرانیان در »روز کوروش« در هفتم آبان 1395 در پاسارگاد
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سوم آبان 1302 )25 اكتبر 1923( سلطان احمدشاه قاجار ژنرال 
رضاخان پهلويـ  سردارِ سپاه را رئيس الوزراء دولت ايران كرد و هشت 

روز پس از اين انتصاب عازم اروپا شد؛ رفتي كه بازگشت نداشت.
        در پي اين انتصاب، ژنرال رضاخان ضمن اشاره به كارهايي 
كه براي نوسازي ارتش ايران و دادن شکل واقعي به آن و بر قراري 
امنيت در كشور و پايان دادن به خانـ  خانی به عمل آورده بود به 
اعالم برنامه كار خود پرداخت و گفت كه ايران فقط يك دولت دارد 

و جسمی واحد است.
    وي چند روز بعد وعده داد كه كساني كه با خارجي تماس داشته 
اند و اين اقدام آنان به زيان وطن تمام شده است تنبيه خواهند شد. 
    با قدرت گرفتن هيتلر در آلمان و حل مسئله توّرم پول در اين 
كشور ]كه آلمانی هارا عاصی كرده بود[ و پيش از او، رئيس دولت 
شدن موسولينی در ايتاليا و هر دوـ  رقيب و دشمن دولت لندن، 

رضاشاه سوم آبان 1318 )25 اكتبر 1939 و درست 16 سال پس از 
نخست وزيرشدنش( دكتر احمد متين دفتري داماد دكتر مصدق را 
كه شهرت ناسيوناليستي و هواداري از آلمان داشت و در آن راه تعصب 
مي ورزيد نخست وزير ايران كرد و تفسيرنگاران اروپايی نوشتند كه 
باالخره رضاشاه برای بيرون كشيدن ايران از زير بار نفوذ لندن وارد 
اقدام شد. درست دو سال بعد )شهريور 1320( دولت لندن با استفاده 
از فرصت جنگ جهانی دوم و با استفاده از ُمهره های نفوذی خود دو 
افسر ارشد را كه يکی از آنان تبار قفقازی داشت وادار به خيانت به 
وطن كرد، ارتش عظيم ايران با مرخص كردن سربازان وظيفه بدون 
نيرو شد و رضاشاه به خاطر حفظ كشور از آسيب های احتمالی كناره 
گيری كرد. پس از كناره گيری او، به اشاره دولت لندن همان رجاِل 
]معلوم الحال[ باقی مانده از دوران قاجارها به مقامات سابق خود 

بازگشتند و ....

23 اكتبر 1954 )يکم آبان سال 1333( چهار تَن از 11 افسر گروه 
سوم نظاميان كمونيست ايران به اعدام و هفت تَن ديگر به حبس ابد 
محکوم شدند. هيچکدام از آنان، نه ازعمل خود ابراز پشيماني و نه از 
شاه درخواست بخشودگي كرده بودند. آنان هم مانند افسران دسته 
اول و دسته دوم پيروي از يك َمکَتب سياسي و يك نظريه اقتصادي 
ــ اجتماعي را كه بستگي به تمايل فرد و احتماال ريشه در نهاد او 
دارد، تا آن حد عملي مجرمانه ندانسته و گفته بودند كه »اقدام« مي 
تواند جرم تلقي شود، نه صرفا »انديشه«. آنان در جريان براندازی 28 
اَُمرداد 1332 با واحدهای خود به كمك مصدق نيامده بودند. سازمان 
نظامی حزب توده يکصد تا دويست افسر و عمدتا سرهنگ و سرگرد 
در ارتش، ژاندارمری و پليس داشت. به عالوه، صدها نظامی هوادار 

)نه، عضوی رسمِی دارای كارت حزب و شماره حزبی(.
     روز بعد )دوم آبان( هم چهارمين دسته افسران كمونيست در پي 
محاكمه اي نسبتا كوتاه محکوم شدند. مجازات چهار تن از اعضاي 

اين دسته اعدام و دو تَن ديگر حبس دائم تعيين شده بود. 
    هشتم آبان شش افسر و 17 آبان پنج افسر ديگر از محکومان 
گروههاي دوم، سوم و چهارم تيرباران شدند كه سرهنگ جاللي، 
سرهنگ افشار بکشلو، سرهنگ جمشيدي و سرگرد وكيلي در 
ميان آنان بودند. بيشتر افسران دستگير شده در ساعات فراغت 
خود در سالهاي 1331 و 1332در دبيرستان هاي دولتي كشور كه 
اين دبيرستان ها به دليل ضعف مالي دولت وقت )ناشي از محاصره 
اقتصادي( دچار كمبود دبير شده بودند به رايگان تدريس كرده بودند.

     اعدام اين افسران سبب شد كه مردم خشمي را كه نسبت به حزب 
توده داشتند كه چرا با اين توان نظامي، كودتاي 28 اَُمرداد را در هم 
نشکسته بود فراموش كنند و بيش از پيش ضد دولتي شدند. وجود 
فرمانداري نظامي و منع رفت و آمد شبانه و محدوديت اجتماعات و 
سانسور مطبوعات مانع هرگونه اقدام ملت بود و لذا خشم آنان را به 

ُعقده تبديل كرد و تا سال 1357 در وجود آنان باقی ماند.

23 اكتبر سال1973 )يکم آبان 1352( در پي تحريم و قطع صدور 
نفت از جانب اعراب به كشورهاي غرب، مديران شركت هاي نفتي 
غرب به تهران وارد شدند تا از شاه بخواهند توليد نفت ايران تا آن حد 
باال رود كه كمبود شديد در بازارهاي جهاني روي ندهد و بهاي سوخت 
زياد باال نرود.  آثار تحريم نفتي اعراب سالها بر اقتصاد غرب ديده مي 

شد. ايران از جمله كشورهايي بود كه به تحريم نفت نپيوسته بود و 
با اين عمل، هم پول فراواني به دست آورد و هم دشمنان بيشتري. 
كشورهاي عربي با هدف گرفتن انتقام از غرب كه در جنگ مصر و 
اسرائيل از اسرائيل حمايت مي كردند صدور نفت به كشورهاي عضو 

آن بلوک را تحريم كرده بودند.

روزي که سرداِر  سپه )ژنرال رضاخان پهلوي( رئيس الوزراء شد

ادامه محاکمه و اعدام افسران کمونيست ايران و خشم مردم، خشمي که به عقده تبديل شد 
و باقي ماند

خواست شرکتهاي نفتي غرب از پهلوی دوم در اکتبر 1973
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سوم نوامبر سال 245 ميالدي شاپور يکم شاه وقت ايران از دودمان 
ساساني كه در دوران زمامداري خود ايران را بار ديگر ابرقدرت اول 
جهان كرده بود دستور بناي شهر قزوين را صادر كرد. كار ايجاد اين 
شهر سه سال طول كشيد و در اكتبر )در جريان جشن هاي مهرگان( 
سال 248 ميالدي پايان يافت. نام قزوين از طايفه اي به همين نام 
گرفته شده و يونانيان و روميان باستان و اينك جهانيان درياي 
مازندران را به نام اين طايفه درياي »كاسپين« مي خوانند، زيرا كه 
منطقِه محل سکونت اين طايفه آريايي تا گيالن و سواحل غربي آن 

دريا امتداد داشته است. 
     شاپور يکم در طول حکومت خود چند شهر تازه ساخت كه نام او 
با پيشوند و پسوندهايي بر آنها گذارده شد اما دستور داد كه شهر تازه 
ساز قزوين به نام طايفه اي كه در آن منطقه سکونت داشت »َكسپَين« 
ناميده شود كه اين نام به مرور زمان و تهاجمات، به صورت قزوين در 
آمده است. در كتب قرون وسطي هم درياي مازندران را درياي قزوين 
نوشته اند. قزوين در سال 644 ميالدي به تصرف عرب مسلمان 
درآمد و در قرن 16 ميالدي پايتخت ايران شد و شاه طهماسب 
صفوي عمارات فراوان در آنجا ساخت، تا اين كه شاه عباس در سال 
1598 ميالدي پايتخت را از قزوين به اصفهانـ  شهر مركزي ايران 

منتقل ساخت. 
     يکي از علل انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان اين بود كه درآن 

شهر، سران قزلباش مادر شاه عباس را كشته و جسدش را به بيابان 
افکنده بودند و اقامت در قزوين باعث مي شد كه هر لحظه قتل فجيع 

مادر در ذهن او تداعي و وي را متأثر كند. 
    قزوين در جريان دو جنگ جهاني اول و دوم به اشغال خارجي 
درآمد و در سپتامبر 1941 توسط هواپيماهاي شوروي بمباران شد. 
ژنرال رضاخان پهلوی از همين شهر عزم تسخير تهران و برانداختن 
دولت وقت را كرد. اين شهر تاريخي اخيرا مركز استاني به همين نام 

شده است.

سالروز ايجاد شهر قزوين به تصميم شاپور يکم، شاه ساساني ايران

شاپور اول که ایران را باردیگر ابرقدرت اول جهان باستان کرد و چند 
شهر ازجمله قزوین را ساخت. والریانوس امپراتور روم که در جنگ به 

اسارت ارتش ایران درآمده بود در برابر او به زانو در آمده و التماس مي کند

4 نوامبر 1980رونالد ريگِن )از حزب جمهوريخواه( و در آن زمان 
69 ساله فرماندار پيشين كاليفرنيا و رئيس اسبق كانون بازيگران 
صنعت سينما جيمي كارتر را در انتخابات شکست داد و به رياست 

جمهوري آمريکا بر گزيده شد.

 اصحاب نظر درگيري كارتر )از حزب دمکرات( با اوضاع ايران و 
مسئله گروگانگيري كاركنان سفارت امريکا در تهران را كه 444 روز 
طول كشيد، عامل عمده شکست كارتر در انتخابات نوامبر 1980 
دانسته و فرستادن ژنرال هايزر به ايران و مذاكرات او با ژنرالهای وقت 
و در نتيجه، سکوت ارتش و پيروزی انقالب را به حساب او گذاشته اند. 
كارتر بمانند جان اف كندی از انجام برخی اصالحات در ايران حمايت 
می كرد كه حركات مشاوران او به تضعيف شاه و تشديد اعتراضات 

خيابانی انجاميد كه به انقالب تبديل شدند.

