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سرمقاله

اصول اعالميه حقوق بشر به مناسبت سالروز تصويب نهايي آن در مجمع 
عمومي سازمان مللـ  استوانه کوروش پايه حقوق انسان

دهم دسامبر سال 1948 ميالدي اعالميه حقوق انسان در 
يك مقدمه و 30 اصل به تصويب نهايي مجمع عمومي سازمان 
ملل رسيد كه بايد از سوي اعضاي اين سازمان به عنوان يك 
استاندارد عمومي درباره هر فرد و هر گروه و جمعيت رعايت شود 
و در مدارس تدريس گردد تا در حافظه همگان باقي بماند. اين 
اعالميه بعدا و به تدريج و به طور جداگانه از سوي پارلمانهاي ملل 
عضو سازمان نيز مورد تاييد قرار گرفت. اين اصول با مفاد اعالميه 
اي كه در 26 آگوست 1789)و 159 سال پيش از آن( به تصويب 
مجلس انقالب فرانسه رسيده بود فرق چنداني ندارد و شباهت 
زياد به اعالميه كوروش بزرگ در 25 قرن پيش دارد. »توماس 
پين« انديشمند قرن هجدهم اعالميه مصوب مجلس دوران 
انقالب فرانسه را در كتابي تحت عنوان »حقوق انسان« تفسير، 

سابقه نويسي و در سال 1791 به توزيع داده است تا اين موضوع 
مهم مورد توجه همه نسل ها قرار گيرد و از ياد نرود. نخستين 
اعالميه از اين دست در سال 538 پيش از ميالد )25 سده پيش( 
از سوي كوروش بزرگ بنيادگذار كشور ايران درشهر بابِل )واقع 
در جنوب عراق امروز( صادر شده بود كه سفالنبشته آن )به نام 
استوانه كوروش بزرگ( موجود است. اصولي كه در دهم دسامبر 
سال 1948 تصويب شد كم و بيش در تعاليم اديان و فرضيه هاي 

فالسفه و رساالت انديشمندان هم آمده است. 
    اعالميه جهاني حقوق بشر در مقدمه خود، اين اصول را 
آرمان مشترك مردم و حقوق يكسان و انتقال ناپذير انسان و 
پايه و زير بناي آزادي، عدالت و صلح در جهان خوانده است كه 
احترام به آن مانع از بپاخيزي توده ها )بر ضد ظلم( و هرگونه 
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عصيان خواهد شد.
     اصل اول اين اعالميه همه مردم را از لحاظ حيثيت و حقوق، برابر 
مي داند كه بايد در طول زندگاني برادروار )بدون احساس وجود طبقه 
در جامعه خود( رفتاركنند. در اصول دوم و هفتم هرگونه تبعيض رد 
مي شود. اصل دوم از اين قرار است: هركس مي تواند بدون هيچگونه 
تمايز، از همه حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعالميه )اعالميه 
جهاني حقوق بشر( برخوردار شود. اصل سوم حق زندگي، داشتن 
آزادي و امنيت شخصي را مورد تاكيد قرار داده است )كه دولت ها بايد 
آن را براي اتباعشان فراهم آورند(. اصل چهارم هرگونه بردگي را ممنوع 
ساخته و اصل پنجم گويد: احدي را نمي توان تحت شكنجه، يا مجازات 
و يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخالف انسانيت و شئون بشري و 
يا موهن باشد. اصل ششم تاكيد بر رعايت حقوق يك انسان در هرجا 
كه باشد )صرفنظر از مرزهاي جغرافيايي( دارد و اصل هفتم گويد: همه 
در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت 
قانون )دادگاه و پليس( برخوردار شوند، و هر كس حق دارد در مقابل هر 
تبعيضي كه ناقض مفاد اين اعالميه )اعالميه جهاني حقوق بشرمصوب 
مجمع عمومي سازمان ملل و بعدا دولت هاي عضو( باشد و درقبال هر 

تحريك و اقدام كه براي برقراري تبعيض بعمل آيد حمايت شود.
     اصول هشتم، نهم، دهم و يازدهم در يك راستا قرار دارند و اصل 
هشتم از اين قرار است: هر فرد در برابر اعمالي كه حقوق اساسي وي 
را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق در قانون اساسي )كشور متبوع( يا 
قانون و ضوابط ديگري براي او شناخته شده باشد، حق رجوع به محاكم 
ملي صالحه را دارد. اصل نهم: احدي را نمي توان خودسرانه بازداشت، 
زنداني و تبعيد كرد. اصل دهم: هر فرد حق دارد كه يك دادگاه مستقل 
و بيطرف با رعايت مساوات كامل به دعاوي او منصفانه و علني )با حضور 
روزنامه نگار و تماشاگر( رسيدگي كند )حق مراجعه به دستگاه قضايي(. 
اصل يازدهم صراحت دارد كه بايد به هر متهم به بزه، تا ثبوت جرم به 
چشم بي گناه نگريسته شود، و هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي 
كه در زمان ارتكاب، جرم شناخته نمي شده محكوم نخواهد شد )عطف 

به ماسبق نشدن قوانين(.
     اصل 12 دخالت در زندگي خصوصي، امور خانوادگي و مكاتبات 
مردم را منع كرده است )حق رعايت پرايوسي( و چنين صراحت دارد: 
احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه و مكاتبات خود 
نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت، شهرت و نامش 

مورد تعرض قرار گيرد.
     اصل 13 بازگشت به وطن را يك حق براي همه افراد دانسته است 
و چنين گويد: هركس حق دارد هركشوري از جمله وطن خود را ترك 
كند و يا به كشور خود بازگردد )حق بازگشت به وطن، كشوري كه در 
آنجا به دنيا آمده و نام او به عنوان تبعه ثبت شده باشد(. اصل 14 كه 

درهمين زمينه است از اين قرار است: هر فرد حق دارد در برابر تعقيب 
و شكنجه و آزار پناهگاهي جستجو و در كشوري ديگر پناه اختيار كند؛ 
مگر اين كه تعقيب او به خاطر ارتكاب جرم عمومي و غير سياسي باشد. 
در اصل 15 اخراج از تابعيت رد شده است و گويد: احدي را نمي توان از 
تابعيت )ميهن( محروم كرد. اصل 17 تاكيد دارد كه نمي توان كسي را 

خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد. 
     اصول 18 و 19 آزادي فكر و عقيده و بيان بدون بيم و ترس آن را 
يك حق مسلم هر انسان خوانده است؛ اصل 18: هركس حق دارد از 
آزادي فكر، وجدان و مذهب برخوردار باشد و اصل 19: هركس حق 
آزادي عقيده و بيان دارد و نبايد از طرح و اعالم آن بيم و ترس به خود 
راه دهد. اصل 20 كه تا حدي در همين راستا است گويد: هركس حق 

دارد آزادانه گروه و جمعيت مسالمت آميز تشكيل دهد.
     اصل 21: هركس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشورخود 
مستقيما و يا غير مستقيم )از طريق انتخاب نماينده( مشاركت كند و 
همين اصل احراز به مشاغل عمومي را باتساوي شرايط، حق هر تبعه 
دانسته و چنين گويد: هريك از اتباع حق دارد با تساوي شرايط، به 
مشاغل عمومي كشور خود نائل آيد. در بند ديگر همين اصل آمده است: 
اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است و اين اراده در انتخابات 
آزاد كه از روي صداقت انجام گيرد اعمال مي گردد )حق برخورداري 

از دمكراسي(. 
     اصل 22 گويد: هركس حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز به فعاليت 
هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است كه الزمه رشد و نمو شخصيت 

او است؛ بارعايت تشكيالت و منابع كشور.
     اصل 23 صراحت دارد كه هركس حق دارد كار كند و كار خود را 
آزادانه انتخاب كند و شرايط منصفانه و رضايتبخش براي كار داشته 
باشد و در مقابل اخراج و بيكاري حمايت شود) حق اشتغال(. اصل 24 
در زمينه استفاده مرخصي از كار، اصل 25 در باره تامين رفاه و بهداشت 
و اصل 26 در زمينه حق برخورداري از آموزش و پرورش عمومي و 

رايگان، و اجباري بودن )دست كم( تعليمات ابتدايي است. 
     اصل 27 كه تاكيد بر حمايت از آثار علمي و فرهنگي و هنري دارد 
)حق اختراع، ابتكار، تاليف و تصنيف( گويد كه هركس حق دارد آزادانه 
در حيات فرهنگي جامعه خود مشاركت جويد و ازحمايت منابع 
معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي و هنري خود به عنوان مولف و 

مصنف برخوردار شود.
     اصل 28 به هر فرد حق داده است كه درخواست كند براي اجراي 
اصول اين اعالميه، نظم و ضابطه اجتماعي و جهاني به وجود آيد و در 
اصل 29 آمده است كه هركس در مقابل آن جامعه اي وظيفه )تكليف( 
دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت اورا ميسر سازد و اصل 30 افراد را از 

تفسير نادرست اصول اين اعالميه برحذر داشته است
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آيا اقدام دولت وقت در دهه دوم سده جاری هجري خورشيدي درست 
بود كه به دولت هاي ديگر تاكيد كرد كه در مكاتبات و نقشه هاي 

جغرافيافي نام ايران را »پرشيا و پرژيا« ننويسند؟

3

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

يك مخاطب با ارسال پيام، از ناشر اين مجله سئوال كرده  است 
كه آيا اقدام دولت وقت در دهه دوم سده جاری هجري خورشيدي 
درست بود كه به دولت هاي ديگر تاكيد كرد كه در مكاتبات و 

نقشه هاي جغرافيافي نام ايران را »پرشيا و پرژيا« ننويسند؟.
    

پاسخ:
ـ اين پرسش، پاسخِ  بله و نَه دارد. نظر منفي درباره اين     ـ 
اقدام، پس از شهريور 1320 فزوني يافت كه گفتند اين كار 
خواست استعمار انگلستان بود و همسايگان ايران را هم راضي 
كرد. به گفته اين اصحاب نظر، پس از كودتاي سال 1299 و سر 
و سامان يافتن امور كشور و نوسازي ارتش و تمركز قدرت در 
پايتخت، نگراني انگلستان كه مناطق شرقي امپراتوري پارسي 
ها را افغانستان و بلوچستان ناميده بود و خطوط مرزي عراق را 
كه قبال به صورت يك كشور وجود نداشت به سود دولت بغداد 
ترسيم و تعريف كرده بود افزايش يافت كه ممكن است يك روز 
ايرانيان در صدد متحد ساختن قلمرو سابق تحت يك پرچم ) به 
زور و يا سياست ( برآيند، مخصوصا كه در چند نقطه از دنيا به 
ويژه در اروپا چنين احساسي مشاهده مي شد. لذا با برانگيختن 
برخي از رجال حرف شنو خود مخصوصا آنان كه شهرت » سياسي 
ــ فرهنگي « داشتند و با استناد به سخن فردوسي كه روي نام 
» ايران « تاكيد بسيار كرده بود و ايرانيان تسليم كالم فردوسي 
بودند اين فكر را تقويت كردند كه دولتهاي خارجي هم بايد از 
عادت 2 هزار و پانصد ساله دست بردارند و ايران را » پرشيا، پرژيا 
، پرسه و ... « نخوانند. حتي بخشنامه شده بود كه نامه هاي با اين 
عناوين پذيرفته نشود. حال آن كه ملل ديگر ممالك خارجي 
را همچنان به نام هايي كه در طول تاريخ به آن عادت كرده اند 
مي خوانند و كسي هم آنها را منع نمي كند. براي مثال: يونان و 
گريس، آلمان و ژرماني، هند و اينديا، مصر و ايجپت، انگلستان، 
انگليز ، بريتانيا و يونايتد كينگدم و ... و اعتراضي هم نيست. اين 

اقدام دولت وقت، مسكو را هم راضي كرد كه بسياري از مناطق 
امپراتوري پارسي ها را در قلمرو خود داشت. دولت وقت غافل از 
اين بود كه ذهن توده ها در خارج از كشور را با بخشنامه دولتي 
نمي شود تغيير داد و نوجوانان در مدارس ممالك ديگر و در كتب 
درسي كارهاي » امپراتوري پارسي ها « ، ادبيات پارسي ، پرس 
پوليس و ...را مي خوانند و نامي از ايران نيست و در محاوره هم از 
پرشين راگ ) فرش ايراني( ، پرشين كت ) گربه ايراني (، پرشين 
ملون ) خربزه ايراني ( ، پرشين هت ) كاله پوستي ايراني ( و ... نام 
مي برند و به تدريج فراموش مي كنند كه ايران همان » پرشيا « 
است كه 13 قرن تنها ابرقدرت و يا يكي از دو ابرقدرت جهان بود 
و آن ادبيات غني را داشت و زادگاه بسياري از فرضيه ها، علوم و 
فنون بود. زيان اقدام دولت وقت كه دانسته و ندانسته آن را انجام 

داده بود در سالهاي اخير بيشتر آشگار شده است.
 براي مثال: در پي رويداد 11 سپتامبر سال 2001 آمريكا، 
بسياري از آمريكاييان ميان ايران و عراق فرق نگذاشتند و ايرانيان 

را هم به چشم عرب نگاه كردند.
 در ماه مه سال 2003 يك پژوهشگر آمريكايي با توجه به 
اين وضعيت، پس از يك بررسي علمي اعالم كرد كه 87 درصد 
آمريكائيان گمان مي كنند كه ايرانيان به دليل اختالف يك » 
حرف « در امالي واژه نام ايران و عراق به التين، عرب هستند و 
.... اين پژوهشگر پيشنهاد كرد كه در كتابهاي درسي، هرجا كه 
نامي از امپراتوري پارسي ها و يا ايران برده مي شود؛ در پرانتز، نام 
ديگر را هم ذكر كنند) كه معلوم نيست اين توصيه رعايت شود(. 
وقتي كلمه پرژيا ) پارس ( به چشم به خارجي مي خورد در ذهن 
او ، سرزميني از درياي مرمره تا رود سند و كوههاي پامير تداعي 
مي شود ولي واژه » ايران « كشور كوچكي در يك گوشه از جهان 
و عمدتا درجهان عرب را تداعي مي كند. نظام سابق در دوران شاه 
هم اشتباه ديگري مرتكب شد كه استان فارس را از خليج فارس 

و استان كرمان را از درياي عمان جدا ساخت.
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مغول ها و گيالن
مخاطب: در جريان تعرض مغول به ايران، آيا گيالن هم به تصرف 

آنها درآمد؟.

