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ساربانا  ، باربگشا از اشتران                   شهر تبريز است و مهد دليران 

روز بيست و يکم آذر 1325 ، درست يک ســال پس از برپايی فرقه ی دموكرات آذربايجان زير حمايت ســرنيزه های سربازان اشغال گر روس  و 
خيزش پرهيمنه ی مردم تبريز به يک سال جدايی آذربايجان از ايران پايان داد . 

دست نشاندگان بيگانه در حالی كه هنوز روز بيستم آذر 1325 شــعار می دادند » مرگ هست ، بازگشت نيست « ؛ اما قيام دليرانه ی مردم تبريز كه از 
حمايت همه ی مردم ايران و نيز نيروهای مسلح ايران برخوردار بود ، به مزدوران و عوامل بيگانه نشان دادند كه هم » مرگ هست و هم بازگشت « . 

روسيان برای نجات مخلوق ناقص الخلقه خود ، در حالی كه نيروهای ارتش از قافالن كوه گذشــته و به سوی تبريز روان بودند ، بر آن شدند كه آقای 
محمد بی ريا را به جای ســيد جعفر پيشه وری بنشانند تا شــايد بتوانند » مخلوق ناقص الخلقه ی« خود را از خشــم مردم ايران و به ويژه خشم مردم 

آذربايجان برهانند . 
از اين رو ، با ابالغ دستور از مسکو سرهنگ قلی اوف كنسول اتحاد شوروی در تبريز و  يا  فرمان روای واقعی فرقه ی دموكرات ، سيد جعفر پيشه وری 
در حضور اعضای كميته ی مركزی فرقه ی دموكرات كه در ايوان ساختمان اين فرقه گردآمده بودند ، ضمن سخنان كوتاهی از مقام خود كناره گيری كرد 

و  محمد بی ريا را به عنوان رهبر فرقه ی دموكرات معرفی نمود . 
سنی گتيرن ، سنه ديير گت 

) كسی كه تو را آورد ، به تو می گويد برو ( 
آقای دكتر نصرت اهلل  جهان شاهلو از اعضای گروه معروف به 53 نفر ، از فعاالن حزب توده و معاون پيشه وری در اين باره می نويسد : *

» آقای پيشه وری و من از در شمالی ساختمان فرقه بيرون شديم و با قرار قبلی به كنسول گری شوروی نزد آقای سرهنگ قلی اوف رفتيم . 
آقای قلی اوف در اتاق كوچکی ما را پذيرفت . آقای پيشه وری كه از روش ناجوانمردانه ی روسيان سخت برآشفته بود ، به سرهنگ قلی اوف پرخاش 
كرد و گفت : شــما ما را آورديد ميان ميدان و اكنون كه ســودتان اقتضا نمی كند ، ناجوان مردانه ما را رها كرديد . از ما گذشته است ؛ اما مردمی را كه به 

گفته های ما سازمان يافتند و فداكاری كردند ، همه را زير تيغ داده ايد . به من بگوييد پاسخ گوی اين همه نابسامانی ها كيست ؟ 
آقای سرهنگ قلی اوف كه از جسارت آقای پيشه وری سخت برآشفته بود ، زبانش تپق زد و يک جمله بيش نگفت : 

سنی گتيرن ، سنی ديير گت 
) كسی كه تو را آورد ، به تو می گويد برو ( 

سخن كوتاِه ، سرهنگ قلی اوف كنسول اتحاد شوروی در تبريز به سيد باقر پيشه وری رهبر فرقه ی دموكرات آذربايجان تا چند لحظه پيش ، ماهيت 
اين فرقه ی ساخته و پرداخته ی مسکو را در دوران اشغال آذربايجان از سوی ارتش سرخ به خوبی نشان می دهد و سخنان وی نيز اين سخن پيشه وری 
كه شما ما را آورديد ميان ميدان و اكنون كه ســودتان اقتضا نمی كند ، ناجوانمردانه ما را رها كرديد ... ، ديگر جای هيچ گونه » اما و اگر « در مساله ماهيت 
فرقه ی دموكرات آذربايجان باقی نمی گذارد . اما پرسش اين جاســت كه بی مهری چند ساله ی دولت نسبت به اين رخداد بزرگ ملی ، چراست و برای 