انتخاب رونالد ريگن 
از نتايج تصرف سفارت آمريکا در تهران

ریگن در سال 1980
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سيزدهم آبان 1358 )1979 ميالدی و در آن سال بمانند امسال 
مصادف با چهارم نوامبر(ـ  در سالروز تبعيد آيت اهلل خمينی به 
تركيه در سال 1343 )4 نوامبر 1964(، سالروز تيراندازی به اجتماع 
دانشجويان دانشگاه تهران )در آبان 1357( و سالروز آغاز اعتصابات 
گسترده ازجمله اعتصاب 61 روزه مطبوعات در سال 1357 )سال 
انقالب(ـ  و در جريان تظاهرات وسيع سراسری كه از چند روز پيش 
از آن برنامه اش در روزنامه ها درج  و اعالم شده بود كه برضد آمريکا 
و مداخالت 25 ساله اين دولت است، 400ـ  500 تن از راهپيمايان 
خيابان طالقانی )تخت جمشيد( پس از رسيدن به ساختمان سفارت 
آمريکا در اين خيابان، از جمعيت جدا و اين ساختمان را محاصره 
كردند و در حالی كه شعار می دادند شماری از آنان در ورودی 
ساختمان )سفارت آمريکا( را گشودند و تنی چند از آنان با باال رفتن از 
ديوار سفارت وارد آن شدند و كاركنان آمريکايی سفارت را به گروگان 

گرفتند. اين عمليات و بدون درگيری مسلحانه )جز شليك گاز اشك 
آور( ساعت 3 بعد از ظهر آن روز و پس از رهاشدن كاركنان ايرانی و 

بيشتر مراجعان سفارت پايان يافت.
     اين گروه پس از تصرف سفارت، دستگيري كاركنان و نظاميان 
آمريکايي محافظ آن و جمع آوري اسناد موجود در بايگاني سفارت، 
خواهان استرداد شاه شدند كه در يك بيمارستان در آمريکا بستري 
شده بود. آنان خودرا »دانشجويان پيرو خط امام« و سفارت آمريکارا 
»النه جاسوسی« معرفي كردند و گفتند كه تا دولت واشنگتن شاه 
را تحويل ندهد گروگانها را رها نخواهند ساخت. اين گروه همچنين 
گفتند كه اسناد بايگاني های سفارت و حتی آن ميزان از آنها را كه 
با ماشين بريده )شر ِد( شده اند جمع آوردی كرده و به صورت كتاب 
منتشر خواهند كرد تا وارد »تاريخ« شوند. سخنگوی اين گروه در 
مصاحبه بعدی خود گفت كه اعضای گروه در ساختمان سفارت 

سالروز تصرف سفارت آمريکا در تهران و گروگانگيري کارکنان آمريکايی آن، اعالم 
»شيطان« خواندن و منع مذاکره با آمريکا از جانب آيت اهلل عظمی خمينی

    صحنه هایي از تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری در 13 آبانماه 1358 )39 سال پیش در 4 نوامبر( که از چهارم نوامبر 1979 تا 20 ژانویه 1980 خبر 
روز رسانه هاي جهان بود و برگزاری سالروز آن با شعارها و سخنرانی های ضد آمریکا تا به امروز
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اسنادي را در رابطه با حوادث كردستان، خوزستان و ... و اسامي برخي 
از جاسوسان و وابستگان به آمريکا در ايران را به دست آورده اند كه 

انتشار خواهند يافت. 
     در جريان محاصره، كاردار سفارت آمريکا با چند عضو ارشد اين 
سفارت به ساختمان وزارت امورخارجه ايران پناهنده شده بودند. بعدا 
معلوم شد شماري از كاركنان سفارت آمريکا هم كه در ساختمان ديده 
نشدند به سفارت كانادا پناه برده بودند كه بعدا با گذرنامه كانادايي از 

ايران خارج شدند.
     تصرف كنندگان سفارت آمريکا بعدا اسناد به دست آورده را به 
صورت كتاب و در دهها جلد منتشر كردند كه قرار بود در دسترس 
تاريخ نگاران، رساله نويسان و روزنامه نگاران قرارگيرند تا در نوشته 
های خود بکار برند و نيز دبيران دبيرستانها و استادان دانشگاهها 
ضمن تدريس به اين اسناد اشاره كنند تا نسل نو در جريان باشد و 

گوش بزنگ.
    پنجم نوامبر 1979 اعالم شد كه مهدي بازرگان پس از 268 
روز نخست وزيري، كناره گيري كابينه خودرا تسليم و دليل آن را، 
رويدادهاي اخير )از جمله تصرف سفارت آمريکا(، مداخله خودسرانه 
افراد در امور دولتی ]بگير و ببندها، مصادره ها و ...[ و نيز انتقاد افراد 
و گروهها از كابينه به ويژه اعتراض آنان به مالقات او در خارج از كشور 
)الجزاير( با برژينسکي مشاور ]لهستانی تبار و ضد مسکو[ امور امنيت 
ملي جيمی كارتر رئيس جمهوري وقت آمريکا قلمدادكرده است. 
بازرگان كه از همکاران دكتر مصدق و از مؤسسان نهضت آزادي بود، 
نخستين كابينه نظام جمهوري اسالمي را تحت نام »دولت موقت« 
تشکيل داده بود. گويا در رفت و آمدهای پاريس و مذاكرات با آيت اهلل 
عظمی خمينی، در مورد نخست وزيرشدن مهدی بازرگان و رعايت 
دستورهای اسالمی، پس از پيروزی انقالب توافق شده بود و قرار نبود 

كه به رغم وجود دولت، افراد به نام انقالبی در امورات كشور مداخله 
كنند و خودسرانه، بگير و ببند و مصادره اموال داشته باشند.

    ششم نوامبر آيت اهلل خمينی كه دولت واشنگتن را »شيطان 
بزرگ« خوانده بود اعالم كرد كه هيچکس حق مذاكره و تماس با 
آمريکا را ندارد، آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند و .... ]متن اعالميه 
و اظهارات آيت اهلل خمينی در هفدهم آبان آن سال در صفحه اول 
روزنامه های تهران درج شده و اين روزنامه هارا می توان در كتابخانه 

ها و آرشيوها به دست آورد.[.
    گروگانگيري آمريکاييان كه 52 تن بودند 444 روز طول كشيد 
و از رويداد هاي تاريخساز ربع قرن آخر سده بيستم بشمار مي رود و 
تبعات آن تا به امروز ادامه داشته است ازجمله قطع مناسبات واشنگتن 
با ايران، توقيف دارايی های ايران در آمريکا، اعزام نظامی برای رهانيدن 
گروگانها كه در صحرای طبس با توفان شن رو به رو شد و شکست 
خورد، استقرار نظامی آمريکا در خليج فارس، تحريم اقتصادی ايران و 
تهديدهای ديگر و نيز دگرگون شدن اوضاع آسيای غربی و افغانستان. 
برخی از مورخان نوشته اند كه تيرگی و قطع مناسبات آمريکا و ايران 
از عوامل تشويق صدام حسين به تعّرض به ايران بود كه يك جنگ 
8 ساله را به دنبال داشت. تصرف كويت توسط عراق نيز دنباله همين 
جنگ بود و زنده شدن مسئله قديمی شيعه و سّنی كه پيدايش طالبان 

و ... و نيز تشکيل شورای كشورهای عربی حوزه خليج فارس و ....
    از آن پس هرسال در سالروز تصرف سفارت آمريکا، گروهی انبوه 
از مردم در شهرهای خود و در تهران در برابر ساختمان سفارت كه 
به مدرسه نظامی تبديل شده است اجتماع می كنند و شعار ضد 
آمريکايی و ضد اسرائيلی می دهند و پرچمهای دو كشور را آتش 
می زنند و ... و در دو سه سال اخير شعار ضد دولت سعودی هم اضافه 

شده است.

ُکپی بخشی از صفحه اول شماره 17 آبان سال 1358 روزنامه اطالعات  حاوی سخنان آیت اهلل خمینی
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در جريان انقالب سال 1357 و در پي كناره گيري جعفر شريف 
امامي از نخست وزيري، پهلوی دوم شاه وقت ششم نوامبر 1978 به 
رغم اندرزهای اشخاص داخل كشور، يك كابينه نظامي! به رياست 
ژنرال غالمرضا ازهاري را روي كار آورد كه نتوانست كاری كند و بيش 
از دو ماه دوام آَوَرد. ازهاري كه در آن زمان 61 ساله بود دوره ديدِه 

كالج فرماندهي ارتش آمريکا بود.
 قبال تنی چند از شخصيت های داخل كشور متفقا نظر داده بودند 
كه 9 ماه مدارا كافی است و الزم است كه شاه حالت فوق العاده اعالم 
كند و يك ژنرال جوان را كه در ميهندوستی، دالوری و بی باكی او 
ترديد نباشد و سابقه ارتباط با خارجی نداشته باشد با اختيارات نسبتا 
تام مأمور برقراری آرامش كند و انتصاب اين ژنرال به اين سمت به 
اين ترتيب باشد كه پارلمان )اعضای هر دو مجلس( به كاخ سلطنتی 
دعوت شوند، جريان اين نشست مستقيما از راديوـ  تلويزيون بخش 
شود و شاه خطاب به اين جمع بگويد كه رسيدن به تمدن بزرگ كه 
او اعالم كرده است و از آرزوهايش است، تنها از راه دمکراسی امکان 
پذير است و دمکراسی بخشی از تمدن بزرگ است و انتخاب افراد 
شايسته پايه دمکراسی است و برای انتخاب چنين افرادی الزم است 
كه مردم كشور با اصول دمکراسی آشنا شوند، »حق« را بشناسند و 
در اين زمينه آموزش الزم را ببينند و من )شاه( داشتم يافتن راههای 
همين آموزش مردِم معمولی را بررسی می كردم كه تظاهرات آغاز شد 
كه بعدا و به موقع چرا و چگونه آن اعالم خواهد شد. در زمستان 1356 
)آغاز تظاهرات(، اين راه حِل مسئله آموزش دمکراسی به ذهن من آمد 
كه »اين تظاهرات« مردم را روشن به اهميت انتخاب وكيل و سناتور 

ـ با چشم باز خواهد ساخت، لذا اعالم 
»فضای باز« كردم، اما شماری داخلی 
و چند دولت خارجی آتش بيار معركه 
شدند كه يا از ديرزمان معاند ما بودند، 
يا بدهی به ما داشتند و می خواستند 
وضعيتی پديد آيد كه سرمايه گذاری 
های ما را باال بکَشند و يا بسط نفوذ 
و ... خودرا در تضعيف و در درون 
مشکالت رفتن ايران می دانستند. 
اگر ناآرامی های كنونی ادامه يابد، 
اين دو دسته به هدف خواهند رسيد 
نه ايرانيان، و از آنجا كه »تاريخ« ثابت 
كرده است كه تاكنون هيچيك از 
انقالبات گذشته به دمکراسی واقعی 
ختم نشده است حالت فوق العاده 

اعالم می كنيم كه با بکاربردن همه وسايلی كه در دسترس است 
آرامش را برقرار كند. در جريان كار، ما اصول تازه قانون اساسی را كه 
پيش نويس كرده ايم اعالم می كنيم و روز رفراندم را كه در همين 
سال )سال 1357( خواهد بود تعيين خواهيم كرد. با تصويب اين 
اصول، طولی نخواهد كشيد كه احزاب با هرگونه ايدئولوژی كه 
بخواهند تأسيس می شوند، مسلك خودرا تبليغ می كنند و اين مردم 
هستند كه تشخيص خواهند داد كه كدام مسلك را می خواهند و 
به نامزدهای انتخاباتی آن حزب رای خواهند داد و اين نمايندگان 
پارلمان و دولت تشکيل خواهند داد و دست به قانونی نويسی و اصالح 
قوانين موجود دست خواهند زد و ما به هدف خود كه تمدن بزرگ 
است خواهيم رسيد. بخشی از ساعات كار راديو تلويزيون ملّی هم به 
پخش برنامه های احزاب از زبان خودشان اختصاص خواهد يافت و ....