پاسخ:
 85 سال پس آغاز حمله چنگيزخان مغول به ايران، گيالن هم 
هشتم دسامبر سال 1306 ميالدي به دست ايلخان وقت )حاكمران 

مغول بر ايران( افتاد و آسيب فراوان ديد. مغوالن هم بمانند عرب قادر 
به عبور از كوههاي البرز و حمله به گيالن و مازندران پوشيده از جنگل 
نبودند كه مردمي عميقا ميهندوست و وفادار به ايران داشته اند. 
گيالن در زمان سلطان محمد خدابنده كه سلطانيه زنجان پايتخت 
او فاصله زيادي از گيالن نداشت تصرف و غارت شد. مغوالن در چند 

منطقه گيالن نيز دست به كشتار مردم زدند.

ورود آمريكا به جنگ جهانی دوم از هشتم دسامبر 1941
مخاطب ديگر: آمريكا از چه زمان وارد جنگ جهانی دوم شد؟

پاسخ:
 هشتم دسامبر 1941. يك روز پس از شبيخون نيروهاي 
امپراتوري ژاپن به پايگاه دريايي آمريكا )پرل هاربر( درمجمع الجزاير 
هاوايي كه ضمن آن 2403 آمريكايي كشته، 188 هواپيما منهدم و 
هفت ناو از جمله نبردناوهاي سنگين آريزونا و اكالهما غرق شدند، 
آمريكا به تصميم فرانكلين دي. روزولت )30 ژانويه 1882 - 12 
اپريل 1945( رئيس جمهوری هلندي تبار اين كشور )از 1933 تا 
1945( و تصويب كنگره )دستگاه قانونگزاری فدرال( رسما وارد 

جنگ جهاني دوم شد و از زير ويرانه هاي اين جنگ به صورت يك 
اَبَرقدرت سر برآورد.

 در همين روز و به موازات آمريكا، چيانگ كايـ  ِشك رئيس 
جمهوری وقت چين نيز به امپراتوري ژاپن اعالن جنگ داد و با اين 
اقدام متحد آمريكا شد و به همين سبب پس از تاسيس سازمان ملل 
به دست دولتهاي فاتِح جنگ جهاني دومـ  دولتهايي كه يا با آلمان، 
ايتاليا و ژاپن جنگيده بودند و يا اعالن جنگ داده بودندـ  چين در 
رديف پنج قدرت بزرگ عضو دائمي شوراي امنيتـ  بازوي اجرايي 

سازمان مللـ  با داشتن حق »ِوتو« قرارگرفته است.
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روزنامه آرمان امروز چاپ تهران مصاحبه ای با دكتر مصطفی 
اقليما داشت كه در شماره پنجم آذرماه 1397 اين روزنامه درج و 
تيتر آن با تصوير دكتر اقليما به صفحه اول برده شده بود. جمالت 
نخست اين مصاحبه و ُكپی بخشی از صفحه اول اين روزنامه در 

زير آمده است:

  توّرم در كشور از آبان ماه سال گذشته ]سال 1396 = 2017[ 
تاكنون 35 درصد افزايش پيدا كرده و اغلب كاالهای مورد نياز 
مردم تا سه برابر گران تر شده است. در شرايط كنونی، گروه كثيری 

از كارگران در وضعيت نامناسب اقتصادی زندگی می كنند و 
بسياری از مغازه داران با ركود مشتری مواجه هستند. از سوی 
ديگر بيكاری روز به روز در جامعه در حال افزايش است. وضعيت 
به شكلی شده كه شركت های خصوصی يا به حالت نيمه تعطيل 
درآمده اند و يا اينكه مجبور شده اند كاركنان خود را اخراج كنند. 
در نتيجه، گرانی ها جامعه را عصبی كرده است. اين اتفاق اگر 
امروز رخ ندهد بدون شك در آينده نزديك رخ خواهد داد. شرايط 
اقتصادی مردم تأثير مستقيمی در تحوالت اجتماعی يك جامعه 

خواهد داشت.

پيامدهای اجتماعی گرانی ها از ديدگاه دكتر اقليما
5

گشتی در رویدادهای ماه
)آذرماه1397( مجلهروزنامکشماره56

تیتر اظهارات و تصویر دکتر اقلیما در صفحه اول روزنامِه آرمان امروز



به گزارش  ششم آذرماه 1397 خبرگزاری تَسنيم 
، محمود بهمنی رئيس اسبق بانك مركزی گفت كه 
اگر ثبات نرخ ارز داشته باشيم تمام معامالت ما و تمام 

سرمايه گذاری های ما شروع می شود.
وی اضافه كرد: كسی كه سال گذشته در ايران 
سرمايه گذاری كرده است اگر امسال بخواهد سرمايه 
خود را از ايران ببرد، سرمايه او نصف شده است. اين ها 
ناشی از عدم ثبات اقتصادی و نرخ ارز است. نبايد برای 
ثبات نرخ ارز ، رقمی اعالم كنيم كه نتوانيم آن را اجرا 
كنيم. ما به رقم 4 هزار و 200 تومان از ابتدا انتقاد 

داشتيم. اين رقم زمانی می تواند مفيد باشد كه بتوانيم قيمت كاالهای 

وارداتی ناشی از 4 هزار و 200 تومان و كاالهای ناشی 
از توافق را كنترل كنيم.

بهمنی درباره قيمت واقعی ارز گفت: من نمی خواهم 
بگويم كه قيمت واقعی ارز چقدر است. حرف من اين 
است كه اگر كااليی وارد كشور شود بتوانيم كنترل 
كنيم كه آن قيمت به بازار تزريق شود، فرضاً اگر 
دارويی با دالر 4 هزار و 200 تومان وارد شد ما بتوانيم 
دارو را ضربدر نرخ 4 هزار و 200 تومان كنيم و به مردم 
بفروشيم نه اينكه با چند دست واسطه ضربدر 10 هزار 

تومان شود و به فروش برسد.

بر اساس اعالميه بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران كه در پنجم آذرماه 1397 انتشار يافت، نرخ توّرم در دوازده ماه منتهی به آبان  ماه 
1397در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 18 و 4 دهم  درصد افزايش داشته است. اين رقم در مهرماه 1397 نزديك به 16 درصد بود. 

دخانيات، خوراكی ها و آشاميدنی ها و حمل و نقل در اين مدت باالترين نرخ تورم را تجربه كرده اند.

براساس گزارش بانك مركزی، گروه دخانيات با بيش از 60 درصد تورم بيشترين رشد قيمت را در اين مدت داشته است.
آمار بانك مركزی نشان می دهد كه  اقالمی ديگری نظير پنير پاستوريزه، گوشت گاو بی استخوان و بعضی ميوه ها نظير سيب و  سبزيجات 

در مقايسه با سال قبل با افزايش قيمت مواجه شده اند.

اين گزارش همچنين نرخ تورم در بخش رستوران و هتل را 16.5 درصد اعالم كرده و شاخص بهای اين گروه نسبت به ماه قبل 3.4 درصد و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 31  و 7 دهم درصد افزايش را نشان می دهد. نرخ تورم در گروه حمل نقل در آبان ماه سال جاری به 24.9 درصد 

رسيده و شاخص بها در اين گروه نسبت به ماه گذشته 0.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 58.6 درصد افزايش داشته است.

تغييرات شاخص بها در بخش بهداشت و درمان )دارو، دكتر و بيمارستان( در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن 12.3 درصد بود و تغييرات اين شاخص در اين گروه نسبت به ماه قبل 1.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.6 

درصد با افزايش همراه بوده است.
گرانی در بخش آب، برق و گاز و ساير سوخت ها در 12 ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به دوازده ماهه پيش از آن نيز 10.5 درصد 

است كه تغييرات شاخص بهای اين گروه نسبت به ماه قبل 3.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.5 درصد افزايش را نشان می دهد.
همچنين شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در آبان ماه امسال به عدد 153.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3.5 

درصد افزايش يافت.

رئيس پيشين بانک مركزی: كسی كه سال گذشته در ايران سرمايه گذاری كرده 
است اگر امسال بخواهد سرمايه خود را از ايران ببرد، سرمايه او نصف شده است

بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران در  گزارشی كه پنجم آذرماه 1397 منتشر كرد 
از افزايش نرخ توّرم و گرانی خبر داد
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يحيی آل  اسحاق )وزير بازرگانی پيشين و رئيس سابق اطاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی( در گفت و شنودی با 

خبرگزاری فارس در مورد راهكارهای حفظ 
ارزش پول ملی، گفت: اصلی ترين مشكل در  
اين باره اين است كه مقدار توليدمان با مقدار 
مصرف و همچنين مقدار نيازمان به نقدينگی 

هم خوانی ندارد.

اين كارشناس 69 ساله اقتصادی با بيان اينكه 
حجم نقدينگی به هزار و هفتصد هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته است، افزود: طی سال های 
اخير، حجم نقدينگی به يكباره سه برابر شد 

كه اگر مطابق با افزايش نقدينگی، توليد ناخالص داخلی كشور 
هم افزايش می يافت مشكلی ايجاد نمی شد. مشكل اين است 
كه نقدينگی افزايش يافته اما توليد افزايش نيافته است و عدم 
افزايش توليد در شرايط افزايش نقدينگی به معنای افزايش 
توّرم و مشكالتی است كه آن را مشاهده می كنيم. افزايش حجم 
نقدينگی و عدم افزايش توليد منجر به افزايش بيكاری شده است. 

آل اسحاق با بيان اينكه علت پايين آمدن ارزش پول ملی عدم 
تطابق توليد با ميزان نقدينگی است، اظهار داشت: بايد بين توليد، 

اشتغال، درآمد و حجم نقدينگی تعادل برقرار باشد. 

اين كارشناس اقتصادی گفت كه در حوزه ارزی هم وقتی عرضه 
و تقاضای ارز، نظام و قاعده نداشته باشد و به داليل غيراقتصادی 
قيمت ارز افزايش يابد آن گاه ارزش پولی ملی هم كاهش می يابد.

وی گفت كه ظرف 40 سال گذشته حجم نقدينگی كشور 
3500 برابر شده است و در 6ـ  7 سال گذشته حجم نقدينگی 
به صورت جهشی افزايش و در سال های اخير از 4 هزار و 500 
ميليارد تومان به هزار و هفتصد هزار ميليارد تومان رسيده و 
قدرت خريد مردم و ارزش پول ملی كاهش يافته است كه برای 
حفظ ارزش پول ملی بايد حجم نقدينگی تحت نظم و كنترل 

درآيد و مشكل ساز نباشد.

آل اسحق با بيان اينكه نظام بانكی كشور هم بايد اصالح 

شود، 40 درصد دارايی های بانكی موهومی است كه توسط 
مجامع بانك ها ساخته شده است، به اين ترتيب كه مجامع 
لبات  ا جز مطا م ر ی موهو نكی طلب ها با
گذاشته اند و يك سری دارايی های بی ربط را 
قيمت گذاری كرده اند و 35 درصد از دارايی های 
بانكی كشور در حقيقت منجمد است، دارايی 
بانك ها به ِملك و ساير كاالها تبديل شده است 
و قابل جابجايی نيست. بنابراين، 75 درصد 
از دارايی بانك ها از رده خارج است و در اين 
وضعيت بانك ها می خواهند با 25 تا 30 درصد 
دارايی های خود نيازهای كشور را پاسخ دهند 

كه اين امكان پذير نيست. 

وی با بيان اينكه بانك ها مجازند كه 8 درصد دارايی های خود را 
به عنوان تسهيالت بپردازند، گفت: اين در حالی است كه بانك ها 
اين رقم را به 17 درصد افزايش داده اند و چند برابر مجوز قانونی 
وام می دهند و با اين كار دچار كسری می شوند و برای جبران اين 
كسری اقدام به قرض گرفتن از بانك مركزی می كنند و بانك 
مركزی هم برای اينكه بانك ها بتوانند به فعاليت خود ادامه دهد 
با بهره های سنگين به آنها وام می دهد و بدين ترتيب بانك ها به 
بانك مركزی )ناشر اسكناس( بدهكار می شوند و پايه پولی هم 
افزايش می يابد. بنابراين، برای حل معضل نقدينگی بايد وضعيت 
نظام بانكی را حل كرد، ولی مشكل در اينجا است كه يك عده 
ذينفع با استفاده از نظام فعلی بانكی منافعی مانند دريافت 
وام های 10 هزار ميليارد تومانی دارند و نمی خواهند از اين منافع 
دست بكشند. برای اصالح نظام بانكی برخورد قاطع  و جراحی 
الزم است. البته دشمن خارجی هم با ايجاد مسائل مختلف وقت 
مقامات را می گيرد و در مواردی مسئولين كشور به جای پرداخت 
به مسائل داخلی ناچارند كه وقت خود را صرف مسائل خارجی 
ساز كنند. همچنين بخش مديريت اقتصاد  كشور نتوانسته با 
ابزار، دانش و علم اقتصادی و تاكتيك های اقتصادی اقتصاد را 
داره كند. اقتصاد جمهوری اسالمی 40 سال است كه سياست زده 
است و  هميشه مديرهای اقتصادی زير سلطه مديرهای سياسی 
بوده اند. فرق مسائل سياسی و اقتصادی در اين است كه مسائل 
سياسی كوتاه مدت و زودگذر اند اما  مسائل اقتصادی بلند مدت 

و ماندنی هستند و مسئله ساز.