چيست ؟
چنان كه گفته شد : روز 21 آذر 1325 ، پيش از آن كه پای ارتش به تبريز برســد ، مردم تبريز با خيزش شکوهمند خود ، بساط فرقه را چنان در هم 

پيچيدند كه با ورود  ارتش به تبريز ، نشانی از فرقه و  » فرقه چی ها « بر جای نبود . 
چرا دولت ، نام خيابان 21 آذر را به 16 آذر دگرگون كرد . درست است كه می بايست مبارزه ی هم انديشان شهيد ما در رخداد 16 آذر 1332 ) چند ماه 
پس از استقرار حکومت كودتا و به سقوط كشــاندن دولت ملی دكتر محمد مصدق ( گرامی داشته می شد و پايداری دليرانه ی دانش جويان هم انديش 
شهيد دانش جو  ارج گذاشته می شد . برای اين كار شايسته ، خيابان خاوری دانشگاه تهران به نام 16 آذر نام گذاری می شد ؛ نه اين كه با زدودن نام 21 

آذر از خيابان باختری دانشگاه ، اين كار انجام می گرديد . 
21 آذر 1325 ، نماد ، همبســتگی ملی ايرانيان ، نماد طرد بيگانگان ، نماد ايســتادگی  و جان بازی مردم آذربايجان و به ويژه مردم تبريز در دوران 

حکومت يک ساله ی سياه فرقه ی دموكرات بر آذربايجان و سرانجام نماد » نجات آذربايجان « و نماد » گريز اهريمن « است . 

* ما و بيگانگانـ  خاطرات سياسی دكتر نصرت اهلل جهان شاه لو افشارـ  انتشارات سمرقندـ  چاپ سوم 1393ـ  ر 186
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آخرین شــاه ایران با پذیرش نتایج یک همه پرسی مسخره و فرمایشی، 
تن به جدایی بحرین از ایران داد . بیش ترین مردم ساکن دربحرین ایرانی 
تبار و شــیعه مذهب هســتند و بابت این جدایی فرمایشــی دل پرخونی 
داشته  و دارند  . این ناخشنودی ســرانجام از حدود سه سال پیش در قالب 
اعتراض   های مسالمت آمیز ، ولی گسترده به پیش نما آمد و با سرکوب شدید 
حاکمان بحرین و دخالت آشکار عربستان ســعودی ) اعزام نیرو ، شرکت 
مستقیم در ســرکوب مردم بحرین ، استفاده از ســاح   های غیر متعارف ، 

شکنجه و دیگر روش   های ضد انسانی ( مواجه شد . 
شگفتا که با وجود گزارش   های متعدد نهادهای بین المللی از جنایاتی که 
علیه اکثریت مردم بحرین می شــود ، مجامع بین المللــی و مدعیان دفاع از 
حقوق بشر سکوت پیشه کرده اند و حتا دولت جمهوری اسامی  ایران هرگز 
واکنش درخوری در دفاع از حقوق هم خانمانان و هم میهنان بحرینی از خود 
نشان نداده است . چندی پیش بنگاه ســخن پراکنی بریتانیا )بی . بی . سی ( 
مژده می دهد بار دیگر اســتعمار انگلیس و با پول شــیخ بحرین به این سر 
زمین باز می گردد . خبر را به نقل از دیدارگاه / تارنمای فارسی بی . بی . سی 

بی کم و کاست نقل می کنم : 
 بریتانیا ساخت اولین پایگاه نظامی  دایمی  این کشور در خاورمیانه را پس 

از گذشت بیش از 4۰ سال ] درست 45 سال [ در بحرین آغاز کرد.
بریتانیا از سال ۱۹۷۱ میادی )یعنی از زمان اعام استقال بحرین( در 

بحرین پایگاه نظامی دایمی نداشته است.
فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا به همراه پرسنل نیروی دریایی 
این کشور در مراسمی که به مناسبت آغاز مراحل ساخت پایگاه دریایی جفیر 

در بندر میناء سلمان در بحرین برگزار شده بود، شرکت کردند.
قرار است از این پایگاه برای پشتیبانی شناورهای نیروی دریایی بریتانیا 

که به خلیج فارس اعزام می شوند، استفاده شود.