پهلوی دوم كه فرستادگان و ديپلمات های خارجی بويژه صفير 
آمريکا و نيز مشاوران قديمی و نزديکش با او مالقات بی وقفه داشتند 
به جای رعايت آن نظرات )كه چکيده آنها در باال آمد و در خاطرات 
رجال و مصاحبه ها، محاكمات سال اول پس از انقالب و خبرها نقل 
شده است( راه ديگری را انتخاب كرد و آن تعيين يك ژنرال خونسرد 
و آرام به عنوان نخست وزير و تشکيل يك كابينه با وزيران نظامی! 
)با چه هدف و برای چه؟، منطق آن روشن نيست(. اين نخست وزير 
و وزيران نظامی همان كارهای دو نخست وزير و وزيران غير نظامی 

پيش از خود را دنبال كردند و پايان ُعمر نظام وقت تسريع شد.
     وزيران كابينه ازهاري ژنرالهاي ارتش و از جمله فرماندهان 
نيروهاي سه گانه با حفظ سمت نظامي خود بودند، ولي در آن دو 
ماه سازمانهاي دولتي عموما درحال 
اعتصاب بودند و عمال فعاليت اداري 
وجود نداشت و چون روزنامه ها 
هم در حال اعتصاب بودند، فعاليت 
اين كابينه بمانند دو دولت قبلی 
جز فرستادن نظاميان به خيابانها 
و بعضا گلباران شدن آنان از سوی 
تظاهركنندگان و مقابله بي نتيجه )و 
به قولی ظاهری( با شعارهاي شبانه در 
پشت بامها، و رو به رو بودن با كمبودها 
به ويژه نبودن بنزين و سوخت هاي 
خانگي انعکاسي نداشت. در اين 
دوره، حفاظت از تاسيسات نفت نيز 
برعهده ارتش قرار گرفته بود. در اين 
زمان، بيشتر كاركنان صنعت نفت در 

روزی که پهلوی دوم اندرزهاِی به او داده شده را ناديده گرفت و سپهبد ازهاری را نخست 
وزير کردـ  اشاره ای به اين اندرزها
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11 آبان 1358)دوم نوامبر 1979( و در پی اظهارات و گاليه 
مقامات دولت موّقت انقالب )كابينه مهدی بازرگان( كه ديگران 
]انقالبيون و مذهبيونـ  كميته ها[ در امور دولتی مداخله و مانع 
اجرای برنامه ها می شوند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در 
واكنش، گفته بود كه به نظر اين دولت، برای ثبات منطقه و حفظ 
آرامش و حقوق اتباع در ايران، ضروری است كه اختيارات دولت 
بازرگان رعايت شود تا وضعيت در ايران به حالت عادی )نُرمال( 

در آيد.

 مذهبيون شركت كرده در انقالب سال 1357 در واكنش خود، 
بيان اين مطلب را از سر گرفته شدن مداخله دولت آمريکا در امور 
ايران توصيف كردند و گفتند كه هنوز تغييرات انقالبي و تحقق 
شعارهاي انقالب بپايان نرسيده و نمي شود آنهارا نيمه كاره رها كرد 
و به بوروكراسي دولتی بازگشت. آمريکا و هر دولت ديگر حق مداخله 

در امور جمهوري اسالمي را ندارد.
    به نظر برخی از موّرخان، اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه 
آمريکا و دو اقدام ديگر اين دولت، »فرصت« برای انقالبيون مذهبی 
بود تا تصميم به محاصره و تصرف سفارت آمريکا در تهران را كه به 
زعم آنان راه حل مسئله بود قطعی و تسريع كنند. اينان قبال چندبار 
اشاره كرده بودند كه واشنگتن دارد مداخالت خود در امور ايران را از 

سر می گيرد و تماس با افراد داخلی از سرگرفته شده است.
    اين دو اقدام از اين قرار بود:

     كارتر اجازه ورود و اقامت در آمريکارا به شاه داده بود تا به لحاظ 
بيماری سرطان تحت درمان قرارگيرد. شهردار نيويورک تظاهرات 
ضد شاه را در اين شهر و در طول بستری بودن در بيمارستان ممنوع 

اعالم كرده بود.
تفسيرنگاران در دهه اول نوامبر 1979 و پس از رويداد گروگانگيری، 

برخی از موارد توافق آيت اهلل خمينی با سران گروههای فعال در 
انقالب ازجمله سنجابی و ... با ميانجيگری برخی دولت های اروپايی را 
كه در تماس های پاريس انجام شده بود افشاء كرده و ازجمله تشکيل 
دولت موقت )تا انتخابات( به دست ملی مذهبيون )و مهدی بازرگان 
يکی از آنان( و مداخله نکردن ديگران در امور دولت، و نوشته بودند 
كه انقالبيوِن ديگر با تشکيل كميته ها و مداخالت، اين توافق را عمال 
زيرپای گذارده بودند كه انتقاد مهدی بازرگان و اعتراض واشنگتن 
را به دنبال داشت و اين دسته از انقالبيون كوتاه كردن دست آمريکا 
را كه شاه در آنجا بود و احتماالت متعدد، تصرف سفارت اين كشور 
كه منجر به قطع رابطه و به زعم آنان  قطع مداخله می شد تشخيص 
داده بودند كه به آن دست زدند و آيت اهلل عظمی خمينی عمل آنان 
را تأييد كرد. به اين ترتيب همه توافق های پاريس بر باد رفت. خروج 
شاه از تهران كه گمان می كرد موقتی و به خاطر برقراری آرامش 
است نتيجه همان توافق ها بود كه شاه از جزئيات آنها آگاه نشده بود.

         9 روز پس از تصرف سفارت آمريکا درتهران، جيمي كارتر رئيس 
جمهوري وقت اين كشور خريد نفت از ايران را قطع كرد و دستور 
داد كه ذخاير ايران در بانك های آمريکا توقيف شود و اعالم داشت 
كه اگر برای حل مسئله گروگان ها راه حل پيدا نشود به وسائل ديگر 
)راه نظامی( متوسل خواهد شد. قطع خريد نفت ايران كه هنوز ادامه 
دارد مقدمه تحريم های روزافزون ديگر شد كه برخي از آنها قانون 
شده اند و لغو آنها نياز به مصوبه كنگره )قوه مقننه آمريکا( دارد. اين 
توقيف دارايی و تحريم ها با توافق معروف به »برجام« كه اوباما مشتاق 
تحقق آن بود تا حدی برطرف شد و بخشی از پول های بلوكه شده به 
ايران انتقال يافت كه دونالد ترامپ، برجام را توافقی ناقص خوانده و با 
اعالم شرايط تازه كه پمپئو وزير امور خارجه او، اين شرايط را در يك 
اعالميه چند گانه قرار داده است تحريم ها را برقراركرده و گفته است 

كه تحريم های بيشتری هم برقرار خواهد كرد.

اظهارات و اقداماتی که تصميم به تصرف سفارت آمريکا را قطعی کرد

اعتصاب بسر مي بردند. هدف از سپرده شدن امور نفت به ارتش اين بود 
كه قوانين نظامي در آنجا حاكم و اجرا شود و اعتصاب با تحويل دادن 
اعتصابيون به دادگاه نظامی ادامه نيابد كه اين نتيجه حاصل نشد، و 

حتي واحدهاي ارتش دچار كمبود بنزين شده بودند.
شاه كه چنين ديد بازهم به اندرزهای قبلی در مورد اعالم حالت 
فوق العاده و تعليق موقت همه قوانين و نظامات اداری توجه نکرد و 
به اندرزهای تير و اَُمرداد 1357 )تابستان سال انقالب( دسته ديگری 
از رجال، بازگشت كه گفته بودند يك ملی گرا )مصدقی( را نخست 
وزير كند و اين شخص ترتيب انتخابات آزاد را بدهد و تظاهركنندگان 
و عموما ناراضی از بوروكراسی و فساد دستگاه قضايی به جای رفتن 
به راهپيمايی به صندق رای گيری بروند كه آسانتر به هدف خواهند 

رسيد. در اجرای اين اندرزها )اندرزهای دور نخست( شاه كه ديگر دير 
شده بود چند تماس مستقيم و غير مستقيم با چند رجل مصدقی 
ازجمله دكترغالمحسين صديقی و شاپور بختيار داشت كه باالخره 
در نيمه اول ديماه 1357 بختيار پيشنهاد اورا برای نخست وزير شدن 

پذيرفت كه خيلی  دير شده بود.
به نوشته تاريخ نگاران و اصحاب نظر، پهلوی دوم مخصوصا پس از 
تماس ها و مذاكرات ژنرال هايزر در تهران با ژنرال های ارشد و تشويق 
آنان به سکوت و خودداری از كودتا و سركوب انقالبيون با توپ و 
هواپيما، و در شرايطی  كه هنوز افسران ارتش عموما مطيع فرمانده 
كل قوا بودند كشور را تَرک كرد. علل خروج شاه از كشور در آن وضعيت 

هنوز در پرده ابهام است.
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در ادامه تجديد نام اماكن و معابر در ايران، 15 آبان 1358 )9 ماه 
پس از انقالب( خيابان »تخت جمشيد« به آيت اهلل طالفاني تغيير 
يافت و .... نام كوروش بزرگ بنيادگذار ايران و مرد محبوب جهانيان، 
شاه عباس يکم كه دو بار با پاي پياده از اصفهان به زيارت مشهد رفته 
بود تا ايرانيان تشويق به زيارت مشهد شوند، عنوان »مشهدی« به 
دست آورند و از اين طريق هم مذهب شيعه تقويت شود و پدر بزرگ 
او؛ شاه اسماعيل صفوی شيعه اثني عشري را مذهب رسمي ايران 
اعالم داشته بود و نادر شاهـ  ناپلئون شرقـ  كه شرِط آشتي با عثماني 
را به رسميت شناختن شيعه به عنوان يکی از فرقه های اسالم قرارداده 