آل اسحاق در گفت و شنود با خبرگزاری فارس از 3500 برابر شدن نقدينگی
 )چاپ اسكناس( طی 40 سال خبرداد و مسائل اقتصادی ديگر
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طبق مصوبه دهم آذرماه 1397، چك های تضمينی، ديگر قابل 
َظهرنويسی نخواهند بود و متقاضی صدور چنين چك هايی حتما 
بايد نام ذی نفع )گيرنده( چك را به همراه شماره ملّی او به بانك بدهد 

تا در چك قيد كند. 
    به گزارش خبرگزاری های تهران، اين تصميم را عبدالناصر هّمتی 
در پايان نشست دهم آذرماه 1397 اعضای شورای هماهنگی سران 

قوا اعالم داشت.
    رئيس كل بانك مركزی گفت: بنا به پيشنهادی كه امروز در 
شورا طرح كرديم، مصّوب شد كه ديگر چك های تضمينی، قابل 
َظهرنويسی )پشت نويسی( نباشند و متقاضی چك تضمينی )از 
بانك( حتما بايد نام ذينفع )گيرنده( چك و »شماره ملّی او« را به 

دست دهد تا در چك قيد شود.
    به گفته هّمتی، چك هايی از اين دست كه اينك در اختيار مردم 
است )با پشت نويسی( قابل انتقال به سايرين نبوده و فاقد اعتبار 
خواهند بود و بنابراين مصّوبه، چك های صادرشده تا به امروز )دهم 
آذرماه( ديگر قابل انتقال نيستند و برای چك های موجود در دست 
مردم، طبق مصّوبه شورا، يك ماه فرصت داده شده است تا با مراجعه به 
بانك ها نقد شوند و از اين به بعد بانك ها چكهای تضمينی را با شرايط 

جديد )قيد نام گيرنده و شماره كارت ملی او( صادر خواهند كرد.
    به اظهار رئيس كل بانك مركزی، ارزش چك های صادر شده 
از اين نوع، 8 هزار ميليارد تومان بوده كه چرخِش فاقد شفافّيت آنها 

)پشت نويسی و دست به دست شدن( از مسائل بازار پول بود.
ـ  ـ  ـ  ـ     ـ 

    اين تصميم تيتر صفحه اول شماره های 11 آذرماه برخی از 
روزنامه های تهران قرار گرفته بود. يك اقتصاددان ايرانی مقيم اروپا 
اظهار نظر كرده است كه از اين تصميم با مروری بر اخبار خبرگزاری 
ايلنا آگاه شده و تعجب كرده است زيراكه در سراسر جهان و تا آنجا 
كه او اطالع دارد، چك بانكی )َكشِير ِچك( و در ايران اصطالحا چك 
تضمينی به نام صاحب حساب و يا كسی كه پول را می دهد صادر می 
شود و فقط يك بار پشت نويسی می شود. اين تصميم ]به نظر اين 
اقتصاددان[ تا حدی بوروكراتيك است زيراكه هركس حاضر نمی 
شود شماره كارت ملّی خودرا به ديگری بدهد و اگر متقاضی بخواهد 
چك را به يك شركت و مؤسسه بدهد كه شركت شماره كارت ملّی 
ندارد و .... اجرای اين تصميم سبب می شود كه متقاضی تقاضای پول 
نقد از بانك كند و با تداوم توّرم پول، اگر مبلغ زياد باشد بايد يك كيف 
بزرگ )نه، كيف جيبی( با خود به بانك ببَرد و خروج از بانك با آن همه 
پول، خطرناك است و بيم سرقت می رود. به عالوه، ممكن است كه 

بانك در لحظه تقاضا، چنين پول هنگفتی را به صورت اسكناس و 
»چك بانك« در صندوق خود نداشته باشد و با پراكنده شدن سخن 
از »بی پول بودن يك شعبه بانك«، در جامعه نگرانی به وجود می آيد 
و هجوم به بانك ها و خالی كردن حساب ها عواقب نامطلوب خواهد 
داشت. مردم صرف نظر از كدام كشور، نسبت به پول خود كه نتيجه 
سال ها دسترنج ايشان است بسيار حساس و ناآرام هستند. اينكه 
استدالل شده است با چك تضمينی كه به نام صاحب پول صادرشده 
ممكن است كار ناشّفاف كنند، با پول نقد )پول زبان بسته و بدون نياز 

به پشت نويسی( كه آسان تر می شود كار ناشّفاف كرد. 
ـ  ـ  ـ  ـ     ـ 

ـ نظر يك مخاطب: چه فرقی است ميان چك تضمينی و »چك 
بانك« صدهزارتومانی. فرد به جای چك تضميمی می رود و از بانك 
صد، هزار و ده هزار چك صدهزارتومانی می گيرد. من نفهميدم كه 
چرا اين تصميم را گرفتند. اگر بگويند كه مثال با چك تضمينی ترياك 

معامله می كنند بايد گفت كه چرا بايد ترياك وارد كشور شود؟.

ـ يك مخاطب ديگر: قرآن مجيد و قانون اساسی جمهوری اسالمی، 
مردم را مسلط بر جان و اموال خود كرده اند. براين اساس، يك فرد 
می خواهد برود پول خودـ  موجودی اش در بانك را به چك تضمينی 
تبديل كند. چرا كه نكند؟، آزاد است. می گويند می رود چك را می 
دهد طال و يا ارز می گيرد و فروشندگان، آن را به جای سپردن به 
بانك بين خودشان معامله می كنند. مگر خريد و فروش طال و ارز 
بايد جرم باشد. آنها هم كاال هستند. به من بگويند كه چرا 18 تا 21 
ميليارد دالر را هر دالر 4200 تومان به افراد و شركت های مشخص 
دادند تا كاالی ارزان وارد كنند كه چيزی هم ارزان نشد و پس از آن 

نرخ ارز و كاال دوـ  سه برابر شد.
    چند روزنامه چاپ تهران، تصميم دهم آذرماه 1397 مربوط به 
چك تضمينی را به صفحه اول خود برده بودند كه تيتر يكی از آنها در 

اينجا به عنوان نمونه ُكپی شده است:

با تصويب شورای هماهنگی سران قوا، از اين پس بانک ها چک های تضمينی را تنها به نام 
گيرنده آنها صادر خواهند كردـ  نظر يک اقتصاددان و چند مخاطب در اين زمينه
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9

از زبان تصویر

تعظيم، يا سنگيني بار بدهي ها؟
از چهاردهم نوامبر 2009 كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در جريان سفر به خاور دور و ازجمله ژاپن در كاخ سلطنتی 
توكيو در برابر آكی هيتو امپراتور آن كشور به حالت تعظيم درآمده بود، اين عمل او كه در حقيقت رعايت رسوم ژاپني ها بود 
تا مدتي سوژه مقاالت و كاريكاتورهای متعدد قرار گرفته بود. ژاپن از لحاظ مبلغ؛ دومين وام دهنده به آمريكاست )خريدار 

ترژري باوند مدت دار و داراي بهره آمريكا(:

)آذرماه1397( مجلهروزنامکشماره56



و اين هم كپی تيتر يک روزنامه چاپ تهران در آذرماه 1397:

پيشنهاد وارد كردن خودرو كاركرده از افغانستان!
 

روزنامه »آفتاب يزد« در شماره همين روز خود اين تيتر را در صفحه اول خود قرار داده است كه هر بيننده تيتر را به تأمل می بَرد. اين چه 
پيشنهادی بوده كه مطرح شده است؟!:
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نكته ها در تيترهاـ  20 آذرماه 1397
»آرمان امروز« در صفحه اول خود تيتر زده است كه هّمتی ]رئيس بانك مركزی[ به بانك ها برای دورزدن سود باالی 15 درصد ]بی اعتنايی 
به اين سقف[ هشدار داد و روزنامه خراسان در همين روز )20 آذرماه 1397( تيتر زده است برخورد بانك مركزی با سود باالی 20 درصد. از آنجا 
كه در تهران، روزنامه ها بر سطح ميِز كيوسك ها قرار می گيرند و رهگذران بر تيترها، نگاه می اندازند؛ كدام را باور كنند؟، 15 درصد و يا 20 درصد 
را. به عالوه، روزنامه خراسان در تيتر دوم اين مطلب )تيتر توجيه تيتر باالتر( نوشته است: »گام جديد كنترل نقدينگی«. بسياری از مردم می 
دانند كه يكی از راههای كاستن از ميزان پول )نقدينگی( در دست مردم كه از عوامل گرانی و كمياب شدن كاال است؛ باال بردن نرخ سود سپرده 

و جذب پول های اضافی به بانك ها است.
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بازهم تيتر »رانت« در صفحات اول دو روزنامه تهران در 20 آذر 1397

 

جای كپی روزنامه های جوان و همدلی
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و تيتر روزنامه اعتماد به نقل از حجت االسالم رئيسی و كنايه از باالرفتن ناگهانی نرخ ارزها

اندرز بانوی 115 ساله ايتاليايیـ  آمريكايی براي زندگي طوالني تر و بهتر
Dina Manfredini كه در اپريل 1897 در ايتاليا به دنيا آمده 

و در 1920 به آمريكا مهاجرت كرده بود 17 دسامبر 2012 پس 
از 115 سال و 8 ماه و 13 روز ُعمر كردن درگذشت. وی در ايالت 

آيوای آمريكا زندگی می كرد.

 »دينا« در صد و ده سالگی در مصاحبه ای گفته بود كه هنوز می 
تواند كار كند. وی راز طول عمر خودرا امساك در مصرف چربي 
حيوانی و گوشت قرمز بيان كرده بود و گفته بود كه از جوانی هر 
روز دو بار ميوه و سبزی می خوّرد، هشت ساعت می خوابَد، به 
موسيقی گوش می كند و غم دنيا را نمی خورد. »دينا« گفته بود كه 
يك انسان كه قطعا دارای قدرت تفّكركردن است، پيش از گرفتن 
هر تصميم و پيش بينی نتيجه، برای خودش مسئله نمی سازد كه 
گرفتار، پشيمان و غمزده باشدـ  غم و اندوه كشنده انسان است. 
مشكالت زندگی از ارتكاب اشتباه و بعضا حرص پول زدن است. 

    »دينا« افزوده بود: وقتی از 80 سالگی گذشتم می دانستم كه زود و يا دير خواهم ُمرد و لذا، از ُمردن نمی ترسم، هر موجود جاندار بايد 
بميردـ  اين، يك واقعيت است ولی نه با پشيمانی و اندوه. هر انسان خودش برای خودش دردسر و مايه پشيمانی می سازد. پس از70ـ 80 
سالگی يك انسان فقط در فكر گذشته و شمارش اشتباهات است و آنچه كه او را رنج خواهد داد؛ بدی به نيكی كردن های اوست و ديدن 

رفتار خالف انتظار از بستگان و دوستان نسبت به خود.
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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 آذرماه داشته است.

14

این ماه در گذر تاریخ

14

این ماه در گذر تاریخ

12نوامبر 2018، سی و نه سال از تصميم دولت آمريكا به 
قطع خريد نفت از ايران و توقيف دارايي هاي اين كشور در 
آمريكا كه از روز بعد از آن به اجرا درآمدند گذشت و همچنين 
39 سال از »شيطان بزرگ« خوانده شدن آمريكا از كالم رهبر 
وقت جمهوري اسالمي، آيت اهلل عظمي خميني. وي همان 
زمان در واكنش به تهديدهاي نظامي آمريكا گفته بود كه اين 

دولت هيچ غلطي نمي تواند بكند. 

    جيمی كارتر رئيس جمهوری وقت تصميم به قطع خريد 
نفت خام از ايران را هشت روز پس از تصرف سفارت آمريكا در 
تهران و به گروگان گرفته شدن كاركنان آمريكايی آن گرفت. 
در آن زمان، كمپانی های آمريكايی هر روز 854 هزار بشكه 
نفت خام از ايران خريداری می كردند. ]طبق برآوردهای 
سال 2012، برنامه هايي در دست اجرا است تا آمريكا از 
واردات نفت از كشورهاي ديگر بی نياز شود و خود، بارديگر 

صادركننده نفت شود.[. 
    كارتر در آن روز )12نوامبر 1979( همچنين دستور 
داد كه تا اطالع ثانوی از صدور ويزای ورود به ايرانيان، بدون 
كسب مجّوز از وزارت امور خارجه ]برای هريك از متقاضيان، 
جداگانه[ خودداری و بررسی اخراج دانشجويان ايرانی كه به 
فعاليت های مغاير ويزای تحصيلی خود بپردازند )تظاهرات 
به راه اندازند، فعاليت سياسی ضد آمريكا داشته باشند و( آغاز 

شود. چون گروگانهای آمريكايی به رغم اخطارهای واشنگتن 
ازجمله تهديد به اقدام نظامی و فرستادن ناوگان به خليج 
فارس آزاد نشدند، پنج ماه بعد )در اپريل 1980(، كارتر روابط 
ديپلماتيك با ايران را قطع كرد كه همچنان ادامه دارد. قطع 
روابط ديپلماتيك، تحريم های اقتصادی را به دنبال داشت. 
به ظّن و باور بسياري از بزرگان جمهوری اسالمی، دولت 
واشنگتنـ  در اصلـ  با موجوديت نظام مذهبی به شكلی كه 

در ايران برقرار شده است مخالفت دارد.
    تهديد جمهوری اسالمی ايران از سوی دولت واشنگتن و 
نيز »شيطان بزرگ« خوانده شدن آن دولت و اينكه هيچ غلطی 
نمی تواند بكند در بيانات مقامات ارشد جمهوری اسالمی 
در 39 ساله گذشته بارها و بارها تكرار و تاريخ شده است. 
يكشنبه چهارم آذرماه 1397 )25 نوامبر 2018( آيت اهلل 
خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در سخنان خود در ديدار با 
مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ايران، شركت كنندگان در 
سی و دومين كنفرانس وحدت اسالمی و سفيران كشورهای 
اسالمی در تهران بار ديگر دولت آمريكا را شيطان بزرگ ناميد 
و گفت كه دولت آمريكا غلط می كند جمهوری اسالمی ايران 

را تهديد كند.
    روزنامه های تهران اين اظهارات آيت اهلل خامنه ای را تيتر 
صفحات اول شماره های دوشنبه پنجم آذرماه )26 نوامبر 

2018( قرار داده بودند.

39سال از منع خرید نفت ایران توسط آمریکا گذشت و همچنين شيطان بزرگ 
خوانده شدن دولت آمریکا
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پایيز 1979 که آمریکا و ایران در آستانه برخورد نظامی بودند، ایران غرب را 
تهدید به تحریم نفتی می کرد، ولی اینک ...