ارباب قدیمی شیخ  رسما باز آمد !
آقای هاموند گفته است که این اقدام نشــان دهنده تعهد بریتانیا به این 

منطقه است.
وزیر امــــور خارجه بریــــتانیا با اشاره به احداث این پایگاه هم چنین 
گفت: » به این ترتیب حضور نیروی دریایی ســلطنتی در آینده در بحرین 

و هم چنین حضور مداوم بریتانیا در شرق کانال سوئز تضمین می شود« .
آقای هاموند افزود: » این پایــگاه جدید به بریتانیا اجــازه می دهد تا با 

متحدانش در تقویت ثبات در خلیج فارس و سایر کشورها همکاری کند.«
بحرین به دلیل نقض جدی حقوق بشــر مورد انتقاد قرار دارد، اما آقای 
هاموند گفته است که بریتانیا به کشــورهای حوزه خلیج فارس برای ایجاد 

تغییر کمک می کند.
وزیر خارجه بریتانیا گفت: » بحرین کشــور کاملی نیست ؛ اما دست کم 

می داند که مشکاتش چیست و برای حل آن ها چه باید بکند« .
به گفته آقای هاموند مقامات بحرین » خواستار آن هستند که در ایجاد 
اصاحات به آنها کمــک کنیم. به عنوان مثال در نیروی پلیس، سیســتم 

قضایی و زندان ها« .
به گفته فرانک گاردنــر، خبرنگار امنیتی بی بی ســی، افزایش تعهدات 
نظامی بریتانیا به کشورهای حوزه ی خلیج فارس جنجال برانگیز بوده است.

بحرین بخش عمده هزینه ۲۳ میلیــون دالری )۱5 میلیون پوندی( که 
برای ســاخت این پایگاه الزم است را پرداخته اســت و بریتانیا هزینه   های 

جاری را می پردازد.
البته باید به یاد داشته باشیم که تجزیه ی بحرین برپایه ی قوانین جاری 
) قوانین مشــروطیت ایران ( غیر قانونی بوده است و هنوز بحرین ، استانی 
از استان های کشور می باشد . ســکوت دولت جمهوری اسامی به معنای 

سکوت ملت و  مردم ایران نیست . 
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«
چنان نوشتند و سخن گفتند که گوئی از روز دوشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹4 
همه ی بخش های» برجام « به اجرا در آمده ، تحریم  ها برداشــته شده و 
یا بزودی   می شــود و تنگناهایی که ایرانی  ها با آن  ها دست به گریبانند ، 
از میان   می رود  هیچ کس و هیچ رســانه ای حتی اشاره نکرد که دو شنبه 
۲۷ مهر ، روزی است که ایران نابود سازی تاسیسات هسته ای خود را آغاز 
کرد . تنها پس از اجرای کامل این نابود ســازی  ها ، و تاییــد کارگزاری 
) آژانس ( بین المللی انرژی هســته ای ) و در واقع دولت آمریکا در قالب 
آقای آمانو ( اســت که بخش  هایی از تحریم  ها ) و نه همه آن  ها ( تعلیق و 
برداشته   می شود . در بهترین حالت ، و اگر ساز تازه ای کوک نشود ، آژانس 
و آقای آمانو تا پایان سال جاری مسیحی و حتی اوائل سال آینده میادی، 
در این مورد نظر نخواهند داد . پس ، » بُزک « ما باید چند ماه دیگری صبر 

کند ؟!
شــاید برای برخی از خوانندگان گرا  می این پرسش پیش آید که پس 
چرا پای هیات های تجاری و حتی سیاســی به ایران باز شده و هر روز در 
رســانه های ایران خبرهای نوید دهنده ای ازاین سفرها منتشر   می شود. 
در پاســخ باید گفته شــود : این هیات  ها   می آیند تا » جا ذخیره کنند « و 
بتوانند پس از برداشــته شــدن یا تعلیق بخشــی از تحریم  ها لقمه های 

دندان گیر تری به چنگ آورند . 
بر اساس توافق جامع هسته ای میان جمهوری اسامی و قدرت های 
جهانی، »روز اجرای توافق« روزی اســت که آژانس تأیید کند که ایران 
تعهدات مقدماتی خود را از جمله در تأسیســات اراک، نطنز و فردو انجام 