بود قبال از سه خيابان تهران برداشته شده بود.
 برخي از اين تغيير نامها خودسرانه بود براي مثال: به تصميم مدير 
مدرسه اي در كوي نيروي هوايي )شرق تهران(، نام يعقوب ليث 
صفاريـ  قهرمان استقالل ايران با آن همه فداكاري كه خوزستان 
را از چنگ خليفه عباسي خارج ساخت، مانع ادامه مهاجرت قبايل 
عرب به آنجا شد و همانجا درگذشت و ما از نفت آن منطقه بهره مي 
بريم و قسمتي از ناِن مان از آنجاستـ  از اين مدرسه حذف شد! و .... 
    در همان روزهاي اول پيروزي انقالب، سر ِمجسمه فردوسي را 
در ميداني در تهران كه به نام اوست قطع كرده بودند و تابلو هاي نام 

حافظ و خّيام را از روي خيابانهاي تهران برداشته بودند. احتماال قطع 
سر مجسمه فردوسي كه بعدا مرمت شد اين بود كه نام كتابش را 
»شاهنامه« گذارده بود، حال آن كه منظور فردوسيـ  كه يك شيعه 
مذهب بود و ُسّني ها اورا »رافضي« مي خواندندـ  از بکار بردن واژه 
شاهنامه، »تاريخ« بود كه »تاريخ« واژه اي عربي است. شاهنامِه 
فردوسي تاريخ ايران به زبان شعر است و وي كوشيده است كه از 
واژه هاي بيگانه استفاده كمتري شود. همچنين احتماال برداشتن 
تابلو هاي حافظ و خيام از روي خيابانها اين بود كه در اشعار خود واژه 
»شراب« را بکار برده بودند. اين دو تابلو بعدا بارديگر در جاي خود 
نصب شدند، ولی نام كوروش بزرگ، شاه عباس و نادرشاه به جای 

خود بازگشت داده نشدند.
در مورد شاه عباس كه مرّوج رديف يکم مذهب شيعه بود و نادرشاه، 
شايد به دليل وجود واژه »شاه« در كنار ناِمشان، ولی كوروش چرا؟. اگر 
كوروش نبود، ايران هم نبود. به گفته انديشمندان، فراموش كردن 
گذشته خالي از خطر نيست و تاريخ يك ملت است كه به تحکيم 

اتحاد مردم كمك مي كند.
نام مصدق هم از خيابان حذف شد كه اخيرا بر خيابانی ديگر 

)خيابان نفت( گذارده شده است.

از آبان 1320 )نوامبر 1941( و دو ماه و نيم پس از اشغال نظامی 
ايران، برای نخستين بار سيستم جيره بندی و دادن كوپن به خانواده 
ها برحسب شمار اعضای خانوار كه ارائه شناسنامه مأخذ كار بود به 
اجرا درآمد. اين جيره بندی تنها مواد عذايی را شامل می شد. ايران 
قبال از اين لحاظ خودكفا بود ولی پس از اشغال نظامی كه از سوی 
دولت های مسکو و لندن صورت گرفته بود، مواد غذايی؛ از غالت تا 
... محصول ايران به روسيه انتقال می يافت زيراكه اين جماهيريه 
وقت كه زير حمالت ارتش هيتلر قرارگرفته بود دچار كمبود خوار 

و بار شده بود.
    اشغال نظامی ايران كه ارتشی نيرومند و 450 هزار نفری )با 
احضار چند دوره سربازان خاتمه خدمت يافته( داشت با يك نيروی 
هوايی و يك نيروی دريايی مؤثر، تنها به علت خيانت دو افسر ارشد 
كه دولت لندن با آنان تماس گرفته و وعده ها داده بود صورت گرفت. 
اين دو افسر بدون اطالع فرمانده كل قوا )رضاشاه( سربازان وظيفه را 
مرخص كردند و در پادگانها جز درجه دار و افسر كسی باقی نمانده 

بود. تنها دو لشکر كرمان و كرمانشاه سربازان را مرخص نکرده و در 
برابر نيروهای متجاوز دست به مقاومت زده بودند. در آن زمان آمريکا 

هنوز وارد جنگ جهانی دوم نشده بود.
    اشغال گران در سهـ  چهار سال بعد با چاپ اسکناِس بدون پشتوانه 
به جمع آوری غالت و مواد خوراكی ايران ادامه دادند و كشور را با توّرم 
و گرانی رو به رو ساختند و بحران ايجاد كردند كه تا دوران حکومت 
مصدق ادامه داشت. مصدق به رغم تحريم ايران از سوی اَبَرقدرت وقت 
ـ دولت لندن، به توّرم پايان داد و اسکناس های 50 و 100 تومانی را 
كه به خواست دولت های اشغالگر رايج شده بودند جمع آوری كرد و 

اسکناس 20 تومانی شد بزرگترين اسکناس ايران.

 برقراری نظام جيره بندی )دادن كوپن( در ايراِن وقت، يك مسئله 
اخالقی هم به وجود آورد و آن ارائه شناسنامه های مردگان برای 
دريافت كوپن و در روستاها، دريافت شناسنامه برای نوزادانی كه 

وجود خارجی نداشتند!.

برداشتن نام کوروش بزرگ بنيادگذار ايران، شاه عباس مروج مذهب شيعه و نادرشاه که 
رسميت يافتن شيعه را شرط صلح با عثمانی قرارداد از سه خيابان تهران!

ورود جيره بندی و دادن کوپن به اقتصاد ايران از آبان 1320 و بکاربردن شناسنامه مردگان 
و نوزدانی که وجود نداشتند! )1
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نوامبر 729 )آبانماه( قوم خَزر كه در جريان مهاجرت خود بخشی 
از قفقاز را تصرف كرده بود به اردبيل تعرض و كشتار به راه انداخت. در 
آن زمان، ايران در تصرف عرب بود و نيروهای حکمران محلی عرب 

موفق به شکست دادن خزرها نشدند.

     اين قسمت از تاريخ ايران )از شکست ساسانيان از عرب مسلمان 
تا ظهور قهرمانان استقالل طلب( كه حدود دو قرن طول كشيد به 
دوران سکوت معروف شده است. هدف از بکار بردن واژه سکوت اين 
بوده است كه چگونگی وضعيت آن دوره به علت نبود رويداد نگار و 

موّرخ، بدون شرح و نوشته است.

ششم نوامبر سال 1860 كه دولت لندن بيشتر سرزمين بلوچستان 
را از ايران جداكرد و بلوچستان انگليس خواند )سرزمينی كه امروز 
بخشی از پاكستان را تشکيل می دهد( ابراهام لينکلن براي يك 
دوره چهارساله به رياست فدراسيون آمريکا )استيت های متحده( 
انتخاب شد كه در دوران رياست جمهوري او، ميان دولت وي و سران 
استيت های جنوبي كه استقالل داخلی بيشتری برای همه استيت 
ها )كنفدراسيون به جای فدراسيون( می خواستند اختالف بروز كرد 
و استيت های جنوبی و عمدتا بخاطر تصميم لينکلن )لينِکن( به 
رهايي سياهپوستان از بردگي ِ سفيدپوستان، از اتحاديه جدا شدند و 
)با هدف تامين استقالِل هرچه بيشتِر استيت ها در امور خود و كاهش 
اختيارات دولت مركزي( كنفدراسيون آمريکا را تشکيل دادند كه 
اين اقدام، جنگ داخلي خونين آمريکا را با بيش از 650 هزار كشته و 
ويرانی شهرها به دنبال داشت.     استيت های جنوبي نيز ششم نوامبر 
سال 1861 )7 ماه پس از آغاز جنگ داخلی( جفرسون ديويس متولّد 
ژوئن 1808 و قبال سناتور و وزير جنگ آمريکا را براي يك دوره شش 

ساله به رياست كنفدراسيون خود انتخاب كردند و به اين ترتيب 
آمريکا نزديك به چهار سال، همزمان، داراي دو رئيس جمهوري، 
دو پايتخت و دو نوع پول رايج بود. شهر ريچمونِد ويرجينيا پايتخت 
كنفدراسيون بود.    موّرخان علت عمده شکست كنفدراسيون را توّرم 
پول و كاهش ارزش آن )چاپ بيش از حد اسکناس برای تأمين هزينه 
ها(، ضعف اقتصاد زيراكه جنوبی ها استيت های كشاورزی و شمالی 
ها صنعتیـ  كشاورزی بودند و باالخره ناكارآمدی و ندانمکاری های 
جفرسون ديويس كه در يك خانواده كشاورز در كنتاكی به دنيا آمده 
بود به دست داده اند. همچنين، هيچ دولت خارجی كنفدراسيون را 

به رسميت نشناخته بود تا كمك رسانی كند.
    با شکست نظامي كنفدراسيون در نهم ماه می 1865، ُعمر 
حکومت جفرسون ديويس هم پايان يافت و مدتي نسبتا كوتاه 
بازداشت بود، اما محاكمه و محکوم به مجازات نشد. وی در ششم 
دسامبر 1889 درگذشت. جنگ داخلی آمريکا 4 سال و 3 هفته و 

6 روز طول كشيد.

کشتار اردبيلی ها به دست خَزرهای مهاجم در دوران سکوت 
)دوران حکومت عرب بر ايران(

همزمان بودن جداشدن بخش بزرگی از بلوچستان از ايران به تصميم دولت لندن با جنگ 
داخلی آمريکاـ  توّرم پول يکی از علل شکست جنوبی ها بود

جفرسون دیویس لینکلن )لینِکن(
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19 آبان 1333 و يك روز پس از آغاز محاكمه دكتر محمد مصدق 
در دادگاه نظامی تهران كه جريان آن وسيعا انعکاس يافته بود و وی 
در آنجا خودرا نخست وزير قانونی ايران خوانده و به صالحيت محکمه 
نظامی اعتراض كرده و دولت زاهدی را دولت كودتا اعالم كرده بود 
گروههای هوادار او و نيز بازار تهران و چند انجمن در تبريز و اصفهان 
اعالم اعتصاب و تجّمع از 21 آبان كردند تا از اعتراض رهبر خود دكتر 

مصدق و اظهارات او در محکمه نظامی پشتيبانی كرده باشند. 
    اين تظاهرات و اعتصاب از 21 آبان و طبق برنامه آغاز شد و به 
درگيری ماموران فرمانداری نظامی و تظاهر كنندگان انجاميد و در 
منطقه بازار تهران دو نفر كشته شدند. فرمانداری نظامی تهران كه از 
بازگشايی بازار مأيوس شده بود دستور داد كه قسمتی از سقف بازار 

تهران را خراب كنند.