معارضه آمريكا و جمهوری اسالمی ايران كه از نيمه يكم نوامبر 1979 آغاز 
شده بود از آغاز دسامبر اين سال ابعاد تازه ای به خود گرفته بود. تشديد معارضه 
در پی نشست فوق العاده كاخ سفيد با حضور مقامات نظامی و اعالميه پايانی اين 
نشست و اظهارات پرزيدنت كارتر شدت يافته بود. در اعالميه كاخ سفيد آمده 
بود كه آمريكا برای رهانيدن اتباع به گروگان گرفته شده خود وسائلی در اختيار 
دارد كه بكار خواهد بُرد و كارتر شخصا و همان روز اخطار كرده بود كه اگر دولت 
تهران بيش از اين به آمريكا فشار آورد با اقدام نظامی رو به رو خواهد شد. اسرائيل 

نيز اعالم كرده بود كه از هرگونه اقدام آمريكا در اين زمينه حمايت خواهد كرد.
    متعاقب اخطارهای آمريكا، ناو هواپيمابر »ميدوی USS Midway « و ناوهای 
 USS Kitty اسكورت آن در تنگه هرمز مستقر شدند و به ناو هواپيمابر »كيتی هاك
hawk « كه در فيليپين بود دستور داده شده بود كه با اسكورت خود عازم خليج 
فارس شود. همچنين لشكر 82 هوابُرد آمريكا مستقر در كارولينای شمالی به 

حالت آماده باش درآمده بود و نيز برخی واحدهای سپاه تفنگداران.
    در واكنش به اين تحوالت، تهران اخطار كرد كه جريان نفت را به روی دنيا 
قطع خواهد كرد )همين حرفی را كه حسن روحانی رئيس قوه مجريه جمهوری 
اسالمی از سپتامبر 2018 تا به امروزـ چهارم دسامبر 2018 چند بار تكرار كرده 
است(. تهران در همان زمان تاكيد كرده بود كه اگر كشورهای عربی حوزه خليج 
فارس با مساعی نظامی آمريكا برضد جمهوری اسالمی مساعدت كنند نتايج آن 
را بايد بپذيرند. همزمان، علی اكبر معين فر وزير وقت نفت در نشست كاراكاس 
اعالم كرد كه ايران صدور نفت خودرا به هركشوری كه روش خصمانه در پيش 

گيرد تحريم خواهد كرد.
همزمان همچنين به ارتش ايران دستور آماده باش داده شد و پرواز هواپيماها 
برفراز شهر قم ممنوع شد و دريادار مدنی كرمانی فرمانده وقت نيروی دريايی 
در ناو سرفرماندهی مستقر شد و اين ناو و ناوهای ديگر ايران در خليج فارس از 
پنجم دسامبر )15 آذرماه 1358( در برابر گروه »ميدوی« آرايش رزمی به خود 
گرفتند. آيت اهلل خمينی در نطقی كه متن آن درشماره 16008 روزنامه اطالعات 
چاپ شده است گفت كه ما عقب نشينی نمی كنيم، َطبل كارتر ميان تهی است 
كه مارا از تعرض نظامی و تحريم اقتصادی می ترساند، ما نفت داريم و دنيا نفت 
 می خواهد و ....    از آنجاكه به قول هگل Hegel  ، ايران از مصاديق فلسفه تاريخ

 The Philosophy of History است، از سال 2012 معارضه سال 1979 و ظاهرا بر 
سر فعاليت های اتمی تكرار شده بود و اين بار ميان همه غرب و تهران و برعكس 
1979،  در 2012 اين غرب بود كه نفت ايران و معامالت مالی با اين كشوررا تحريم 
كرده بود كه با سازش معروف به »برجام« تا حّدی برطرف شد كه دولت آمريكا 
پس از صدور اعالميِه بازگردان تحريم ها در بهار 2018، از نوامبر اين سال نفت و 
معامالت مالی ايران را تحريم كرده است كه تهران نيز همان تهديد پاييز 1979 
)بستن تنگه هرمز( را تكرار كرده است و به باور تفسيرنگاران، بستن تنگه هرمز 

جنگ در پی خواهد داشت.

تیترهای روزنامه آذرماه 1358 و تیترهای روزنامه های آذرماه 
1397ـ  تداوم یک مسئله 39 ساله
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25 نوامبر سال 1667 يك زلزله شديد شهر شماخي قفقاز وقت 
ايران را ويران ساخت و نزديك به هشتاد هزار تن را كشت. دولت 
صفوي براي بازسازي شهر تالش بسيار كرد و حتي از اصفهان معمار 
و كارگر به شماخي فرستاد و مركز شهرستان را موقتا به باكو كه در 
120 كيلومتري شرق شماخي واقع شده است منتقل ساخت. اين 
زلزله در آغاز سلطنت صفي ميرزا )شاه سليمان صفوي( روي داده 
بود كه جمعي گفته بودند چون صفي ميرزا در ساعتي نحس بر جاي 
پدرش )شاه عباس دوم( نشسته اين زلزله روي داده است. صفي 
ميرزا براي اطمينان خاطر مردم مجبور شد كه دوباره تاجگذاري 
كند. اين نخستين و آخرين زلزله سخت شماخي نبود، در سال 
1191 ميالدي )زمان حكومت شروانشاهان، حكام باقيمانده از 
عهد ساسانيان در قفقاز( يك زلزله شديد اين شهر را ويران كرده بود. 
منطقه شماخي در طول هزاره دوم ميالدي 11 زلزله شديد به خود 
ديده است كه يكي ديگر از آنها در دوم دسامبر 1859 روي داده بود، 
ديگري در سال 1902 و آخرين زمين لرزه در سال 2000. شماخي 
قرنها مركز حكومت شروانشاهان بود و خاقاني از شاعران بزرگ و 
قصيده سراي ايران كه در قرن دوازدهم ميالدي )1122ـ  1190( 
مي زيست از همان شهر برخاسته بود. قصيده ايوان مدائن او معروف 
است. آنتوني جنكينسون انگليسي در قرن شانزدهم در آن شهر 
يك مركز تجاري داير و از آنجا سفري هم به ايران كرده بود. برخي 
از مورخين نوشته اند وي بود كه تزارهاي 
روسيه را به تصرف قفقاز تشويق كرده بود 
زيرا كه به عنوان نماينده دربار لندن با دربار 
آنان رفت و آمد داشت و از پادشاه وقت 
صفويه ايران )شاه طهماسب يكم( دلخور. 
شماخي واقع در منطقه »اران« در پي دور 
اول جنگهاي روسيه با ايران طبق قرارداد 
گلستان )منعقد در 1813( به روسيه داده 
شد. روسها در زمان پتر يكم در سال 1722 
وارد شماخي شده بودند ولي بعدا از ترس 
نادرشاه آنجا را ترك گفتند. نادرشاه در 
همين دهه از شماخي )شماخا( ديدار و 
كساني را كه به روس ها روي خوش نشان 
داده بودند تنبيه كرد. قفقاز ايران در سه 
دهه اول قرن نوزدهم و ضمن دو جنگ 
طوالني و دو قرارداد گلستان و تركمنچاي 
به دست روس ها افتاد. شماخي اينك در 

جمهوري آذربايجان واقع است.

يكم دسامبر 2011 و 30 روز مانده به خروج مابقی نظاميان رزمی آمريكا 
از عراق، تلفات و هزينه عمليات نظامی عراق كه بيستم مارس 2003 آغاز 
شد تا سی ام نوامبر 2011 و وضعيت اين كشور به زبان آمار انتشار يافت و 

گفته شد كه اين ارقام رسمی است از اين قرار:
   ـ  تلفات نظامی آمريكا در عراق در جريان عمليات نظامی 8 ساله: چهار 

هزار و 485 كشته و 31 هزار و 921 مجروح.
   ـ  شمار مجروحان آمريكا در عمليات غير نظامی در عراق: 40 هزار و 350.

   ـ  تلفات غير نظاميان در استخدام كنتراتورهای آمريكايی در عراق 
)كانتراكتورها(: دو هزار و 97 كشته.

   ـ  تلفات عراقی های در جريان عمليات نظامی و يا در رابطه با اين 
عمليات: 103 هزار و 775 كشته )دست كم(.

   ـ  از ميان رفتن عناصر دانشگاهی و پژوهشی عراق به صورت قتل 
)ترور(: 464 تن.

   ـ  تلفات دست اندركاران رسانه ها و پوشش اخبار عمليات نظامی و 
ناارامی ها: 174 كشته.

   ـ  جمع هزينه پولی از آغاز عمليات تا نوامبر 2011: 805 ميليار دالر.
   ـ  جا به جايی اجباری مردم در داخل عراق )از مناطق ُكردنشين به عرب 
نشين و بالعكس و نقل و انتقال ميان محله و شهرهای شيعه نشين و سنی 

نشين و نيز آشوری ها و مسيحيان ديگر(: يك ميليون و 300 هزار تن.
   ـ  عراقی های آواره ساير كشورها: بيش از يك ميليون تن.

   ـ  مهاجرين عراقی به ساير كشورها در اين مدت )با پذيرش رسمی و 
برای اقامت دائم(: اندكی بيش از 500 هزار تن.

هنوز تاريخ نگاران منطق وقوع اين جنگ را به دست نياورده اند. بهانه 
جنگ؛ فعاليت های هسته ای عراق و همدستی دولت بغداد با القاعده بود كه 
اين همدستی ثابت نشده و پس از شكست و اشغال نظامی شدن عراق اثری 
برای اثبات از سرگيری فعاليت های هسته ای اين كشور )پس از بمباران 
رآكتورهای عراق توسط اسرائيل، دو دهه پيش از جنگ( به دست نيامده 
است. بويژه كه چند روز پيش از آغاز جنگ، دولت عراق آمادگی خودرا برای 
بازرسی شدن به سازمان ملل اعالم كرده بود. نقش كويت و دولت سعودی 
در تشويق واشنگتن و لندن به جنگ با دولت صدام حسين مشّخص است. 
نتايج اين جنگ؛ بی نظمی، نفاق و زد و خوردها در آسيای غربی، پيدايش 
فساد دولتی در عراق، پيدايش انفجارهای انتحاری و عملياتی از اين قبيل 
كه دارد به سراسر جهان منتقل می شود، پيدايش داعش و نظاير آن، انتقال 
اين وضعيات به سوريه و جنگ داخلی و ورود روسيه،آمريكا، تركيه و ايران 
به آن، ترديد به بقاء جمهوری يكپارچه عراق ِ دست ساخت انگلستان در 
اواخر جنگ جهانی اول و اندكی پس از آن، بسط نفوذ همسايگان در عراق 

كه بعضا با دولت آمريكا هم خوب نيستند و احياء خصومت سنی و شيعه.

زلزله مرگبار شهر شماخي و اشاره اي به 
سابقه تاریخي این شهر

آمار رسمی تلفات و هزینه عمليات نظامی 
عراق از 20 مارس 2003 تا 30 نوامبر 2011 

)8سال و 8 ماه و 4 هفته( جنگی که هنور 
منطق وقوع آن بدست نيامده است
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كاري كه ادوارد هشتم پادشاه وقت انگلستان، دومينيون های اين 
دولت و مستعمرات ازجمله هندوستانـ  متولّد 1894ـ  در يازدهم 
دسامبر سال 1936 انجام داد شايد در همه تاريخ نظير نداشته باشد 

و رسانه ها هر سال در اين روز آن را يادآور می شوند.

ادوارد هشتم 11 دسامبر 1936 از سلطنت كنارگيري كرد تا بتواند 
 Wallis Simpson با زن مورد عالقه اش بانو »واليس سيمسون
«  متولّد 1896كه  قبال دو بار ازدواج كرده و طالق گرفته بود ازدواج 
كند. ازدواج پادشاه انگلستان با چنين بانويی خالف قانون اساسی 
اين كشور و ُسّنت پادشاهی انگلستان بود. هر دو شوهر پيشين بانو 

اليس در قيد حيات بودند و يكی از آنان افسر نيروی دريايی آمريكا.

ادوارد هشتم كه در ماه می 1972 )بهار 1351( درگذشت براي 
اين اقدام خود، در يك نطق راديويي از مردم انگلستان پوزش طلبيد 
و از آنان خواست كه از اين ازدواج او )ازدواج با زن مطلّقه، از طبقه عوام 
الناس و تبعه كشور ديگر( حمايت كنند. او همان روز تاج و تخت را 

به برادر كوچكتر از خود سپرد كه به نام جورج پنجم )پدر اليزابت 
دوم( پادشاه شد. 

     ادوارد هشتم از سال بعدـ  سال 1937 تا پايان ُعمر به نام »دوك 
آو ويندسر Duke of Windsor « در كنار »واليسـ  واِلس« 
به ادامه حيات پرداخت. ادوارد هشتم پنج سال پيش از ازدواج، بانو 
واليس را ديده و نسبت به يكديگر دلبستگی يافته بودند. واليس يك 
بانوي آمريكايي از شهر بالتيموِر ايالت مريلند بود. واليس در 1986 
)14 سال پس از مرگ شوهرش دوك آو ويندسر( 1986 درگذشت. 

واليس دو سال از دوك جوانتر بود.

درگذشت اين زن و شوهر در زمان خودـ  به همانگونِه ازدواِج شان 
انعكاس وسيع رسانه ای داشتند. در نيمه اول خرداد 1351 )كه 
دوك آو ويندسر درآن ماهـ  28 می 1972( درگذشته بود، مجالت 
تهران ماجرای عشق و عاشقی دوك و اليس را به تفصيل و در صفحات 
متعدد شرح داده بودند و برخی از آنها عكسی از اين دو را به روی جلد 

خود برده بودند تا نيرو و كِشش عشق را نشان دهند.

نيروی عشقـ  پادشاه انگلستان ازدواج با زن مورد عالقه اش را بر ادامه سلطنت ترجيح داد

نگاه عالقه مندانه ادوارد هشتم و والیس به یکدیگر، تصویری که 
سند قرار گرفته است
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ژنرال اوگوستو پينوچت )پينوشه( دهم 
دسامبر 2006 در بيمارستان نظاميان در شهر 
سانتياگو )پايتخت كشور شيلي( در 91 سالگي 
از بيماري قلب درگذشت و به اين ترتيب مجازات 
او به آن دنيا موكول شد. ترديد است كه وجدان 
و ضمير او از آن همه قتل مخالفان، جرم عمومي 
و نقض حقوق بشر ناراحت شده بود و در دل 

احساس ندامت كرده بود. 
    يينوشه در نوامبر 2006 - ماه پيش از مرگ و 
در مراسم نود و يكمين زادروز خود طبق نوشته 
اي كه زنش براي روزنامه نگاران قرائت كرده بود 

مسئوليت همه جرائم و تخلفات 17 سال حكومتش را شخصا برعهده 
گرفته بود. پينوچت 25 نوامبر سال 1915 به دنيا آمده بود. بزرگترين 
اتهام او نقض حقوق بشر بود. ربودن، شكنجه و قتل دست كم سه 
هزار و 197 مخالف سياسي را به حساب او نوشته اند. وي درجريان 
كودتاي 1973 خود بر ضد دكتر سالوادور آلنده )اينده( از محبوبترين 
مردان وقت باعث مرگ او شده بود. پينوچت 17 سال با ديكتاتوري بر 
شيلي حكومت كرده بود. نوشته اند كه او به خواست دولت واشنگتن 
و كمك سازمان مركزي اطالعات آمريكا )سيا( برضد دكتر آلنده 

كودتا كرده بود، كودتايي بسيار خشن و خونين.
    در دهه هاي 1990 و 2000 هزاران شكايت 
از او تسليم دستگاه قضايي شيلي شده بود 
ولي محاكمه او به عذر پيري و بيماري هربار به 
تعويق مي افتاد. وي در خانه اش تحت نظر بود 

)بازداشت خانگي(.
     در پي مرگ پينوچت، اين سئوال مطرح 
شده بود كه ممكن است، وي از طريق پزشكان 
متوجه عنقريب بودن مرگ خود شده بود كه 
براي رهانيدن دستيارانش از مجازات، در زادروز 
خود آن اعالميه را صادر كرده بود. حكومت 
شيلي اينك در دست همان كساني است كه وي در دهه 1970 آنان 

طرد و متواري ساخته بود.
    پس از اعالم مرگ پينوچت، بسياري از مردم شيلي به خيابانها 
ريختند و به شادي پرداختند. عده اي از آنان هم به سوي بيمارستان 
نظاميان به راه افتاده بودند تا جنازه اش را قطعه قطعه كنند كه 
پليس، در خيابانهاي منتهي به بيمارستان، مانع قرار داده بود و در 
همين جا بود كه افراد خشمگين حريق در خيابان به راه انداختند 

)عكس پايين(.