داده است. تعهدات جمهوری اسامی در این زمینه عبارتند از : 

اراک
۱-  قلب رآکتور آب ســنگین اراک را از آن خارج کنــد و جای آن را با 

بتون پر کند به طوری که دیگر قابل استفاده نباشد.
۲-  ســاخت مجتمع سوخت اراک را ایســتا کند و موجودی سوخت و 
مجتمع تولید آن را تا آماده شدن رآکتور جدید زیر نظارت آژانس قرار دهد. 
ایران باید در خطوط تولید ســوخت تغییرات فنی ایجاد کند تا متناسب با 

رآکتور جدید شود.
۳- در اجــرای محدودیت ۱5 ســاله تولید آب ســنگین، موجودی آب 
سنگین و میزان تولید آب سنگین در کارخانه اراک را به آژانس گزارش دهد 
و اجازه نظارت آژانس بر ذخیره و تولید را فراهم کند. این نظارت در صورت 

درخواست آژانس از طریق بازدید از کارخانه اراک صورت خواهد گرفت.

نطنز
4-  تعداد ماشین های غنی سازی IR -۱  را در تأسیسات غنی سازی 
5۰  عدد و سطح غنی ســازی را به ۳.۶۷ درصد کاهش دهد  نطنز به ۶۰ـ 
و ماشــین های اضافی را باز و به انبار منتقل کند و تحت نظارت پیوسته 

فرمان مقدماتی برجام 10

آژانس قرار دهد.
5-  محدودیت های پیش بینی شده در مورد تحقیق و توسعه ماشین های 
غنی سازی را اعمال کند و ماشین های اضافی را تحت نظارت آژانس به انبار 

منتقل کند.

فردو
۶- تمام فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مرتبط با غنی 

سازی و کار با مواد هسته ای را در تأسیسات فردو متوقف کند.
۷-  تنها ۱۰44 ماشــین IR -۱   در تأسیسات فردو به صورت نصب شده 
باقی   می ماند که با ترتیب خاصی تنها بــرای تولید ایزوتوپ های پایدار مورد 
اســتفاده خواهد بود. بقیه ماشــین  ها باید باز و به انبار منتقل شــود و تحت 

نظارت آژانس قرار گیرد.

ذخيره
۸- ایران   می تواند معادل ۳۰۰ کیلوگرم گاز UF ۶ با غنای تا ۳.۶۷ درصد 
اورانیوم غنی شده ذخیره کند. ذخایر مازاد بر آن باید یا به سطح غنای طبیعی 
رقیق شــود، یا در عوض تحویل اورانیوم با غنای طبیعی، به خارج فروخته 
شــود. گروه ۱+5 باید به ایران کمک کند تا قراردادی برای این تبادل با یک 

نهاد خارجی منعقد کند.
۹- تمام اکسید اورانیوم غنی شــده ایران که غنای آن بین 5 تا ۲۰ درصد 
است باید به صفحه سوخت قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل 

شود.

زمينه نظارت آژانس
۱۰- باید مدالیته  ها و ترتیبات خاص تأسیســات اتمی برای فراهم آوردن 

زمینه فعالیت های شفافیت ساز آژانس تکمیل شود.

خواندنی : 
به همین بنــد ده توجه کنید ! ... چند بــار را به خاطر   می آوریــد که آژانس ، 
بازرسانش و شــخص آقای آمانو ) پیش تر آقای البرادعی ( با طرح یک » اما « 
» شــاید « و یا » برمبنای گزارش فان منبع ، یا سازمان « پرونده هسته ای 
ایران را به دســت انداز جدیدی انداختند ؟ . حال ، با این ســوابق ،   می توان 
اطمینان داشت در پایان ســال جاری و یا اوائل سال آینده میادی گزارش 
آقای آمانو حاوی یکی از این اماها ، شــاید  ها و تردیدهای بهانه ساز نباشد و 

بازهم تعویق رفع یا تعلیق همان تحریم های محدود را موجب نشود ؟ 

شورای نويسندگان
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فرمان دفتر سياسي کميته مرکزي اتحاد 
جماهير شوروي به مير ]جعفر[ باقراوف، 

دبير کميته ي مرکزي حزب کمونيست آذربايجان درباره :