اتاتورک )مصطفی كمال( دهم نوامبر 1938 در 57 سالگی 
درگذشت. وی كه قبال يك افسر ارتش عثمانی بود و در نبرد گاليپولی 
شركت كرده بود از 1923 تا 1938 رئيس كشور تركيه بود كه با 
تالش های او به وجود آمده بود. اتاتورک در نوزدهم ماه می 1881 
در سالونيك )سالونيکا( به دنيا آمده بود. وی يك ناسيوناليست بود. 
انديشه های اتاتورک در زمينه ناسيوناليسم و بکار بردن نيروی آن به 
»كماليسم« معروف شده است. او بود كه برای همسان شدن لهجه ها 

در تركيه، الفبای اين جمهوری را التين كرد. اتاتورک در جريان ديدار 
رضاشاه پهلوی از تركيه به او تأكيد كرده بود كه بمانند اقدام او، الفبای 
ايران را از عربی به التين تبديل كند تا لهجه ها يکسان شود، تفاوت 
در گويش و نگرانی از بروز تمايالت جدايی طلبی نباشد. رضاشاه به او 
گفته بود كه سالهاست همين تصميم را داشته كه وسايل اجرا فراهم 
نبوده و آن را دنبال خواهد كرد. طولی نکشيد كه ايران اشغال نظامی 

و رضاشاه كناره گيری كرد.

دولت وقت ايران بيستم نوامبر سال 502 ميالدي )زمان پادشاهي 
قباد ساساني( به دولت روم شرقي )قسطنطنيه( اعالن جنگ داد. اين 
اعالن جنگ پس از سه اخطار پي در پي به دولت روم كه اين دولت 
در رعايت تعهداتي كه به موجب پيمان صلح سال 442 )منعقد شده 
ميان يزدگرد دوم و تئودور( سپرده بود تعلل كرده است صادر شده 
بود. در اخطاريه هاي كتبي سه گانه، دولت روم متهم شده بود كه 
تعمدا در صدد اجراي چند بند از پيمان صلح سال 442 ميالدی بر 
نيامده و تاكيد شده بود كه ادامه تعلل رومي ها، بيش از آن تحمل پذير 
نخواهد بود.     در پي صدور اين اعالن جنگ، واحدهاي ارتش ايران 
چند منطقه از قلمرو روميان ازجمله شهر تئودوراپوليس را تصرف 
كردند كه آناستازيوس امپراتور تازه روم درخواست ترک مخاصمه 
كرد. پيمان صلح سال 442 ميالدي در پي تجاوز روميان به قلمرو 
ايران در قفقاز و شکست آنان در منطقه »دربند« از ارتش ايران امضاء 
شده بود. تئودور امپراتور وقت، معروف به تئودور بزرگ عذر آورده 
بود كه هدف نيروهاي رومي جلوگيري از ورود اقوام مهاجم از آسياي 

مركزي بود، نه تصرف »دربند« قفقاز متعلق به ايران.
طبق قرارداد سال 442، دولت ايران پذيرفته بود كه در قبال 
دريافت پول )طال( از دولت قسطنطنيه، مانع از تعّرض مهاجران 

آسياي مركزي به قلمرو روميان شود.

اعالم تظاهرات و اعتصاب در اعتراض به محاکمه دکتر مصدق در آبان 1333

روزی که اتاتورک درگذشتـ  فرضيه َکماليسم

اعالن جنگ ايران به روم شرقي در نوامبر 502 که شرايط معاهده صلح را نقض کرده بود و 
تصرف شهر تئودوراپوليس

سواره نظام ایران ـ اسواران ـ در دوران ساسانیان
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)آبانماه1397( مجلهروزنامکشماره55

21

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

انور خامه ای قديمی ترين روزنامه نگارِ  ايران كه 29 
اسفند 1295 )20 مارس 1917( در تهران به دنيا آمده بود 
و در كرج زندگي مي كرد 29 آبان 1397 )20 نوامبر 2018( 
و در 102 سالگی درگذشت. در اسفند 1395 به مناسبت 
100 ساله شدن او مراسم چشمگيری در تهران برگزار شده 
بود.  وی با اينکه در آلمان و سويس درس اقتصاد و جامعه 
شناسی خوانده و دكترا گرفته بود راضی نبود كه او را »دكتر 

خامه ای« بخوانند.
    انور خامه ای كه تدريس و روزنامه نگاری را جدا از هم 
نمی دانست به هر دو كار اشتغال داشت. وی سالها در بلژيك 

و تهران در دانشگاه تدريس كرد.
     پيش از انتشار »روزنامه مردم« كه بعدا ارگان حزب 
كمونيست توده ايران عنوان گرفت و كار انتشار آن در 
تهران از يازدهم بهمن 1320 )31 ژانويه 1942( آغاز شد، 
انور خامه ای در روزنامه هاي »رهبر« و »سياست« قلم مي 
زد و مدت ها سردبير »روزنامه رهبر« بود. انور خامه ای از 
نخستين نويسندگان روزنامه مردم بود. اين روزنامه كه 
زماني به پراوداي ايران معروف بود در طول ُعمر انتشار خود 
چند بار زير زميني شد. حزب توده دهم مهرماه 1320 )29 
سپتامبر 1941( در ايران آغاز بکار كرد و در پي تيراندازي 
به شاه در محوطه دانشگاه تهران در 15 بهمن 1327 )4 
فوريه 1949( غيرقانوني اعالم شد و .... حزب توده هنگام 
تاسيس، اشاره به ايدئولوژي اشتراكي نکرده بود تا به استناد 
قانون مصّوبه دهه 1310 مانع از فعاليت آن شوند. اين 
قانون، تاسيس و فعاليت حزب و گروه با مسلك اشتراكي را 

ممنوع كرده بود. حزب توده به رغم پا برجا بودن آن قانون، 
در دوران حکومت دكتر مصدق، عمال فعاليت آزاد داشت 
زيراكه مصدق »دمکراسی« را بدون آزادی تأسيس حزب با 
هر عقيده و مسلك، آزادی اجتماعات و آزادی انتشار نشريه 

و كتاب و كار نمايش و فيلم )رسانه( بی معنا می دانست.

 انور خامه اي در نيمه دهه 1320 به نمايندگي از سوي 
روزنامه نگاران ايران در كنگره جهاني مطبوعات كه 
در پاريس برگزار شده بود شركت كرد. وي در آن دهه 
ديدارهاي حزبي و مطبوعاتي متعدد از چند كشور اروپاي 
شرقي ازجمله يوگوسالوي، چك اسلواكي و جماهيريه 
شوروی به عمل آورده بود. ديدار او از شوروی و مشاهده 
تفاوت مقامات دولتی و حزبی با توده ها و نبود انگيزه در 
مردم و بی حالی، تضعيف احساس ميهندوستی و بی 
خيالی، بر ترديد او نسبت به بقاء ماركسيسم افزوده بود، 

ولی تفکر سوسياليسم معتدل را از دست نداد.

دكتر انور خامه اي كه يك مجتهدزاده بود در دهه 1320 
رشته مهندسي شيمي خوانده و دبير دبيرستان صنعتي 
تهران شده بود. او از جواني تفّکر سوسياليستي داشت و 
خواهان رفاه و برابري نسبی انسانها بود. با همين تفّکر در 
دهه 1310 به جمع اصحاب اين انديشه كه دكتر تقي اراني 
»بزرگ انديشمند« آنان بود پيوست. اين جمع )دكتر تقي 
اراني، دكتر بهرامي، عباس آذري، ضياء الحوتي، انور خامه 
ای، عبدالصمد كامبخش قزوينی و ...( در سال 1316 به 

انور خامه ای قديمی ترين روزنامه نگارِ  ايران با 77 سال کار با قلم، و آخرين 
بازمانده گروه 53 نفری دکتر ارانی در 102 سالکی درگذشت

 نگاهی به کارها و انديشه های او

جای پای دکتر انور خامه ای که 29 آبان 1397 در 102 سالگی در خانه اش در کرج درگذشت، همه جا در گوشه و کنار 
تاریخ معاصر ایران از نیمه دهه 1310 به این سویـ  از فعالیت های ایدئولوژیک، روزنامه نگاری و تألیف کتاب تا آموزش و 
پرورش دیده می شود و نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ فرهنگی آفریقا. به این لحاظ، مروری بر کارها و اندیشه های 
او. رسانه های تهران در گزارش فوت دکتر خامه ای اشاره به روزنامه نگار بودنش نکرده بودند و بر عضویت در گروه 

کمونیست های اولیه )گروه دکتر ارانی( و آخرین فرد این گروه 53 نفری که تا آبان 1397 زنده بود تأکید کرده بودند.



نام گروه 53 نفري دستگير، زنداني و محاكمه 
شدند و انورخامه ای به 6 سال زندان محکوم 
شد و تا پايان سلطنت رضاشاه پهلوی در زندان 
بود. انور خامه ای از تحسين كنندگان دكتر 
تقي اراني به دليل ميهندوستي اش و داشتن 
شخصيتي مستقل و بي باک بود. با اين اوصاف، 
سوسياليسم دكتر ارانی از ناسيوناليسم ايرانی 

جدا نبود. 

دكتر خامه اي چند سال پس از تاسيس حزب 
توده و عضويت در آن، وقتي كه ديد اين حزب 
دارد »َدربَست« ابزار دست مسکو و استالين مي 
شود و از خود اراده ندارد و »مسکو دوستاني« 
همچون عبدالصمد كامبخش قدرت را در حزب 
قبضه مي كنند كه خاطرات خوبي از اين فرد 
در دوران زندان نداشت كه به پليس، اطالعات 
مي داد و نيز در ديدار از مسکو مشاهده كرده 
بود كه آنچنان مساواتي كه در آرزويش است در 
شوروي تامين نشده و مقامات دولت و حزب 
زندگاني لوكس و عالي دارند به انتقاد از كميته 
مركزي و گردانندگان حزب توده دست زد و در 
سال 1326 )1947 ميالدی( با شماري ديگر 
ازجمله خليل ملکي از حزب جدا شد و به دنياي 
معلمی و نگارش بازگشت. ولي، عشق به روزنامه 
نگاري اورا آرام نگدازد و با تنی چند از همفکران، 
نشريه »جهان ما« و »َحّجار« را تاسيس و منتشر 
كرد و به دفاع از جنبش ملي كردن صنعت 
نفت به رهبري مصدق و تامين حاكميت ملي 
و رفاه عمومی پرداخت. باوجود انشعاب خامه 
اي از حزب توده، پس از تيراندازي به شاه در 
15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران، وي را هم 

از تعقيب مصون نگذاشتند.