سرانجاِم یک دیکتاتور و ناقض حقوق بشرـ  پينوچت )پينوشه( ُمرد، و مجازات او به آن 
دنيا حواله شد
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ربع قرن  است كه در ماه دسامبر به مناسبت سالگرد فروپاشي 
شوروي، تحليل و تفسيرهاي متعدد در اين زمينه انتشار يافته است. 
يلتسين و سران وقت اوكراين و بالروس كه در دهه اول دسامبر 
1991 در استراحتگاهي در بالروس جمع شده بودند، بدون اعالم 
قبلي، تصميم گرفتند كه جاي اتحاد جماهير شوروي را يك جامعه 
مشترك المنافع مركب از كشورهاي مستقل بگيرد و كمتر از سه 
هفته بعد، ُعمر اين ابَر قدرت )قدرتي كه هيتلر را از پاي درآورد و مانع 
پيروزي آمريكا در جنگ ويتنام و نيز سقوط كوبا شد، در چندين كشور 
ازجمله يمن جنوبی حكومت كمونيستی روی كار آورد، نخستين 
انسان را به فضا فرستاد و ...( پايان يافت و نظام 74 ساله سوسياليستي 

اش هم از ميان رفت، درست مثل اين كه از اول هم وجود نداشت. 
    نظر انديشمندان از ديرزمان اين بود كه مديريّت ناكارآمد و 
انتصابات بدون رعايت پيش شرط و فاصله گرفتن مقامات ارشد از 
توده ها و زندگانی آنان، تضعيف ميهن شناسی و حس ميهن دوستی 
و فاصله كردار از فرضيه سوسياليسم و فقر ژورناليسم روس دير و يا زود 
به فروپاشی منتهی می شد بويژه كه قرار بود كمونيسم و هرگونه نظام 
ايدئولوژيك با رهبری گروهی اداره شود كه پس از درگذشت لنين 
چنين مديريتی ديده نشد، فرد حكومت مي كرد و دستگاه اطالعاتی 
شوروی به جای گزارش ناخرسندی ها، ناله ها، خواستها و پيشنهادها 
تنها در جستجو و تعقيب و براندازی مخالفان و حتي منتقدان بود. 

  
  مورخان و تفسيرنگاران به نوبه خود گفته بودند كه چون و بويژه 
پس از آگوست 1953)اَُمرداد 1332(، ايران در كنار غرب قرارگرفت 
و به سركوب چپگرايان پرداخت، دولت مسكو نتوانست از طريق 
ايران خودرا به خليج فارس و اقيانوس هند كه هدفش بود برساند و 
خاورميانه را كنترل و مانع رشد اقتصاد اروپا و ژاپن شود و اقمار اروپايی 
روسيه كه در جنگ جهاني دوم آسيب شديد ديده بودند، فقيرتر 
شدند و »فقر« ازعوامل ايجاد نارضايتي و طغيان است مخصوصا 
در ميان آن دسته كه قبال فقير بشمار نمي آمدند و سوء مديريت و 

ترتيبات دولتي خالف عقل سليم باعث فقر آنان شده باشد. 
     در دسامبر سال 2004 برخي از اين مفسران، »مسئله اوكراين« 
را كه از نتايج فروپاشي شوروي بود به آن وصله زده و ضعف توان آينده 
نگری سران مسكو پس از درگذشت لنين تا به امروز )ربع قرن پس 

از فروپاشی( را مسئله ساز دانسته اند.
     يكي از اين مفسران كه گرايش به چپ دارد در آن سال )دسامبر 

2004( نوشته بود: آهاي پوتين، آيا صداي مرا مي شنوي؟. اگر مي 
شنوي، گوش كن: يك راه بيشتر باقي نمانده است و آن امضاي قانوني 
است كه »دوما« چند سال پيش )اندكی پس از فروپاشی از درون( 
تصويب كرد و انحالل شوروي را كه بدون يك رفراندوم سراسري 
صورت گرفته است غير قانوني خواند و يلتسين اين مصوبه را بدون 
رد و يا قبول در كشوي ميزش گذاشت. براي امضاي اين مصوبه وقت 
زيادی نداری و پس از آن بايد با توسل به خشونت و احيانا جنگ 
و ستيز به جمع كردن ملل امپراتوري روسيه  ازجمله اوكراين و 
گرجستان دست بزني تا قدرت های رقيب آنهارا متحد خود نكنند 
و در كنار ديوار روسيه پايگاه نظامی نسازند، همچنان كه تعهدات 
اواخر دهه 1980 را كه اگر پيمان ورشو منحل شود، ناتو را منحل 
خواهند كرد زير پاي گذاشتند و قلمرو اين اتحاديه را تا داخل شوروي 
سابق گسترش دادند و به قفقاز و آسياي ميانه به بهانه هاي مختلف 
مستشار نظامي وارد ساختند. تحوالت اخير ثابت كرده كه غرب به 
سياست هاي دوران پيش از جنگ جهاني اول بازگشته است، و در 
چنين شرايطي مسكو براي بقاء، راهي ندارد جز بازگشتن به سياست 
خارجي تزارها و سياست تعديل شده داخلي )اجتماعي - اقتصادي( 
شوروي ها ندارد. تزارها گرجستان، ارمنستان، آذربايجان و آسيای 
ميانه را از ايران گرفتند، ولی اوكراين از آغاز كاِر روسيه در كنار و 

وابسته به آن بوده و تنی چند از سران شوروی اوكراينی.

روسيه نيروهای خودرا از آلمان شرقی، لهستان، چك اسلواكی و 
كشورهای اروپای شرقی بيرون برد و »ناتو« جايشان را گرفت و اينك 
اين آلمان است كه خواستار تحريم روسيه می شود و رجزخوانی 

می كند.
     روسيه پس از يلتسين به گسترش سازمان شانگهای و ايجاد 
بريكس )برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقای جنوبی( كمك كرد 
ولی، تا فساد اداریـ  اقتصادی روسيه و مافيابازي در اين كشور پايان 
نيابد، بوروكراسی بد از ميان نرود و روسيه دارای يك ژورناليسم 
كارآمد و يك رهبر ناسيوناليست نشودـ  در دنيای طلوع قدرت های 
تازه، گسترش ارتباط انسان ها و ارتقاء سطح آگاهی های آنانـ  
همچنان درجا خواهد زد. پوتين كه يلتسين قدرت را به او سپرد در 
18 سال گذشته به راههای مختلف دست زده است تا قدرت را به 
دست داشته باشد و تا اين روش و وضعيت وجود داشته باشد، روسيه، 

روسيه نخواهد شد.

دسامبر، ماه فروپاشی شورویـ  علل فروپاشی شوروی از دیدگاه اندیشمندانـ  هرگونه 
نظام ایدئولوژیک باید با رهبری گروهي اداره شود و ...
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سوم دسامبر 1971 و در جريان قيام مسلحانه بنگالی ها )به 
اصطالح آن زمان؛ پاكستان شرقی ها( كه خواهان استقالل و جدايی 
از جمهوری اسالمی پاكستان بودند و هند به آنان كمك می رساند تا 
به آن هدف برسند، نيروی هوايی پاكستان به 11 پايگاه نيروي هوايی 
هند حمله غافلگيرانه كرد و متعاقب آن »سومين جنگ دو كشور در 

طول 24 سال« آغاز شد كه برنده آن هند بود.
     در آن زمان فيلدمارشاِل پارسِی هندـ  سام هرمز جمشيد َمِنكشا 
)متوفی در 27 ژوئن 2008( رئيس ستاد ارتش هند بود كه 500 هزار 

نظامی را به فرماندهی 
     ژنرال »جاگجی سينگ Jagji Sing Aurora « به جنگ پاكستان 
فرستاد و اين نيرو در شرق و غرب وارد خاك پاكستان شد. همزمان، 

نيروهای دريايی و هوايی هند نيز وارد عمليات شدند.
     اين جنگ 13 روز و تا شانزدهم دسامبر طول كشيد و ضمن آن، 
9 هزار نظامی پاكستانی كشته، 4 هزار نفر زخمی و 98 هزار تن ديگر 
ازجمله چند ژنرال اسير نيروهای هندی شدند. سي و چهار هزار تن 
از اين اسيران نزديك به سه سال با فرمانده خود »ژنرال اميرعبداهلل 
خان نيازی« در اسارت هند بودند. نزديك به 13 هزار غير نظامی از 
جمله مقامات و كاركنان اداري پاكستاني هم كه در پاكستان شرقی 
)بنگال شرقیـ  بعدا به نام بنگالدش( سكونت و فعاليت داشتند به 

زندان هند افتادند.
     در اين جنگ 13 روزه 94 هواپيمای نظامی پاكستان سرنگون و 
14 ناو نظامی ازجمله دو ناوشكن پاكستانی آسيب ديد و بندر كراچی 
بمباران شد. در جريان جنگ دوم هند و پاكستان، دولت ايران به اشاره 

واشنگتن، به شكل محرمانه كمك تسليحاتی به پاكستان كرده بود 
ازجمله انتقال چندين جت جنگنده، ولی در جريان جنگ سوم كه 
چندين هفته پس از برگزاری مراسم دوهزار و پانصدمين سال ايجاد 
ايراِن واحد روی داده بود تنها به ارسال پيام سياسی به دو دولت كه 

مسائل خودرا از راه مذاكره حل كنند اكتفا كرده بود.
     در پی اين شكست نظامِی پاكستان بود كه بنگال شرقی 
استقالل يافت. هنگام تقسيم هندوستان در سال 1947 و ايجاد 
كشور پاكستان مركب از مسلمانان شبه قاره، بنگال شرقی به دليل 
مسلمان بودن مردمش »پاكستان شرقی« نام گرفت حال آنكه ميان 
دو قسمت پاكستان هزاران كيلومتر فاصله بود و اين دو قسمت در 

طرفين هند قرارگرفته بودند.

     از آن زمان )سال 1971(، جنگ تمام عيار ديگری ميان هند و 
پاكستان روی نداده است زيراكه هر دو كشور، اتمی هستند و سالح 
اتمی به ابزار بازدارنده تعّرض و جنگ معروف شده است. وضعيت 
كشمير  هنوز بزرگترين مسئله ميان هند و پاكستان است. پاكستان، 
با مشكل بزرگ ديگری هم رو به رو است و آن مسئله 30 ميليون 
پشتون )پاتان( است كه دولت لندن با ترسيم مرز »دوَرند« آنان را از 
پشتون های افغانستان جدا كرده است و مسائل قومی و مذهبی ديگر. 
پاره ای از پشتون ها در قرن بيستم از ايجاد يك كشور پَختونستان 
سخن به ميان آورده بودند و در يك مورد، كار نزديك بود كه به جنگ 
افغانستان و پاكستان كشانده شود كه با پادرميانی شاه ايران سكوت 

برقرار شد.

سومين جنگ هند و پاکستان، شکست پاکستان، اسارت 98 هزار نظامی پاکستانی و 
ایجاد بنگالدش، زمانی که یک پارسی رئيس ستاد ارتش هند بود

فیلد مارشاِل پارسِی هند؛ سام هرمزجمشید َمِنکشا
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دوم دسامبر 1954 ژنرال آيزنهاور رئيس جمهوری وقت آمريكا 
اعالم كرد كه پيمان امنيت مشترك آمريكا و دولت ملّيون چين 
)دولت چيان كای شك( امضاء شده است كه طبق آن، دولت آمريكا 
متعهد شده است كه ازقلمرو آن دولت )تايوان( در صورتی كه مورد 

تجاوز قرار گيرد دفاع كند. 
    چيان كای شك در پاييز سال 1949 جنگ داخلی چين را به 
مائو تسه دونگ باخت، از خاك اصلی خارج و در تايوان مستقر شد و 
چند ناو از ناوگان هفتم آمريكا در تنگه تايوان. رژيم پكن سال ها يك 
جزيره كوچِك واقع در تنگه تايوان )تنگه ُفرُمز( را با توپ گلوله باران 

می كرد تا ثابت كند كه جنگ ادامه دارد.
    اصول پيمان دفاع مشترك آمريكا و دولت ملّيون چين در طول 
مذاكرات »دالس« وزير امورخارجه وقت آمريكا و »يه« وزير امور 

خارجه دولت چيان كای شك تنظيم شده بود.
    در همان روز )دوم دسامبر 1954( دالس وزير امور خارجه آمريكا 
درباره پيمان مشترك گفت كه از اين پس هر تعرض به قلمرو دولت 
ملّيون چين، از نظر واشنگتن حالت جنگ پديد خواهد آورد. همان 
زمان )سال پس از براندازی 28 اَُمرداد 1332( برخی از سياسيون و 

تحليلگران تهران امضای چنين پيمانی ميان آمريكا و ايران كه هر 
دو نگران حركات دولت مسكو بودند اندرز می دادند. دولت آمريكا 
كه از مؤسسين »ناتو« است با چند دولت ديگر از جمله ژاپن، عراق 
و افغانستان چنين معاهداتی را امضاء كرده است و با پاكستان نيزبه 

نوعی متحد نظامی است.
    دولت آمريكا در دهه 1970 با دولت پكن روابط سياسی برقرار و 
قبول كرد كه تنها يك چين وجود دارد. باوجود اين، درباره سرنوشت 
پيمان امنيت مشترك واشنگتنـ  تايوان حرفی زده نشده است. 
دولت آمريكا همچنان به تايوان تجهيزات نظامی می فروشد و در 
آسيای  شرقی وجنوب شرقی حضور نظامی دارد و بتازگی دراستراليا. 
گفته شده است كه نگرانی آمريكا از قدرت نظامی شدن و توسعه 
جويي دولت پكن است. اين توسعه جويی دولت پكن؛ ژاپن، ويتنام 
و فيليپين را نگران كرده است. پس از درگذشت مائو تسه دونگ، 
دولت آمريكا همه تالش خودرا بكار برده است كه اقتصاد چين در 
راهی قرارگيرد كه راه بازگشت به سوسياليسم نداشته باشد و همه 
چينيان بخواهند كه ميليونر شوند و چنين تفكری مانع از بازگشت 

سوسياليسم است.