»        اقدامات براي ايجــاد جنبش تجزيــه طلبي در 
آذربايجان جنوبي و ديگر استان هاي 

 شمالي ايران«  

6 ژوئيه 1945 ]16 امرداد 1324[
به كلي سري

به رفيق باقراوف
اقدامات براي ایجــاد جنبش تجزیه طلبي در جنــوب آذربایجان و دیگر 

استان هاي شمالي ایران.
۱ـ الزم است که اقدامات مقدماتي براي ایجاد منطقه ي خود مختار ملي 

آذربایجان ]oblast[ با اختیارات گسترده در داخل کشور ایران آغاز گردد .
هم زمان، جنبش تجزیه طلبي جداگانه در استان هاي گیان، مازندران، 

گرگان و خراسان ایجاد گردد .
۲ـ ایجاد یک حــزب دموکــرات در آذربایجان جنوبي، بــه نام »  حزب 
دموکــرات آذربایجان« ]   فرقه دموکــرات آذربایجان[ ،  با هــدف راهنمایي 
]راهبري[ جنبش تجزیه طلبي. ایجاد حزب دموکرات در آذربایجان جنوبي، 
باید هم زمان با تجدید ســازمان تشــکیات حزب توده ایران در آذربایجان 
جنوبي و ادغام آن و همه ي هواداران جنبش تجزیــه طلبي، از هرگروه ]در 

فرقه دموکرات[ انجام شود .
۳ـ در میان کردهاي شــمال ایران، اقدامات مقتضي براي جذب آنان به 
جنبش تجریه طلبي مجزا، براي ایجاد منطقه ي خودمختار ملي کردستان، 

به عمل آید .

4ـ اســتقرار یک گروه از کارگران مســئول، براي راهنمایي ]راهبري[ 
جنبش تجزیه طلبي و هم آهنگ کردن اقدامات آنان، با سرکنســول اتحاد 
جماهیر شــوروي در تبریز نظارت عالی این گروه، به باقراوف و یعقوب اوف 

سپرده شود .
5ـ مســئولیت کارهاي مقدماتي انتخابــات آذربایجــان جنوبي براي 
پانزدهمین دوره ي قانونگزاري مجلس ایران، بــه عهده ي کمیته مرکزي 
حزب کمونیســت آذربایجان )باقراوف و ابراهیم اوف( گذارده مي شــود تا 
اطمینان حاصل گردد که انتخاب شــوندگان از هــواداران جنبش تجزیه ي 

طلبي برپایه شعارهاي ]اصول[ زیر مي باشند...
۶ـ ایجــاد گروه هاي رزمنده، مســلح به جنگ افزارهاي ســاخت خارج، 
با هدف فراهــم آوردن امکان دفاع بــراي هواداران شــوروي ]و[ فعاالن 
جنبش تجزیه طلبي دموکراتیک و ســازمان هاي حزب ]فرقه ي دموکرات 

آذربایجان[
مســئولیت این مهم به عهده رفیق ]نیکاي[ بولگانیــن، همراه با رفیق 

باقراوف  گذارده شود .
۷ـ ایجاد انجمن روابط فرهنگي ایران و جمهوري سوسیالیستي شوروي 

آذربایجان براي تقویت اقدام هاي فرهنگي و تبلیغاتي در آذربایجان جنوبي .
۸ـ براي جلب توده هاي وســیع به جنبش تجزیه طلبي، الزم مي دانیم 
که »    انجمن دوســتاران آذربایجان شــوروي«   در تبریز و در تمامي نواحي 

آذربایجان جنوبي و گیان، تشکیل شود . 
۹ـ کمیته ي مرکزي حزب کمونیست آذربایجان شوروي، مامور است که 
یک مجله ي مصور در باکو براي پخش در ایــران و ۳ روزنامه در آذربایجان 

جنوبي، ایجاد کند .
۱۰ـ بنگاه انتشــارات دولتي )Yudin( متعهد است که سه ماشین چاپ 
مسطح در اختیار کمیته ي مرکزي حزب کمونیست آذربایجان قرار دهد تا 
براي ایجاد امکان چــاپ )tipografskaya baza( براي حزب دموکرات 

آذربایجان جنوبي ]فرقه دموکرات آذربایجان[، بکار گرفته شود . 
۱۱ـ مســئولیت تهیــه ي کاغــذ خوب بــراي چاپ مجلــه ي مصور 
در باکــو و هم چنیــن ۳ روزنامــه در آذربایجــان جنوبي، بــه عهده ي 
]Narkomvneshtorg[ کمیســر خلــق براي تجــارت خارجي )رفیق 
   آناستاس] میکویان( گذارده شود. جمع تیراژ کم تر از ۳۰۰۰۰ نسخه نباشد .