     به صورت قانون درآمدِن ملی شدن نفت 
ايران در زادروز انور خامه ای )29 اسفند( برايش 

يك شادی پايدار بود.   
    انور پس از براندازی 28 اَُمرداد 1332 نيز 
دستگير و بارديگر زنداني شد. او پس از رهايي 
از اين زندان به اروپا رفت و در آلمان و سويس 
به تحصيل اقتصاد و جامعه شناسی پرداخت و 

دکتر انور خامه ای در کنار دخترش ملیحه در مراسم صدساله شدن ـ دکتر 
خامه ای در عکس باالتر در دهه ششم ُعمر و در عکس پایین در دهه چهارم بود
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دكترا گرفت و به وطن بازگشت و ضمن از سرگرفتن كار آموزش 
و پرورش به عضويت تحريريه روزنامه اطالعات درآمد و در سال 
1336 براي اين روزنامه به سبك روزنامه هاي اروپا، »صفحه 
گزارش روز« ايجاد و فيِچر نويسي )گزارش مشروح با ذكر جزئيات 
و سابقه و توأم با نظر ديگران ازجمله مردم كوچه و بازار( را وارد 
مطبوعات ايران كرد و صفحه 5 روزنامه اطالعات اختصاص به اين 
كار داده شد. يکي از فيچرهاي اين صفحه انتشار ادعاي مردي 
به نام هراتي ]ساكن كوچه چاله حصارـ  چهار راه گلو بندک و 
نه چندان دور از بازار تهران[ به كشف داروي سرطان با مطالعه 
تأليفات دانشمندان ايرانی قرون ُوسطی بود كه در شهريور 1336 
انتشار يافت و در جامعه وقت صدا كرد و دولت مجبور شد كه در 
اختيار هراتی، زير نظر بيمارستان لقمان الدوله ادهم به رياست 

دكتر حسين معرفت بيمار بگذارد. 
     انور خامه اي سالها از دبيران تحريريه روزنامه اطالعات و مدتی 
سردبير مجله اطالعات هفتگي و در دوران نخست وزيری دكتر 
ـ رئيسي كه  علی امينی يکي از سران آموزش و پروش تهران بودـ 
با بودن اتومبيل سرويس دولتی، با اتوبوس شهري سر كار مي 
رفت، سمت »فرمانبر« را در دفتر اين اداره حذف، تعيين مديران 
مدارس را انتخابي كرده بود و توزيع معلمان تازه ميان مدارس 
با قرعه كشی صورت می گرفت تا اِعمال نفوذ دركار نباشد. وي 
مديران مدارسي را كه انجمن خانه و مدرسه نداشتند مواخذه مي 
كرد و صورتجلسات اين انجمن ها را شخصا مي خواند و دستور 
رفع نقائصي را كه در صورتجلسات آمده بود مي داد. ابتکار او در 
نصب مدير برای مدارس بعدا وارد آيين نامه مدارس شد و انتخاب 
مدير پس از مصاحبه با داوطلبان و احراز شرايط به رای شورای 
آموزش و پرورش هر منطقه موكول شده بود. محمد درخشش 
وزير فرهنگ كابينه دكتر علی امينی، خامه ای را رئيس آموزش 
و پرورش منطقه سراسری غرب و جنوب غربی تهران كرده بود 

)منطقه دهم(.
     دكتر خامه اي پس از خروج مجدد از ايران در دهه 1340 و 
به گفته خودش؛ دورشدن از جامعِه امنيتی وقت، سالها نماينده 
و كارشناس سازمان ملل در قاره آفريقا بود و به روي پاي خود 
ايستادن كشورهاي تازه استقالل يافته اين قاره كمك بسيار كرد. 
نام او بر مدارس و تاالرها و خيابانهاي بسياري از شهرهاي اين 

ممالك گذارده شده است )ولي، نه در وطن خود او(.
     خامه اي درجريان انقالب سال 1357 )1978 و 1979 
ميالدي( به همکاری با يونسکو پايان داد، به ايران بازگشت، حقوق 
بازنشستگي خودرا در وزارت آمورش و پروش احياء كرد و كار قلم 
و پژوهش را از سر گرفت. وی كه در سال انقالب، تقريبا هر روز 

به خيابانها و به ميان تظاهركنندگان می رفت، مشاهدات خود، 
نظرات و پيش بينی هايش را در اختيار روزنامه نگاران بويژه محمد 
حيدری از اعضای وقت شورای سردبيری روزنامه اطالعات قرار 
می داد. خامه ای كه مقيم كرج شده بود همچنان بکار پژوهش و 
نوشتن كتاب ادامه می داد. او پس از انقالب عمدتا براي مجله ها 
ازجمله مجله های گزارش، بخارا و ... مقاله می نوشت و با روزنامه 
ها مصاحبه می كرد و به اطاق های خبر سر می زد و راهنمايی 
می كرد. ديدار او از روزنامه ايران در نيمه دهه 1970 و اظهارات و 
اندرزهايش بسيار جالب خوانده شده است. او در يکی از مصاحبه 
هايش اوضاع جهان در دهه های نخست قرن 21 ازجمله پيدايش 
قدرت های تازه ای در جهان و افزايش وسعت آگاهی های توده 
ها را پيش بينی كرده بود. قبال و در سال 1985 حذف حزب 
كمونيست از حکومت كردن بر شوروی را پيش بينی كرده بود 
كه پنج سال بعد تحقق يافت. او پيش از اين، برژنف )رهبر وقت 
شوروی( را فردی ناآگاه و كم سواد توصيف كرده بود كه از بستر 
بيماری، جماهيريه شوروی و مردم ناراضی آن از وضعيت را اداره 
می كند. خامه ای اطرافيان برژنف و بستگان اورا آلوده به فساد 

توصيف كرده بود.

خامه ای مؤلف كتابهاي متعدد به زبان هاي فرانسه و فارسي 
ازجمله كتابي در تحريف و سوء اجراي سوسياليسم است كه 
ترجمه فارسي آن »تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو« عنوان 
دارد و نيز كتاب »اقتصاد بدون نفت«. خاطرات او زير عنوان 
»خاطرات روزنامه نگار« در 3 جلد انتشار يافته است و نيز تأليفات 
ديگر وی؛ »فرهنگ سياست«، »فلسفه برای همه«، »سالهای 

آشوب« و ....
    خامه ای در 60 سالگی ازدواج كرد كه محصول آن يك دختر 
است به نام مليحه. يك حادثه اتومبيل به ُعمر بانوِی دكتر انور 

خامه ای پايان داد.
     ايران تاكنون روزنامه نگاري نداشته است كه 77 سال به كار 
قلم اشتغال داشته باشد. خاطرات سياسي، آموزش و پرورشی و 
روزنامه نگاری انور خامه ای بسيار ارزشمند و آموزنده است و جا 
داشت كه تا در قيد حيات بود اُرال هيستوري )تاريخ شفاهي( از 

اين خاطرات تهيه می شد.
    دهم اكتبر 2011 به مناسبت هفتادمين سالگرد روزنامه 
نگاري انور خامه اي مراسمی در تهران برگزار شده بود كه در آن 
بسياری از نويسندگان و روزنامه نگاران كشور شركت داشتند و 
در جريان همين مراسم، انديشه تأسيس يك انجمن از روزنامه 

نگاران قديمی ايران بميان آمد.
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ي لستو يچ تو و يو لئو نيکال « 1 9 1 0 ل  مبر سا ا 2 نو 0 
Leo Nikolayevich Tolstoy « نويسنده شهير و انديشمند 

روسيه در 82 سالگي درگذشت. طبق تقويم ميالدي قديم، تاريخ 
مرگ تولستوي هفتم و يا نهم نوامبر بود. »لئو« نهم سپتامبر 1838 
و در تقويم قديم 28 آگوست اين سال در يك خانواده ارباِب ملك 
در منطقه تولي به دنيا آمده بود و در كودكي مادر و در نوجواني پدر 
خود را از دست داده بود. وي به دليل مخالف بودن با برنامه هاي 
تحصيلي با دروس تکراري و بعضا بي ارتباط، دانشگاه را در سال 
سوم، ناتمام رها كرد. تولستوي همه مراحل زندگي را طي كرد از 

جمله خدمت نظام وظيفه.
    تولستوي معتقد به »كمال Perfection « بود و مي گفت فرد 
وقتي به كمال مي رسد كه جسما و روحا و اخالقا سالم باشد. وي اين 

سه عامل را عوامل شادي بخش زندگاني مي دانست.
    تولستوي مخصوصا بعد از ميانسالي، مخالف بهره برداري انسان 
از انسان شده بود كه در روسيه بيش از نقاط ديگر رواج داشت. دو بار 
ِسرف هاي امالک به ارث مانده از پدر و مادرش را آزاد كرد ولي آنان 
به دليل ناباوري، آنجا را ترک نکردند. ]در روسيه، روستايياني كه با 
مزارع خريد و فروش مي شدند و ضميمه امالک بودند ِسرف ناميده 
مي شدند.[.   وی در زمينه نوشتن داستان عقيده داشت كه داستان 
بايد به گونه اي نوشته شود كه خواننده عشق به زندگي پيدا كند و 

رو به كمال بگذارد و عشق به زندگي يعني عشق به خود و جامعه.
    به باور تولستوي، نويسندگاِن داستان بايد آنچه را كه مي نويسند 
شخصا ديده و تجربه كرده باشند و به عبارت ديگر خود آنان آن را باور 
داشته باشند. داستان »آنا كارنينا« تجربه عشق خودش به سونيا 

بود كه بعدا باهم ازدواج كردند.
    تولستوي داستانها و نمايشنامه هاي متعدد نوشت از جمله: 
دوران بچگي، نوجواني، جواني، آناكارنينا، جنگ و صلح، كوپن 
جعلي، پدر سرگيوس، آقا و نوكر، قزاق ها و ... كه برخی از آنها در 
ايران ترجمه و انتشار يافته و فروش ترجمه فارسی »آنا كارنينا« 

چشمگير گزارش شده است.
    نامه هشدار دهنده تولستوی به تزار نيکالي دوم كه در سال 
1901 نوشته و ارسال شده و در موزه نگهداري مي شود سند بزرگي 
است كه در آن اوضاع نابساماِن روس ها منعکس است. تولستوي 
در اين نامه به تزار هشدار داده بود كه اگر آزادي ندهد و دموكراسي 
برقرار نکند و از شکاف پهناور ميان فقير و غني نکاهد و نظام فئودالي 
را تعديل نکند انقالب و جنگ داخلي اجتناب ناپذير خواهد بود و 
روسيه نابود خواهد شد. همين نامه بعدا باعث تعقيب قضايي او شد.