پيمان امنيت مشترک دولت آمریکا و دولت ملّيون چين )تایوان(ـ  آمریکا دفاع از تایوان را 
متعّهد شده است

نمونه ای از تظاهرات ضد چینی ویتنامی ها
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17دسامبر سال 1928 در پي يك طغيان ضد اصالحات اروپايي 
)فرنگي( در كابل و جالل آباد و انتشار خبر لشكركشي پشتونها از 
خوست و لغمان به سوی كابل، امير امان اهلل خان - پادشاه وقت 
افغانستان و بانويش ثريا از كابل خارج شدند و در دژ نطامي خارج از 
اين شهر پناه گرفتند. چون اوضاع آرام نشد 14 ژانويه )28 روز بعد( 
امير امان اهلل خان كناره گيري كرد و برادرش عنايت اهلل خان به 
سلطنت رسيد كه او نيز سه روز بعد بر اثر فشار مخالفان كناره گيري 
كرد و زمام امور به دست حبيب اهلل خان افسر سابق ارتش افتاد كه 

يك تاجيك بود. 

    همزمان با اصالحات داخلی، امان اهلل خان نماينده به مسكو 
فرستاده بود و با حكومت بلشويكي روسيه دوست و از انواع كمكهای 
اين دولت برخوردار شده بود. وي همچنين گفته بود كه قرارداد 
موافقت با خط مرزی دوَرند )تقسيم طوايف پشتون و انتقال بسياري 
از نواحي پشتون نشين به هندوستاِن انگلستانـ  پيدايش منطقه 
وزيرستان ِامروز پاكستان( مصلحتی بوده واينك هم به نظر اصحاب 
نظر عامل ناآرامی و جنبه موقت دارد. گرايش امان اهلل خان به روسيه 
باعث كدورت و نگراني انگلستان شده بود كه بر هندوستان حكومت 
مي كرد و در نيمه قرن 19 با لشكركشی به ايران و دادن اعالن جنگ 
مابقی افغانستان را ايران جدا كرد. نام »افغانستان« ساخت دولت 
لندن است. مورخان اروپايی تاييد كرده اند كه تحريك پشتونها كار 

جاسوسها و عوامل محلی دولت لندن بود.
    در اين گير و دار، حبيب اهلل خان تاجيك كه زادگاه او )كلكان( از 
كابل فاصله چندانی ندارد برای جلوگيری از افتادن پايتخت به دست 
پشتونهای جنوب، با گروهي از نظاميان و تاجيكها پيشدستي كرده 
و كابل را متصرف شده بود، خودرا امير )پادشاه( افغانستان خوانده 
و اعالم كرده بود كه بايد محصول فتنه های انگلستان در افغانستان 
)دودمان پادشاهی وقت( ريشه كن شوند و يگانگی فرهنگی همه 
پارسيان تامين يابد، افغانستان با ايران و ساير مناطق ايرانی تبار تا 
ارمنستان طبق فرضيه كوروش بزرگ يك كنفدراسيون تشكيل 
دهند. اين بيانات حبيب اهلل خان نه تنها بر خشم انگليسي ها افزود 
بلكه باعث رنجش روس ها شد كه بر مناطق تاجيك نشين آسيای 

ميانه سلطه داشتند.

     حكومت حبيب اهلل خان تا 13 اكتبر1929 و بيش از ده ماه 
طول نكشيد و محمدنادرخان از اميرزادگان افغان )متولد هند( با 
كمك انگليسي ها و پشتون هاي - وزيرستان-  به كابل لشكر كشيد 
و حبيب اهلل خان با هدف جلوگيری از برادركشی به زادگاه خود و 
كوههاي شمال كابل عقب نشست. امير نادرخان قرآن ُمهر كرد و 
برايش فرستاد كه اگر به كابل آيد به او امان و مقام خواهد داد. حبيب 
اهلل خان كه پشتونها از باب دشمني اورا »بچه سّقا« خطاب مي كنند 

فريب خورد، به كابل رفت و اعدام شد.

پنجم دسامبر 1848 جيمز پولك J. Polk رئيس جمهوری وقت 
آمريكا گزارشی جامع از كشف و استخراج 
طال در كاليفرنيا به كنگره )قوه مقننه( اين 
فدراسيون داد كه با اعالم اين مطلب و انتشار 
آن ميان مردم، هجوم از مناطق شرقی و 
مركزی اين فدراسيون و مهاجرين تازه 
وارد به سوی كاليفرنيا آغاز شد كه به ُگلد 
ّرش Gold Rush معروف است. ظاهرا هدف 
اين بود كه نفوس غير مكزيكی كاليفرنيای 
شمالی افزايش يابد و …. طال 24 ژانويه 1848 
توسط جيمز مارشال مهاجر سويسی در دره 
ساكرامنتو كشف شده بود و اين مهاجر بر اين 
محل نام »سويس نوين« گذارده بود. در اين 

زمان جنگ دولت واشنگتن و دولت مكزيك بر سر مناطق جنوبی و 
جنوب غربی ازجمله كاليفرنيا كه بخش هايی 
از مكزيك بودند پايان يافته بود. اين مناطق 
دوم فوريه 1848 با امضای قرارداد معروف 
به »گوادالوپـ  هيدالكو« به دولت واشنگتن 
واگذار شدند. جنگ آمريكا با مكزيك در زمان 
رياست »جيمز پولك« بر فدراسيون آمريكا 
روی داد كه دولت واشنگتن پيروز اين جنگ 
بود و كاليفرنيای شمالی، آريزونا، كلرادو، 
نوادا، يوتا، ويومينگ و نيومكزيكو را بر قلمرو 
خود افزود. پولك )پُلك( يازدهمين رئيس 
فدراسيون آمريكا كه در 1795 به دنيا آمده 

بود در 1849 درگذشت.

حکومت کوتاه حبيب اهلل خان تاجيک، قهرمان پارسيان بر افغانستان- حبيب اهلل خان در 
جستجوی ایجاد کنفدراسيون ایرانی تبارها و تحقق فرضيه کوروش بزرگ بود

 Gold Rushو هجوم از شرق آمریکا به کاليفرنيا

جیمز پُلک
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15 دسامبر سال 1840، خاكستر بقاياي جسد ناپلئون بناپارت 
در Les Invalides فرانسه طي مراسم باشكوهي به خاك سپرده شد.

    وي در سال 1815 در واترلو واقع در بلژيك امروز از نيروهاي 
اتحاديه اي مركب از چند قدرت اروپايي كه بر ضد او تشكيل شده بود 
شكست خورده و به جزيره سنت هلن در اقيانوس اطلس تبعيد و در 

همانجا فوت شده بود.
    پس از گذشت سالها، هنگام انتقال استخوانهاي ناپلئون به فرانسه؛ 
از اين استخوانها چنان استقبالي شد كه تا آن روز در طول تاريخ سابقه 
نداشت؛ زيرا كه وي ديگر قدرتي نداشت كه مردم برايش حساب باز 
كنند. بيش از يكصد هزار فرانسوي استخوانهاي ناپلئون را از ورود به 
خاك فرانسه تا پاريس در طول دهها كيلومتر مشايعت كرده بودند. 
اين چنين استقبالي هر فرد و مقام را دلگرم به خدمت به وطن مي 
كند. قدرشناسي مردم از يك فرزند وطن باعث ايجاد انگيزه خدمت 

در همگان و ترقي ميهن مي شود.
Napoleon Bonaparte    براي اعتالي فرانسه بود كه آن همه 

تالش كرد. وي نه تنها وطن خودرا به صورت قدرت اول اروپا 
 در آورد بلكه برايش دستگاه قضايي مدرن با قوانيني جامعـ 

 Napoleonic Code of Laws ، يك نظام پيشرفته آموزش و پرورش 
و يك سيستم بانكداري نوين كه مورد اقتباس ساير كشورها قرار 

گرفته است به وجود آورد.

استقبال بي نظير از استخوانهاي ناپلئونـ  قدرشناسي مردم از یک فرزند وطن که باعث 
ایجاد انگيزه خدمت در همگان و ترقي کشور مي شود

قوبيالي قاآن  Kublai Khan = Qubilai = Ghubilai )خاِن خانها؛ 
متولد 1215 و متوفا در 1294( نوه چنگيز خان مغول )پسر تولي( 
كه اسما فرمانرواي كل متصرفات مغول ها در آسيا و اروپا از جمله 
بخشهايي از ايران بود، 18 دسامبر 1271 عنوان امپراتوري خود 
به مركزيت چين را تغيير نام داد و آن را امپراتوری مغولی »يوان = 
يووان« ناميد و حكومت دودمان يوان  Yuan Dynasty تا سال 1368 

ميالدي ادامه داشت.
ُهالكو )هوالگو( كه بر ايران حكومت مي كرد و ايلخاني )حكومت 

مغولي( ايران را تاسيس كرده بود برادر قوبيالي قاآن بود. 
    امپراتوري »يوان« كه در مغرب خود تا روسيه و اروپاي مركزي 
امتداد داشت و ماركوپولو آن را در كتاب خود شرح داده است، در دهه 
هاي اول ُعمر، يك مجمع )قوريلتاي = خوريلتاي = نوعی پارلمان( 
داشت و در سراسر آن امپراتوري اصول واحدي به نام »ياسا« رعايت 
مي شد كه چنگيزخان آن را تدوين كرده بود و تا مدتي بمنزله قانون 
اساسي مغولها بود روش كار خان های مغول و مقامات زيردست آنان 
بگونه ای بود كه در همه متصرفات مغول ها ازجمله ايران و روسيه 

اعتياد به فساد دولتی و خصلت آزمندی به وجود آورده است.

تأسيس امپراتوري جهاني مغول ها به مرکزیت چين که بر ایران و روسيه هم حکومت 
داشتندـ  ریشه فساد دولتی در متصرفات پيشين مغول ها
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16 دسامبر 1950 هري ترومن رئيس جمهوري وقت آمريكا در اين 
كشور براي مبارزه با آنچه كه نامش را امپرياليسم كمونيست )شوروي 
و چين( گذارد حالت فوق العاده اعالم كرد. اين تصميم در پي ورود 
نظاميان چين و مستشاران، سالحها و جنگندهـ  بمب افكنهاي 

روسيه به كمك كره شمالي در جريان جنگ كره اتخاذ شده بود.

وي گفت كه دولت مسكو گسترش نفوذ جهانی و استيالي خودرا 
از خاورميانه و آسياي جنوبي دنبال مي كند و نخستين هدف آن، اين 
مناطق خواهند بود و براي رسيدن به اين هدف مي خواهد كه مارا در 
شبه جزيره كره ميخكوب كند. ما بايد ايران را ]كه در آن زمان درگير 
تصويب طرح ملی كردن صنعت نفت خود در مجلس به رغم مخالفت 
تلويحی سپهبد رزم آرا نخست وزير وقت بود[ تقويت كنيم و بكوشيم 
كه در كنار ما و سد پيشروی دولت مسكو به جنوب و رسيدن به آبهای 
اقيانوس هند از طريق خليج فارس باشد. وصّيت پتر يكم )پتر كبير( را 
فراموش نكنيد كه روسيه بايد به آبهای گرم خليج فارس دست يابد. 
پكني ها نيز برنامه هايي را براي شرق آسيا در ذهن خود مي پرورانند 

كه بايد به هر بها، اين ذهن و خواست آنها را تغيير دهيم.
 ترومن چند روز پيش از اعالم حالت فوق العاده، تهديد كرده بود 

كه ممكن است درجريان جنگ كره، بمب اتمي بكار بَرد. جنگ كره 
25 ژوئن 1950 آغاز شده بود.

    پيش بيني ترومن كه پكني ها در فرصت مناسب و پس از كسب 
استحكام اقتدار داخلی، دعاوي خود در شرق آسيا را علني خواهند 
ساخت در دهه دوم قرن 21 به حقيقت پيوسته و اين دعاوي فعال 
ارضي است و باعث خواهد شد كه ژاپن و ويتنام بارديگر قدرت نظامی 
شوند و فيليپين بيش از پيش به آمريكا، نزديك. آمريكا در تنگه تايوان 
رفت و آمد نظامی و در استراليا حضور دارد و متعهد به دفاع از تايوان 
و فيليپين و ژاپن است، هند هم در كمين نشسته تا مناطق از دست 
رفته خود در جنگ 1962 را از چين پس بگيردـ  هندي كه يك قدرت 
اتميـ  موشكي است با ناو هواپيمابر و ميليون ها نظامی. با نظاميان 
هندي بود كه انگليسي ها در جريان جنگ جهانی دوم آلمان و ايتاليا 
را از شمال آفريقا بيرون راندند و جنگ جهانی اول را بُردند. به باور 
مورخان، پكنی ها كه فاقد مواد خام به حد كافی هستند و كثرت 
جمعيت، در آينده، دعاوی خود نسبت به سيبری ِ روسيه را از سر 
خواهند گرفت. فراموش نشود كه چينيان وارث امپراتوری مغول ها 

هستند كه تا مرز اروپای مركزی امتداد داشت.

روزی که ترومن در آمریکا حالت فوق العاده اعالم و خطر چين و وصّيت پتر کبير را بيان 
داشت و گفت که ایران باید در کنار آمریکا باشد

keihanizadeh@gmail.com.
www.rooznamak.com
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این  ماه در دنیای رسانه ها:
 کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها

نخستين نشريه چاپي كه در آمريكاي شمالي انتشار 
يافت 25 نوامبر سال 1690 طبق دستور عمومي )بخشنامه( 
فرماندار انگليسي مهاجر نشين ماساچوست براي هميشه 
تعطيل شد. اين روزنامه به سردبيري »بنجامين هريس« 
تنها نسخه خود را 25 سپتامبر 1690)در اين سال و در 
روزي چون امروز( منتشر كرده بود و روز بعد به تصميم 
فرماندار اعزامي از لندن موقتا توقيف شده بود تا درباره 
سرنوشت آن از لندن استعالم شود كه تا رسيدن پاسخ دو ماه 
طول كشيد. چند تن از معاريف منطقه سرمايه گذاران اين 
روزنامه بودند و هدفشان اطالع رساني و نيز انتشار نظرات 
خود درباره نارسايي ها و شكوه ها بود و قرار بود كه چند 
نسخه از آن هم با كشتي براي مقامات انگلستان از جمله 

پارلمان و نخست وزير به لندن ارسال شود.
     اين روزنامه به نام »وقايع عمومي« كه در قطع 30 در 
50 سانتيمتر در هشت صفحه انتشار يافته بود در صفحه 
اول خود با تيتر درشت به بوروكراسي )كاغذبازي( دفتر 

فرمانداري ماساچوست و رفتار بد كارمندان دفتر با ارباب 
رجوع و امروز و فردا كردنها و اتالف وقت مردم تاخته بود و 
نوشته بود كه كارمندان دولت نوكران عامه هستند نه سرور 
آنان. همين مطلب سبب شد كه فرماندار موقتا آن را توقيف 
و نظر لندن را به ادامه انتشار آن استعالم كند كه جواب منفي 

دريافت كرده بود.
     14 سال بعد در همان محل دومين روزنامه به نام 
»بوستون نيوز لتر« انتشار يافت كه به انتشار خود ادامه داد 
و تاسال 1820 شمار نشريات در سراسر اياالت متحده به 
582 نشريه رسيد كه چندين برابر ساير كشورها بود. شمار 
نشريات منظم اياالت متحده در1997 زائد بر 25 هزار بود.

   
  نخستين نشريات منظم به صورت كتابچه 24 صفحه اي 
)مجله( كار خود را از آلمان آغاز كرده بودند و نخستين 
نشريه از اين دست به نام »كتاب خبر« در 28 ژوئيه سال 

1588 در شهر كلن انتشار يافته بود.

آرتور هيلي Arthur Hailey  داستان نگار انگليسي 
25 نوامبر 2004 در 84 سالگي درگذشت.

     اهميت هيلي در داستان نويسي همين قدر بس كه 
11 داستان او در 170 ميليون نسخه به فروش رفته و به 40 

زبان ديگر ترجمه شده اند.
     برپايه سه داستان هيلي زير عناوين »فرودگاه«، »هتل« 
و »چرخها« فيلم هاي سينمايي پر بيننده ساخته شده 

است. وي در باهاما زندگي مي كرد و در همانجا فوت شد.

سرنوشت نخستين روزنامه اي که در آمریکا انتشار یافت

درگذشت »آرتور هيلي« داستان نگار



 Suetonius 17 دسامبر سال 121 ميالدي سوئه تونيوس
تاريخنگار مشهور روم باستان و مؤلف كتاب 12 جلدي »زندگاني 
سزارها« اين كتاب خود را به پايان رسانيد و تصميم گرفت كه پس 
از يك استراحت چند ماهه، به كارخود درباره ساير مقام هاي رومي 
با استفاده از آرشيو دولتي روم ادامه دهد كه هادريانوس )هادريان( 
امپراتور وقت چنين اجازه اي را به او نداد، زيرا سوئه تونيوس در 
كتاب خود مطالبي در باره رفتار خصوصي زن او نوشته بود. سوئه 
تونيوس قبال دوست و مشاور هادريانوس بود و هنگامي كه مورد 
اعتراض وي قرار گرفت گفت كه دوستي جاي خود دارد و حاضر 
است در راه آن جانش را نثار كند، ولي نمي توانست به »تاريخ« كه 
انبار بايگاني )گنجينه( حقايق كارهاي انسان ها از هر مرتبه و مقام 
است خيانت كند كه خيانت به بشريت است و مجازاتي تخفيف 
ناپذير دارد و اين، مجازاتي است كه وجدان به جسم وارد مي آورد.

     سوئه تونيوس معاصر پلوتارك )نويسنده يوناني و متوفا در سال 
125 ميالدي( و تاسيتوس مورخ يك رومي بود. سوئه تونيوس بود 
كه به هادريان توصيه كرد كه با ايراِن اَبَرقدرت در صلح و صفا زندگی 
كند. او به هادريان گفته بود كه اگر تاريخ را بخواند می بيند كه ما 
)روم( در جنگ های با ايرانـ  جز يك جنگـ  بازنده بوده ايم و چرا 
تجربه شكست را تكرار كنيم و دهها هزار نيروی خودرا به كشتن 
و يا اسارت ايران بدهيم. ما بايد قدرت خودرا درغرب تا آن جزاير 
)بريتانيا( تحكيم كنيم. اين اندرزها سبب شد كه هادريان در سال 
122ميالدی در يك نقطه مرزی با خسروـ  شاه وقت ايران از دودمان 

اشكانيان مالقات و ابراز عالقه و دوستی كند.
     چون تاسيتوس )تاچيتوس موّرخ ديگر و متّوفا در 120 ميالدی( 
تاريخ خود را اختصاص به رويدادهاي سياسي و كارهاي دولتي 
امپراتوران روم و مذاكرات سناي آن امپراتوري داده بود، سوئه 
تونيوس عمدتا درباره زندگاني خصوصي و عادات خوب و بد از جمله 
آزمندي ها، قساوت ها، هرزگيها و ... و وضعيت خانوادگي و رفتار و 
زندگي داخلي آنان نوشت و تا توانست حقايق و واقعيات را گفت و 

چيزي را صيقل نزد، رنگ آميزي نكرد و ناگفته نگذارد.
     وي از زير پا گذاردن و نقض حقوق مردم و لَهو و لَِعب و 
خوشگذراني هاي امپراتورانـ  بعضا فسادآميزـ نوشت به گونه اي 
كه در قرن 19 و تا مقطعي از قرن 20 و در موارد معدود تا زمان حاضر، 
پيش از دادن گواهينامه تحصيالت دانشگاهي در تاريخ و بعدا در 
روزنامه نگاري به افراد، آنان را متعهد به رعايت اصول و روش حرفه 
اي »سوئه تونيوس« مي كرده اند كه براي اين فارغ التحصيالن برابر 
و مثابه با سوگندنامه بُقراط براي فارغ التحصيالن پزشكي بوده 

است و كساني كه اين تعهد را مي سپردند نبايد زير بار سانسور و از 
جمله خودـ  سانسوري مي رفتند و هنوز هم چند دانشكده روزنامه 
نگاري وجود دارد كه فارغ التحصيالن خود را سوگند مي دهند كه 

در نشريات تحت سانسور كار نكنند.
    در تاليف بزرگ سوئه تونيوس در جلد مربوط به زندگي 
كراسوس كه در جنگ سال 53 پيش از ميالد با ايران در منطقه » 
كارههـ  حّران« كشته شد آمده است كه كراسوس مردي آزمند و 
 » Orode زر- دوست بود. هنگامي كه سر او را به تيسفون نزد »ارد
شاه وقت ايران بردند، دستور داد مقدار زيادي سكه طال بياوردند و 
مقابل سر كراسوس قرار دادند. سپس »اُُرد« خطاب به سر كراسوس 
گفت: حاال از اين سكه ها هرچه دلت مي خواهد بخور تا سير شوي. 
ژنرالهاي اسير رومي شاهد اين صحنه بودند. در جنگ با كراسوس، 
سوِرنا فرماندهی ارتش ايران را برعهده داشت. گذاردن نام سوِرنا بر 
نوزادان پسر در ايران بارديگر ازسر گرفته شده است. ارمنيان سوِرنا 
را سوِرن مينويسند و تلفظ می كنند. در جنگ با كراسوس، ارمنيان 

يك تيپ )بريگادـ  بريِگيد( ارتش ايران را تشكيل می دادند.

»سوئه تونيوس« ُبقراط تاریخنگاري که تاریخنگاران و روزنامه نگاران جوان باید به 
ادامه روش او تعهد بسپارند

پشت جلد ترجمه انگلیسي کتاب سوئه تونیوس
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به مناسبت سالروز انتشار اتوبيوگرافي »جان استيوارت ميل« 
انديشمند قرن نوزدهم در 30 نوامبر سال 1873 كه در همين 
سال هم درگذشت اشاره ای داريم به او و انديشه هايش كه در 

زير می آيد:
     »ميل« كه يك فيلسوفـ  اقتصاددان بود در طول اقامت در 
هند به عنوان يك مقام ارشد كمپاني هند شرقي انگلستان، از 
مشرق زمين هم تجربه داشته است مخصوصا كه شاهد عيني 
شورش خونين سال 1857 هنديان بود. وي قبال روزنامه نگار و 

بعدا نماينده پارلمان انگلستان بود.
     »ميل« با اين عقيده »اسپينوزا« موافق بود كه پيش از هر 
انتخابات، با وسائل مختلف به انتخاب كننده تفهيم شود كه مسئول 
رايي است كه مي دهد و اگر در دادن راي خود دقت الزم را به عمل 
نياورد و آن را به فردي كه شايستگي كامل ندارد و واجد شرايط 
الزم براي احراز مقام نيست بدهد، به سهم خود مسئول جامعه 

و زيانهايي است كه منتخب او وارد مي آورد و بايد پاسخگو باشد.
     مهمترين آثار »ميل« در باره دمكراسي كتاب »مالحظات 
در باره دولت انتخابي« است. كتاب »تفكراتي در رفرم پارلماني« 
تاليف ديگر او هم درباره دمكراسی است كه اين كتاب در سال 

1859 انتشار يافت.
     »ميل« كه در 20 مه سال 1806 در لندن به دنيا آمده بود 
مي گويد: جامعه اي كه مردم آن آموزش دمكراسي نديده اند، 
عميقا آن درك نمي كنند، اهميت آن را براي جامعه و فرد نمي 
دانند و در فصل راي گيري )زمان تبليغات انتخاباتی( به آنان 
توصيه مي شود كه به چه كسي راي بدهند و آنان هم احيانا چشم 

بسته مي پذيرند نياز به پنجاه سال زمان 
)تمرين دمكراسي( دارد تا به صورت يك 
دمكراسي كامل )واقعي( در آيد.به باور 
»ميل«، هنگامي يك كشور مي تواند 
ادعا كند كه دمكراسي است كه مردمش 
اهميت راي دادن و مسئوليت خطير 

خود را در اين زمينه بدانند.
     او مي گويد در جامعه آلوده به فساد 
و ضعف هاي اخالقي رشد دمكراسي 
بسيار كند است و در جوامع فقر زده هم 
مردم به تنها چيزي كه اهميت نمي دهند 

»راي دادن« است. آنان فريب نامزدی را می خورند كه وعده كار 
و نان بدهد.

     »ميل« در سال 1861 ناگهان به برابري ارزش آراء ترديد كرد 
و گفت: چگونه مي توان راي يك تبعه بي اعتنا و بي تفاوت را كه 
دادن و يا ندادن راي برايش فرق نمي كند با راي يك انديشمند، 
فرد دانا و موثر، و تبعه مصمم برابر دانست؟. او بعدا نسبت به 
اكثريت عددي در پارلمان هم شك و ترديد كرد و گفت چگونه 
مي توان در تصميمگيري ها، ميان يك نماينده دانا، آگاه و دلسوز 
با يك نماينده فاقد اين صفات فرق نگذارد؟. براي رفع اين نقص، 
وي سپس پيشنهاد كرد كه شرايط انتخاب شونده وسيعا اصالح 
گردد و به انتخاب كننده آموزش الزم داده شود تا مسئوليت خود 
را بداند. وی پارلمان مركب از افراد غير واجد شرايط را مجلس بدلی 
)دمكراسي ظاهري( خوانده است. مفسران نظرات ميل نوشته 
اند كه وي نوعي انتخابات دو مرحله اي توصيه كرده است؛ به اين 
ترتيب كه مردم در دسته هاي كوچك نمايندگان خود را انتخاب 
كنند و اين نمايندگان كه آگاهي بيشتري دارند مقامات انتخابي را 
از ميان نامزدهاي واجد شرايط )از ميان خود و ديگران( برگزينند.

     »ميل« در زمينه انتخاب رئيس دولت و مديران ارشد نظري 
مشابه فارابي را مطرح داشته كه همانا يافتن بهترين فرد جامعه و 
انتخاب او به مديريت آن است )از رئيس دولت تا مديران پايين تر(.

    »ميل« همچنين با دوران تقنينيه بيش از دو سال موافق نبود و 
با حرفه اي شدن وكالت مردم )تجديد انتخاب به صورت نامحدود( 
مخالفت داشت. او در اين زمينه نوشته است: وكيل حرفه اي )پي 
در پي انتخاب شدن( در هرجامعه به تدريج مدافع منافع طبقات 
متوسط و باال خواهد شد كه خود از آنها سود مي 
برد.     ميل همچنين گفته است كه اگر اكثريت 
يك پارلمان از افراد كم معلومات و ناآگاه، 
ضعيف و با تفكري ناقص تشكيل شود بايد در 
قانون ترتيبي داده شده باشد كه بتوان بي درنگ 
انتخابات را تجديد كرد زيرا كه منطقا نبايد اداره 
امور در دست چنين پارلماني باقي بماند.     ميل 
نسبت به دمكراسي آمريكا )به دليل تبليغات 
بی حد و حصر انتخاباتی، »حتي در زمان او« 
و نيز مشغله مردم معمولي و كار زياد آنان( 

ترديد داشت.

نظرات »جان استيوارت ميل« درباره دمكراسي و انتخابات
27

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

جان استیوارت میل
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ايلناـ  هشتم آذرماه 1397ـ  غالمحسين كرباسچی دبيركل 
حزب كارگزاران سازندگی در سومين كنگره اين حزب كه در اين 
روز برگزار شد با بيان اينكه تكوين كارگزاران سازندگی ايران از آغاز 
بر مبنای ايده و انديشه »كار« بوده است، گفت: ما در هيأت مؤسس 
اين حزب به اين فكر می كرديم كه كشور نياز به »كار« دارد و  نه 
حرف. ما »كارگزاران« را با اين فكر ايجاد كرديم كه »توليد« بنای 
توسعه و توسعه پايه آزادی است و توليد و توسعه فقط با حضور همه 

افكار و جناح های سياسی و اشتراك مساعی قابل تحّقق است. 
    كرباسچی )شهردار پيشين تهران و بنيادگذار روزنامه 
همشهری( تاكيد كرد: »راه آزادی« از سازندگی می گذرد. تا كار 
نكنيم، »حرف« بی فايده  خواهد بود. دموكراسی يك كاالی لوكس 
و تشريفاتی نيست كه فقط به لفظ باشد. زمان به سرعت سپری 

می شود. دموكراسی برای ما طريقت دارد، يعنی ابزاِر كارآمدی يك 
جامعه است. در همه سطوِح دولت، فقط و فقط با كارآمدی است 

كه می توان مشروعيت آن را نزد مردم حفظ كرد.
    وی ادامه داد: همه ما در برابر توليد و توسعه و ترقی و تعالی كشور 
مسئول هستيم. همه ما كه از مردم رای می گيريم بايد به مردم 
پاسخگو باشيم. مردم نمی پذيرند كه ما به ضرب و زوِر استدالل و 
تبليغات آنها را به پای صندوق رای بياوريم، اما وقتی دولت، مجلس و 
شهرداری را به دست گرفتيم .... مردم حق دارند به ما بگويند اگر اين 
گونه بود اصال چرا وارد ميدان شديد؟. حل »مشكالت كار كردن« 

هم خودش بخشی از »كار كردن« است.
]كرباسچی در دو دهه گذشته چندبار به مجازات زندان محكوم 

شده است[.

غالمحسين کرباسچی: کشور نياز به »کار« دارد، نه َحرفـ  توليد
 و سازندگی پایه آزادی است

کرباسچی و کنگره حزب کارگزاران
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29

دانستنی ها

روز جهاني بيماري بي درمان ايدز كه ظرف 33 سال 37 ميليون انسان را 
بيجان كرده است

يكم دسامبر هر سال روز جهانی بيماری ايدز و تالش برای 
درمان آن و دوری جستن از ابتالء به آن اعالم شده است. 