    تولستوي اواخر ُعمر از زنش قهر كرد و با قطار از زادگاه خود 
به صورت فرار خارج شد و در تنهايي درگذشت. وي داراي يازده 

فرزند بود.

تولستوي انديشمند و نويسنده روس: فرد وقتي به کمال خواهد رسيد که جسما، روحا و 
اخالقا سالم باشد و اين سه، عوامل شادي بخش زندگاني هستند

Leo N. Tolstoy
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»ويل دورانت« موّرخ آمريکايی، فيلسوف، نويسنده و مؤلف 
»تاريخ تمدنـ  The Story of Civilization « كه ايرانيان را 
مردماني ميهندوست، فاميل دوست و باهوش خوانده است هفتم 
نوامبر سال 1981 )16 آبان 1360( در لُس آنجلِس درگذشت. 
وي كه پنجم نوامبر 1885 در ماساچوست به دنيا آمده بود 96 سال 
ُعمر كرده بود. او اعتراف كرده است كه بدون زن دلبندشـ  آريل 
Ariel ، موفق به نوشتن تاريخ تمدن در 11 جلد نمي شد كه كار 

تحرير آن نيم قرن طول كشيد. اثر او كه ِجلد به ِجلد پس از آماده 
شدن انتشار مي يافت تا سال 2010 جمعا در 17 ميليون نسخه 

چاپ شده بود و كار تجديد چاپ آن ادامه دارد.
 William James Durant دورانت )ويليام جيمز دورانت     
( مطالب كتاب های خود را به »آريل« ديکته مي كرد كه پس از 
صفحه بندی به چاپخانه داده می شدند. عالقه اين زن و شوهر 
به يکديگر به قدري بود كه در سال 1981 پس از انتقال »ويل« 
به بيمارستان، آريل از لحظه اي در نيمه اكتبر كه از دكتر معالج 
شنيد كه شانس زنده ماندن شوهرش اندک است ديگر لب به 
غذا نزد تا اينکه در 25 اكتبر و 12 روز پيش از »ويل« درگذشت. 
به مالحظات پزشگی، درگذشت »اريل« را تا 12 روز به »ويل« 
نگفته بودند. قلب »ويل« نيز پس از اين كه شنيد آريل فوت شده 
از حركت بازماند و به او پيوست و زن و شوهر در كنار هم دفن 
شدند. آريل 13 سال جوانتر از »ويل« و قبال شاگرد او در دانشگاه 
بود. خانواده آريل از روسيه به آمريکا مهاجرت كرده بودند و هنگام 

ورود به آمريکا، آريل يك ساله بود.
»ويل دورانت« پيش از نوشتن كتاب تاريح تمدن؛ كتب »تاريخ 
فلسفه«، »اصول حکمت« و »مسائل اجتماعي دوران معاصر« را 

تأليف كرده بود. 
     دورانت در جواني به اصول »سوسياليسم« به عنوان روشي كه 
خواهد توانست به حذف طبقه و تأمين برابري انسان ها در طول 
زندگاني و رفاه و سعادت آنان بيانجامد و به دشمنی ها، حسادت 
و بُخل، فساد دولتی، نارضايی ها و خشم و اعتراض پايان دهد دل 
بست و بر خالف نظر مادرش كه مايل بود پسرش كشيش شود به 
تحصيل تاريخ، فلسفه و ادبيات پرداخت و مدّرس شد و سپس به 
پژوهش و كار تأليف پرداخت تا دانش و نظرات خودرا به گور نَبَرد. 
به نظر دورانت، دانش و معلومات يك فرد بايد همانند خورشيد 

باشد تا به رايگان و يکنواخت )بدون تبعيض( بر همگان بتابد، تالش 
و پيشرفت ايجاد كند، مدنّيت را ارتقاء دهد، و تکامل تمّدن است 
كه جامعه را )از كوچکترين آن؛ خانواده تا بزرگترين آن؛ جامعه 
جهانی( بی مسئله می كند و انسان را وارد عصر برادری، شادی ها 

و شادمانی می سازد.
     مردم قدرشناس، نام »دورانت« را كه به دريافت عالي ترين 
نشان آزادي نائل شده و »بنياد دورانت« به ارتقاء فرهنگ و ادبيات 
سرگرم است نه تنها برخيابانهاي شهرها، تاالرهای مدارس و 
دانشکده ها گذارده اند بلکه بر شهرک هاي متعدد، روزنامه و حتي 

هتل به اسم او نامگذاري كرده اند.
     رشته سخنراني هاي دورانت در دهه 1950 در دانشگاه كلمبيا 
درباره ادبيات فارسی و وسعت انديشه و توان نويسندگان و شاعران 
قرون وسطای ايران، بيش از پيش مردان فکر ميهن ما درآن  قرون 
را به جهانيان شناسانيد. وي يك جلسه تمام، تنها به تفسير اين 
بيت حافظ پرداخته بود كه گفته است: "غالم و بنده آنم كه زير چرخ 
كبودـ  ز هر چه قيد تعلق پذيرد آزاد است." كه بر ضد حرص مال و 

آزمندی است كه زاينده انواع فساد و بی رحمی است. 
     »ويل دورانت« درباره فردوسي گفته است كه در ميهندوستي، 
همتاي فردوسي به دنيا نيامده است و از اين بابت، ايران درجهان 

سرزميني منحصر به فرد بايد بشمار آورده شود.
     مروري برتحريرات او اين نکات مهم را به دست مي دهد:

»ویل دورانت« که ایرانيان را مردماني ميهندوست و باهوش معرفي کردهـ  یک نمونه 
از عشق زن و شوهرـ  برخی از نظرات دورانت درباره تمّدن و متمّدن

25

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
)آبانماه1397( مجلهروزنامکشماره55

ویل دورانت و زنش آریل و نگاه آکنده از صمیمیت و محبت



     تمّدن بخشی از فرهنگ يك ملت است. تمّدن با نظم عمومي و 
رعايت اخالقيات و حقوق انسان آغاز مي شود، با آزادي رشد مي كند 
و در هرج و مرج و بي قانوني و فساد دولتی از ميان مي رود و من _ويل 
دورانت( كشف كرده ام كه »آزادي« محصول »نظم« است. ملّتي كه از 
يك آموزش و پرورش خوب و پيشرفته بهره بگيرد به همه چيز خواهد 
رسيد. قدرشناسی از خادمانـ  خادمانی كه چشمداشت نداشته باشند 

ـ باعث تشويق همگان به خدمت می شود.
 اگر »دولتـ  مردان« روزهاي پيري و ناتواني خود را بتوانند در نظر 
بياورند دست بکارهايی نخواهند زد كه بعدا مورد انتقاد باشد، به جامعه 
آسيب بزند و برايشان پشيمانی ببار آورد، ُعمر انسان محدود است. مرّوت 
يعني ستم روانداشتن به مغلوب و ضعيف، بركنار شده، شکست خورده 
و ناتوان. تمّدن، روش ها، خصلت و رسوم يك ملّت را نمي شود با فتح و 
غلبه و اشغال نظامی از ميان بُرد. تمّدن تنها از درون يك جامعه تخريب 
مي شود. مدنّيت در جامعه با رعايت تساوي حقوق انسان ها شکوفا و بارور 

مي شود و تبعيض ريشه آن را مي خشکاند. فساد در هر شکل آن نشانه 
ضعف تمّدن و پَسرفت انسان است. احترام گذاشتن و رعايت شئون و 
برخورد خوب نشانه تمّدن است كه يك گردشگر در نخستين روز ورود 
به سرزمينی ديگر متوجه آن و سطح تمدن جامعه مورد بازديد خود می 
شود. مردم براي فرزندانشان به جاي مال بايد مدنّيت به ارث بگذارند. 
برخالف تصّور، با داشتن دمکراسي )انتخابات آزاد، آزادی تاسيس حزب 
و انجمن، انتشار نشريه و تشکيل اجتماعات( نمي توان صد درصد به 
پديده جنگ و نزاع و برخوردهای طبقاتی پايان داد، ولي اين كار با ارتقاء 

مدنّيت امکان پذير است.
 سالمت ملل مهمتر از ثروت ملل است. كمتر سياستمدار و دولتمردي 
يافت مي شود كه استطاعت »موراليست« بودن داشته باشد. كتاب 
نويسي و هرگونه كار قلم لّذت بخشترين حرفه ها، موثر ترين كارها و 
بهترين خدمات به بشر است. »دانش آموخته« كسي است كه بداند كه 

هنوز چيزي نمي داند ....

پشت جلد راهنماي کتاب 11 جلدي »تاریخ تمدن« با عکس پروفسور ویل دورانت و » آریل«
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»فردريك شيلر « مورخ، فيلسوف، نويسنده، نمايشنامه نگار و 
شاعر شهير آلمان و مردي كه از زيبايي ها و نکويي ها سخن گفته 
است دهم نوامبر 1759 )19 آبان( به دنيا آمد كه زادروز اوست و 
هفته گذشته بسياری از رسانه به اين مناسبت مطلب نوشته بودند 

تا انديشه های او يادآوری شود. 
  شيلر تاريخ جنگهاي سي ساله ]اروپا[ را كه پُر از پند و اندرز است 
در نوامبر 1793 منتشر كردـ  كتابي كه گفته شده است كمك بسيار 
به اتحاد كنونی اروپاييان كرده است. كتاب »ماري استوارت« و 
داستان »انسان« از ديگر نوشته های اوست. كتاب »داستان انسان« 
هنوز پايان نيافته بود كه شيلر در نهم ماه می 1805 درگذشت. 
نوشته های شيلر حتی براي بشر امروز، از»بي مقام« و »صاحب 

قدرت« و از فقير تا دارا پند آموزند.
 Schiller  بدون اشاره مستقيم به كارهايي كه به نام انقالب فرانسه 

صورت گرفته بود؛ در يك رساله، عدالت را از اراده اكثريت جدا كرد 
و تاكيد كرد كه صداي اكثريت دليل اثبات عدالت نيست، خواست 
اكثريت نمي تواند حقي را پايمال كند. هر قانون موضوعه قبلی بايد 
توسط يك هيات بي طرف )بدون داشتن ُحب و بُغض( بررسي همه 
جانبه و مجدد شود تا حق اقليتـ  حتي اگر اقليتـ  يك فرد باشد از 
دست نرود، عدالت يعني تضمين و رعايت حقوق فرد و جامعه )افراد(. 
قانون نبايد از اصول و حقوق و تکاليف جدا باشد. طرح و اليحه پيش 
از به صورت قانون درآمدن توسط كارشناسان مربوط و حقوقدانان 
بررسی و به اطالع عامه برسد تا اظهار نظر كنند و اين اظهار نظرها 
مورد توجه هيات مقّنن ]مجلس، شورا و ...[ قرارگيرد و مراحل 
رسيدگی طرح منظما به اطالع عامه برسد تا درجريان قرار داشته 
باشند و نظر بدهند. قانون و ضابطه خالف منطق و اصول است كه به 

نارضايی های عمومی و بعضا عصيان می انجامد و ....