    وزيران بهداشت همه كشورها در نشست سال 1988 خود، 
با هدف روشن ساختن جهانيان از خطر بيماري »بي درمان« 
ايدز كه پنجم ژوئن 1981 شناخته شده است؛ »يكم دسامبر 
هر سال« را »روز جهاني بيماري ايدز World AIDs Day « اعالم 
كردند. از آن پس مبارزه با اين بيماري كه هر روز پنج تا هشت 
هزار انسان را از اين دنيا مي بَرد به صورت يك »َكمپين جهاني 
= مبارزه همگاني« درآمده است زيرا كه تلفات اين بيماري بيش 
از هر جنگ است و به صورت پاندميك )پان يعني همه و دموس 

به معناي مردم = همه مردم گير( در آمده است. 
    برآورد شده است كه بيماران ايدزي جهان در سال 2007 
نزديك به چهل ميليون و در سال 2010 سي و چهار ميليون 
و در سال 2012 سی و شش ميليون تَن بودند. تا سال 2010 
بيش از 30 ميليون تَن از بيماري ايدز كه ايميون سيستم 
)دستگاه دفاع طبيعي( بدن را از كار مي اندازد جان سپرده 
بودند و تا سال 2014 حدود سی و هفت ميليون. يكم دسامبر 
2018 دبيركل سازمان ملل گفت كه 77 ميليون انسان به اين 
بيماری )ويروس اچ. آی. وی HIV ( دچار شده اند كه حدودا 

نيمی از آنان درگذشته اند.
    ويروس اين بيماري )اچ. آي. وي( از طريق مايعات بدن 
)خون، مايعات تناسلي، شير مادر و ...( سرايت مي كند. هنوز 

داروي قطعي درمان اين بيماري به دست نيامده و يك قرص 
گرانقيمت كه از مخلوط سه داروي قبلي ساخته شده است 
تنها براي برسرپا نگهداشتن بيمار تا لحظه مرگ است و هدف 
از تجويز آن تنها حفظ كيفيت نسبي زندگاني تا واپسين دم 
است، و از اينجاست كه اهميت آموزش مردم و روشن ساختن 

آنان به گريز از اين بيماري آشگار مي شود. 
    حدود ششصد هزار تن از قربانيان تلفات ساالنه ايدز كودكان 
هستند كه عمدتا شير مادر بيمار آنان را مبتالء كرده است. 
مبادله سرنگ آلوده تزريق مواد مخدر يكي از عوامل انتقال 
اين بيماري است. مردان و همجنس بازان بيشتر از زنان به 
بيماری ايدز دچار شده اند. قربانيان اين بيماری، عمدتا زنان 

خودفروش هستند.

    نسبت ابتالء به اين بيماري ميان سياهپوستان به ويژه در 
مناطق جنوب صحراي بزرگ افريقا بيشتر است. اين بيماري 
به صورت مرموز از همين منطقه )و عمدتا كشور كاِمرون( 
پديدارگشت. به نظر پژوهشگران، اين بيماری از دو قرن پيش 
و به صورتی ديگر و كم خطرتر در شمپانزه های آفريقای غربی 
ديده شده بود. خوردن گوشت اين شمپانزه ها و تماس با آنها 
باعث انتقال به انسان و تبديل نوع و خطرناك شدن آن شده 
است. يك سازمان آمريكايی در ژوئن 1981 بيماری ايدز را 

كشف و اعالم كرد.

لگو جهانی ایدز
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فساد اداری )دولتی( كه دارد انسان را از انسانّيت )اخالقيات( دور می كندـ  ضعف 
بزرگ انسانّيت و مدنّيت معاصر

سازمان ملل نهم دسامبر هرسال را روز جهانی مبارزه با فساد
International Anti-Corruption Day اعالم كرده است.

Transparency International كه دفتر مركزی آن در برلين است 
سوم دسامبر 2013 )12 آذرماه 1392( و بمانند سال های گذشته، 
گزارش ساالنِه خود در زمينه ی فساد = Corruption در دستگاه های 
دولتی 177 كشور بزرگتر ] نَه، جزاير مستقل ولی بسيار كم جمعيت[ 
جهان را منتشر كرد و مورد اظهار نظر بسيار قرار گرفت زيراكه 
كشورهاِی قبال پاك از فساِد دولتی هم داشتند به تدريج وارد اين 
مسئله می شدند كه ضعف انسانّيت و مدنّيت خوانده شده است. 
بنابراين، در گزارش سال 2013 دستگاه دولتی هيچ كشور، پاِك 
صد درصد نبوده است و به اين جهت است كه گزارش اين بررسی 
سال 2013 و تحليل های آن وارد تاريخ اجتماعی ملل )تاريخ 
عمومیـ  تاريخ جهان( شده تا معلوم شود كه چرا انساِن قرن 21 
حتی در كشورهای اروپای شمال غربی دارد از اخالقيات )انسانّيت( 
و مدنّيت دور می شود؟!. الزم است كه اصحاب انديشه راه های تازه 
برای اصالح رفتار انسان معاصر بيابند. در قرن نوزدهم انديشه ها بر 
پايه تأمين برابری اقتصادیـ  اجتماعِی انسان )سوسياليسم( متمركز 
شده بود كه چون اين ايسم ها ُمجری )مدير( خوب نداشتند در اواخر 
قرن بيستم شكست خوردند و بنابراين می رسيم به اصل مطلب كه 
نخست بايد راههای اصالح رفتار انسان انديشه شود و تا انسان، طبق 

تعريف آن، انسان نشود هيچ ايسم و تدبيری قادر به تامين سعادت، 
امنيت و كمال او نخواهد بود.

     در اين گزارش روش به دست آوردن ميزان فساد دولتی و انواع 
فساد ذكر شده است. اين فهرست تاكنون به عنوان اخطاری به دولت 
ها تلقی شده است كه به خود آيند و مسائل اداری ازجمله رشوه، 
تبعيض، اِعمال نفوذ، سوء استفاده از قدرت، فاميل بازی، بی نظمی 
در معامالت دولتی، ناديده گرفتن قوانين، عدم رعايت حق و ... را در 
كشوِر شان برطرف سازند و شّفاف و مطابق استاندارد شوند. در اين 
فهرست، ده كشور بهتر به ترتيب عبارت بودند از: دانمارك، نيوزيلند، 
فنالند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سويس، هلند، استراليا و كانادا. ده 
كشور رديف آخر )دارای فساد دولتی بيشتر( به ترتيب از پايين ترين: 
سومالی، كره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، ليبی، 

عراق، ازبكستان، تركمنستان و سوريه ذكر شده بودند.
در اين فهرست آلمان دوازدهم، ژاپن هجدهم، آمريكا نوزدهم، 
فرانسه بيست و دوم، تركيه و مالزی پنجاه و سوم، كوبا و سعودی 
شصت و سوم، ايتاليا و كويت شصت و نهم، برزيل هفتاد و دوم، 
چين هشتاُدم، هند و فيليپين نود و چهارم، مصر و اندونزی يكصد و 
چهاردهم، روسيه، جمهوری آذربايجان، پاكستان و لبنان يكصد و 
بيست و هفتم، بنگالدش يكصد و سی و ششم، كزاخستان يكصد و 

چهلم رديف گذاري شده بودند.
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227 ساله شدن اجراي اصالحيه هاي تضمين حقوق مردم در قانون اساسي آمريكاـ  
در آمريكا براي انتشار نشريه به كسب پروانه نياز نيست

اصالحيه هاي دهگانه اول قانون اساسي فدراسيون آمريكا موسوم 
به اعالميه حقوق )حقوق مردم( يا Bill of Rights كه مهمترين 
اصالحيه هاي اين قانون است از 15 دسامبر سال 1791 ميالدي به 

اجرا گذارده شده است. 
    طبق اصالحيه اول از اين ده اصالحيه، آزادي مطبوعات )پِرس 
ـ در آن زمان راديوتلويزيون نبودـ  پرس به نشريات گفته می شود(؛ 
نطق و بيان و اظهار عقيده؛ تشكيل اجتماعات مسالمت آميز و ابراز 
اعتراض و تسليم شكايت به مقامات و مراجع تضمين شده و آزادي 
مذهب يك حق خوانده شده كه دولت )دولت فدرال و دولت استيت 
ها( حق ندارد يك مذهب را به مردم به قبوالند و يا پيروي از يك 

مذهب را محدود كند.
     برپايه اصالحيه دوم، در يونايتد استيتز حمل اسلحه از سوي افراد 

آزاد است. در اصالحيه چهارم؛ امنيت شخصي، خانه و اوراق هر فرد 
تضمين شده است و بازرسي و توقيف غير منصفانه منع گرديده است. 
در اصالحيه پنجم؛ توقيف و نگهداشتن فرد بدون راي هيات منصفه 
قدغن گريده است. اصالحيه ششم تاكيد بر تسريع دادرسي منصفانه 
دارد، مجازات ظالمانه و خواستن وجه الضمان سنگين ممنوع شده 
و اصالحيه دهم، قدرت حكومت را ناشي از مردم مي داند. در مقدمه 

اين اصالحيه هاي دهگانه تاكيد بر اليتغير بودن آنها شده است.
     باتوجه به اصالحيه اول است كه درآمريكا براي انتشار هرگونه 
نشريه از جمله روزنامه نياز به دريافت پروانه از كسي نيست و 
محدوديت ندارد و اگر كسي از اين طريق مرتكب تخلفي شود و به 
حقوق ديگري خدشه وارد آورد با او مطابق قوانين عمومي رفتار 
خواهد شد. بنابر اين؛ ضابطه جدا گانه )قانون مطبوعات( وجود ندارد.

انبوه قاچاق سيگار خارجی به جمهوری اسالمی ايران در سال 1390، طبق آمار 
انتشاريافتهـ  بهای سيگار آمريكايی در ايران يک چهاردهم آن در آمريكا است!

تهرانـ  26 آذرماه 1391ـ  ايسنا: طبق آخرين آمار منتشر شده 
)كه اينك تاريخ شده است(، در سال 1390 هجری خورشيدی 
حدود 21 ميليارد و 900 ميليون نخ ]دانه[ سيگار به صورت قاچاق 
به جمهوری اسالمی ايران وارد شده بود. به اين ترتيب؛ حجم قاچاق 
سيگار بيش از سه برابر واردات قانونی اين كاال به كشور بود!. ميزان 
مصرف سيگار در جمهوری اسالمی در سال 1390 بالغ بر 63 ميليارد 
و 800 ميليون نخ برآورد شده بود. ميزان سيگار قاچاق سال 1389 
نيز معادل 28 ميليارد نخ اعالم شده بود. تركيه و امارات عربی متحده 
از مبادی اصلی ورود سيگارقاچاق به جمهوری اسالمی اند. سويس 
بزرگترين صادركننده سيگار به ايران است. واردات قانونی سيگار به 
كشور درسال 1390 با رشد 111 درصدی، به 6.6 ميليارد نخ رسيد. 
اين، در حالی بود كه همزمان با افزايش نرخ ارز در ايران پيش بينی 
می شد كه واردات قانونی و همچنين قاچاق سيگار به كشور با كاهش 
مواجه شود. سازمان جهانی بهداشت، دخانيات را »قاتل شماره 

يك« بشر اعالم كرده و استيت های 50 گانه فدراسيون آمريكا 
حتی استيت هايی كه از 4 قرن پيش توليد كننده توتون، سازنده 
سيگار و صادركننده آن بوده اند ماليات های بسيار سنگين بر سيگار 
وضع كرده اند. برای مثال؛ بهای هر پاكت سيگار در استيت مشترك 
المنافع ويرجينيا كه سابقه 400 ساله در كشت توتون و ساخت 
سيگار دارد از 50 سنت به 6ـ  7 دالر رسيده است، حال آنكه در ايران، 
همين سيگار به همان بهای معادل 50 سنت )نيم دالر( بفروش می 
رسد. سالها است كه به دولت جمهوری اسالمی پيشنهاد می شود 
كه با وضع ماليات سنگين بر سيگار، هم درآمد خودرا باال ببرد و هم 

مصرف دخانيات را كاهش دهد كه هنوز اقدامی نشده است.
 

   چندی پيش 55 درصد از سهام شركت دخانيات ايران بابت رّد 
ديون دولت، از »وزارت صنعت، معدن و تجارت« به وزارت »تعاون، 

كار و رفاه اجتماعی« منتقل شد.
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روزي كه شهر بيشاپور
Bishapoor ساخته شد

به گزارش كرونيكلهاي جهان )روزشمار رويدادهاي مهم ملل 
جهان در طول زمان(، شهر بيشاپور در منطقه كازرون 24 نوامبر 
سال 266 ميالدي تكميل شد. كار ساختن اين شهر كه به تصميم 
شاپور يكم، شاه ساساني وقت ساخته شد نزديك به شش سال 
طول كشيد. در ساختن اين شهر هم از اسيران رومي استفاده 
شد. ارتش ايران به فرماندهي شاپور يكم در سال 260 در ناحيه 
»ادسا )امروز: ارفا = اورفا(« در شرق فرات )جنوب تركيه امروز( 
ارتش روم را شكستي سخت داد و والرين امپراتور اين كشور با 71 
هزار نظامي رومي را اسير كرد كه از اين اسيران براي ساختن سد 
شوشنر )بند قيصر(، ساختن شهر گندي شاپور در خوزستان و 
بيشاپور در فارس استفاده شد. در ساختن شهر بيشاپور از معماران 
يوناني و رومي هم استفاده شده بود. شكل ساختمانها و خيابان 
بندي شهر بيشاپور )خيابانهاي متقاطع( حكايت از ايرانيـ  

اروپايي بودن اين شهر دارد. بيشاپور در مسير راه استخر )شيراز( 
به شوش و تيسفون ساخته شده بود.

     شاپور يكم كه به تاسيس شهرهاي تازه در مسير راههاي مهم 
و يا مناطق مستعد صنعت و كشاورزي عالقه داشت، شهر نيشابور 

خراسان را هم در دامنه كوه بينالود بساخت.
    شاپور يكم كار تاسيس شهرهاي بزرگ را با ساختن شهر 
قزوين )كاسپين( آغاز كرد. سوم نوامبر سال 245 دستور ساختن 
قزوين را صادر كرد و اين شهر ظرف سه سال ساخته شد و در سال 
248 ميالدي تكميل شد. شاپور يكم به احترام طايفه كاسپين كه 
در اين منطقه تا گيالن زندگي مي كردند نام خود را بر اين شهر 
نگذارد و به نام همان طايفه اسم گذاري كرد. اروپاييان درياي 
مازندران )خزر( را به نام همين طايفه، كاسپين مي گويند و مي 

نويسند كه بين المللي شده است.

بقایاي کاخ شاپور یکم در شهر بیشاپور فارس
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