شيلر که تاکيد کرد صداي اکثريت دليل اثبات عدالت نيست و خواسِت اکثريت نمي تواند 
حقي را پايمال کند

سه تصویر از Friedrich Schiller از سه صورتگر
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تفسيرنگاران آمريکا درجريان مقاالت پس از انتخابات عمومی 
نوامبر 2004 به جورج بوش كه تجديد انتخاب شده بود هشدار داده 
بودند كه همه حواس و نيروی خودرا معطوف به خاورميانه نکند و 
چشم از پکن بر ندارد كه اگر اين رژيم آزادی عمل داشته باشد در 

دهه دوم قرن 21 درد سر ساز خواهد بود.
    تفسيرهای پس از هر انتخابات آمريکا عموما درباره نتايج آن، 
مسائل پيش رو و دادن اندرز به برندگان انتخابات )رئيس جمهور 
منتخب، يك سوم سناتورها و همه اعضای مجلس نمايندگان( است.

    در تفسيرهای بيستم نوامبر آن سال آمده بود كه پکنی ها كه 
خصلتأ هدفی جز كسب مال از راه فروش كاالی نا مرغوب و غير 
بهداشتی اقتباسی ندارند با استفاده از درگيری جورج بوش در عراق 
و افغانستان، به بسط نفوذ خود در آمريکای التين، آفريقا و حتی 
مناطقی در اروپا دست زده اند. در آمريکای التين، پکنی ها كه در 
عمل، ديگر نه كمونيست هستند و نه سوسياليست می كوشند به 
نام سوسياليست چپ های آمريکای التين را به خود جلب كنند و 
وارد بازارهای آنها شوند و در آفريقا به نام بی طرف و مخالف سلطه 
طلبی و در كشورهای درگير با غرب، به نام ضد امپرياليست. پکنی ها 
بيش از هر چيز به بازار و كسب و كار توجه دارند. تجارت ظاهرا آسيب 
زننده نيست ولی تجارت، نفوذ سياسی را به دنبال خواهد داشت و 
در هر فرصت، تحريك و مسئله سازی. ما )آمريکا( در خاور ميانه 
نبايد جاده صاف كن پکنی ها شويم. دولت های ما پس از درگذشت 
مائو تالش كردند با تشويق غير مستقيم توليدكنندگان آمريکا به 
ايجاد شعبه و انتقال تکنولوژی و سرمايه به چين و نيز خريد اجناس 
چينی، چينيان را از سوسياليسم دور و كاپيتاليست كنند. تا اينجا، 
سياستی مناسب بود ولی آنها اينك به حد كافی از سوسياليسم دور 
شده و كاپيتاليست دو آتشه شده اند، بنابراين بايد تغيير سياست 
داد و تا توان به چالش كشيدن قدرت آمريکا را به دست نياورده اند 
آنهارا در كانتيمنت قرارداد. آنها در درجه اول، بازار و مواد خام می 
خواهند و برای رسيدن به اين هدف، در جستجوی راه نفوذ در دولت 

ها و مقامات كشورهای دارنده مواد خام و يا دارای بازار باز بر خواهند 
آمد. اگر از امروز شروع نکنيم فردا خيلی دير خواهد بود. بايد بدانيم 
كه قدرت اقتصادی، قدرت نظامی بدنبال خواهد داشت و كشور 
پُرجمعيت و كم وسعتی بمانند چين پس از كسب قدرت نظامی و 
نفوذ سياسی و اقتصادی در صدد توسعه قلمرو بر خواهد آمد و آسيای 
شرقی و جنوب شرقی و حتی سيبری در خطر خواهند بود و آمريکا 
متحد برخی از كشورهای جنوب شرقی و شرق آسيا است. بايد روس 
ها را متوجه خطر چين كرد. گرفتن درس از تصرف بخشی از هند 
كه چينی ها آن را با توسل به نيروی نظامی به دست آوردند بايد در 
مقاالت و مصاحبه ها و نطق ها يادآور شود. روس ها نبايد خود را 

فريب دهند و دوست پکنی ها وانمود كنند.
    اين تفسيرنگاران پس از انتخابات نوامبر 2008 همين مسائل به 
عالوه اشاره به قدرت های در حال طلوع را يادآور شدند. رامنی كه از 
سابقه كار آگاه بود در كمپين خود تبليغات ضد چين به راه انداخت. 
در سومين هفته نوامبر 2012 اوباما به آسيای جنوب شرقی كه از 
شرق و جنوب، چين را در بر گرفته رفته بود. بيشتر كشورهای اين 
منطقه ازجمله ويتنام و فيليپين از حركات چين زياد راضی نيستند. 
ويتنام در همين زمان در سال 1979 مورد تعرض دهها لشکر 
چينی قرارگرفت و تلفات داد زيراكه با مسکو دوست بود و پکن می 
خواست كه ويتنام زياد به روسيه نچسبد ولی پوتين كه آن وضعيت 
را به خاطر ندارد به پکن نزديك شده است حال آنکه پکن می كوشد 
آسيای ميانه و نخست تاجيکستان را از روسيه دور سازد. واشنگتن 
بايد مناسبات همه جانبه خودرا با هند تقويت كند زيراكه هنديان 
شکست نظامي سال 1962 خود از چين و از دست دادن بخشي از 
كشورشان را فراموش نمي كنند. احساسات ناسيوناليستي هنديان 
نيرومند است. واشنگتن همچنين بايد اين تفکر برزيلي هارا تقويت 
كند كه پکني ها رقيب توليدات و تجارت آنها خواهند شد زيراكه 
برزيل يك كشور صنعتي و تکنولوژيك و آلماِن آمريکاي التين است 

و بازار مي خواهد.

هشدارهای تفسيرنگاران آمريکا در دو دهه اخير، پس از هر انتخابات رياست جمهوری 
در مورد خطر رژيم پکن

www.rooznamak.com

)1
39

ه7
نما

آبا
(5

ه5
مار

کش
نام
وز
هر
جل
م

28



29

دانستنی ها

پيدایش مسئله کشمير
26 اكتبر 1947 مهاراجه كشمير باالخره اعالم داشت كه اين سرزمين وابسته به هند است و با اين اقدام، مسئله كشمير به 
وجود آمد كه باعث چند جنگ تمام عيار و درگيريهای محدود ميان هند و پاكستان و جنگ الداخ ميان چين و هند شده و هنوز 

آتشی است در زير خاكستر.
 پاكستان عمدتا به اين دليل مدعی كشمير است كه اكثريت نفوس آن مسلمان هستند. كشمير در طول تاريخ خود سران 
متعدد فارسی زبان داشت.  بر سه گوشه كشمير 9 ميليونی پيش از تجزيه هندوستان )جامو و كشمير، كشمير آزاد و آكسايی 
چين( اينك سه دولت حکومت می كنند. مهاراجه از دو واژه سانسکريت مهانت )بزرگ( و راجه = راجا )پادشاه( ساخته شده و 

كشمير به معنای زمينی است كه از زير آب بيرون آمده است.

زادروز محمد اقبال شاعر فارسی سرا
نهم نوامبر )18 آبان( زادروز محمد اقبال )عالمه اقبال( انديشمند و شاعر فارسي سرا است كه به 
سال 1877 در سيالکوت )كشمير پاكستان( به دنيا آمد و 21 اپريل 1938 )پيش از استقالل هند و 

ايجاد كشور پاكستان( درگذشت.
    اقبال در دانشگاه الهور و دانشگاههاي انگلستان تحصيل كرده و از دانشگاه مونيخ آلمان دكترا 

گرفته بود.

واژه فارسی »پهلوان« در اندونزی
دهم نوامبر هر سال در اندونزی روز »هاری پهلوان« يعنی روز قهرمانان است. پهلوان واژه ای پارسی است كه از طريق هند در 
اندونزی رايج شده است. دهم نوامبر 1945 و سه ماه پس از اينکه ميهندوستان اندونزيايی اعالم استقالل كردند، استعمارگران 
هلندی با كمك نيروهای انگليسی در جاوه شرقی پياده شدند تا بساط سابق را پهن كنند كه در شهر »سورابايا« با مقاومت 

قهرمانانه ميليشيای دولت ملی رو به رو، متوقف و به عقب رانده شدند.
  استقالل اندونزی كه قبل از جنگ جهانی دوم مستعمره هلند بود هفدهم آگوست 1945 اعالم شده بود. در جريان جنگ 
جهانی دوم، ژاپنی ها اندونزی )هنِد هلند( را از دست هلند خارج ساخته بودند كه پس از تسليم شدن ژاپن در نيمه آگوست 

1945، ناسيوناليست ها اندونزی اعالم استقالل كرده و برای جلوگيری از بازگشت استعمار به ايجاد ميليشيا دست زده بودند

)آبانماه1397( مجلهروزنامکشماره55



»چنين گفت زرتشت« روی صحنه
ريچارد ستراوس R. strauss هنرمند، موسيقی دان، آهنگساز و نوازنده 
بنام آلمانی 27 نوامبر 1896 نوشتِه فردريك نيچه؛ »چنين گفت زرتشت« را در 
فرانکفورت به روی صحنه آورد كه آموزش »راستی، درستی، مهربان بودن و شاد 

و به دور از گناه زيستن« است.

ستراوس )اشتراوس( كه درژوئن 1864 به دنيا آمده بود تا سپتامبر 1949 در 
قيد حيات بود.

در ایران بهای سکه طال در آبان 1331 )نوامبر 1952(: 74 تومان و 5 قران، 15 هزار 
بار کمتر از آبان 1391 و 56 هزار بار کمتر از 28 آبان 1397 )19 نوامبر 2018(

20 نوامبر 1952 )29 آبان سال 1331ـ  دوران حکومت مصدق( روزنامه هاي تهران بهاي سکه طال )يك پهلوي( را 74 تومان و پنج قران 
گزارش كرده بودند )تقريبا 15 هزار بار كمتر از آبان 1391 و تقريبا 56 هزار بار كمتر از 28 آبان 1397(.

     اين روزنامه ها بهاي دالر آزاد )نرخ بازار( را 74 قران گزارش كرده بودند )تقريبا 400 بار كمتر از آبان 1391 و تقريبا 1700 بار كمتر 
از 28 آبان 1397(. 

    در سال 1331، ايران تحت تحريم دولت انگلستان قرارداشت كه يك اَبَرقدرت وقت بود و نمي توانست نفت خودرا صادر كند.
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