۱۲ـ  به کمیســاریاي خلق براي امور داخلي جمهوري آذربایجان، اجازه 
داده شــود که زیر نظر رفیق باقراوف، براي کســاني که مامور اجراي این 

اقدامات مي باشند، اجازه ي رفت به ایران و بازگشت از ایران صادر گردد .
۱۳ـ براي تامین هزینه هاي جنبش تجزیه طلبي در آذربایجان جنوبي و 
انتخابات پانزدهمین دوره ي قانون گذاري مجلس، کمیته ي مرکزي حزب 
کمونیست آذربایجان شــوروي، صندوق ویژه ي با اختصاص یک میلیون 

روبل ارز خارجي )»    براي تبدیل به تومان«  (، ایجاد کند .
ششم ژوئیه ۱۹45، دفتر سیاسي کمیته مرکزي

ماخذ: جمهوری آذربایجانـ  آرشیو مرکز دولتی احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی 
  AR SPIHMDA f    .v , 90 .i , 89.s ,1.   / تاریــخ تجزیه ایرانـ  دفتر یکــمـ  تاش نافرجام برای 

تجزیه ی آذربایجانـ  هوشنگ طالعـ  انتشارات سمرقندـ  تهران ۱۳۸5 رر ۳۳۲ـ  ۳۳۱ 

فرقه ی دموکرات آذربایجان  بدون نقاب
) سند يک ( 
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محمد حيدری 

14 ژوئيه 1945 ]24 امرداد 1324[
به كلي سري

Iـ  درباره ايجاد فرقه دموكرات آذربايجان
۱ـ فوري ترتیب انتقال ]ســفر[ پیشه وري و کامبخش ]از 
رهبران حزب تــوده[ را به باکو، براي انجــام مذاکره بدهید. 
بســته به نتیجه ي مذاکره، انتقال پــادکان ]صادق   پادگان[ 
ریاســت کمیته ي ناحیه اي حزب توده آذربایجان را در نظر 

داشته باشید.
۲ـ براي ایجاد کمیته هاي تشــکیاتي در مرکز )تبریز( و 
مناطق دیگر )na mestakh( نامزدهاي مناســب از میان 
دموکرات هاي موجه از میان روشنفکران، بازرگانان طبقه ي 
متوســط، خرده مالکان و روحانیون، از میان احزاب مختلف 
دموکرات و هم چنین از میان غیــر اعضا، انتخاب و آنان را در 
کمیته هاي تشــکیاتي فرقه ي دموکرات آذربایجان، وارد 

کنید . 
باالتریــن اولویت، مربوط به کمیته ي تشــکیاتي تبریز 
است که وســیله ي نشــریات دموکرات موجود مانند خاور 
نو، آژیــر و جودت و بقیــه، تقاضاي ایجاد فرقــه دموکرات 

آذربایجان را خواهند نمود .
۳ـ گروه هاي موســس در دیگر مناطق با چاپ تقاضا در 
نشریات، خواستار حمایت از ایجاد کمیته های فرقه دموکرات 
از میان فعاالن تشکیات حزب توده و دیگر تشکیات هاي 

دموکرات خواهند گردید .
اجازه ندهید که این امر، تنها محدود به تغییر نام حزب توده 
به حزب دموکرات آذربایجان گــردد. به کمیته ي منطقه اي 
حزب توده تبریز و تشــکیات ناحیه اي آن توصیه کنید که 
تقاضاي فرقه ي دموکرات آذربایجان را مورد بررسي قرار داده 
و تصمیم به انحال تشــکیات حزب توده گرفته و اعضا را 

وارد فرقه ي دموکرات آذربایجان بنمایند .    
پــس از ایجاد کمیته ي تشــکیاتي فرقــه ي دموکرات 
آذربایجان در تبریــز، باالترین اولویت، ایجــاد کمیته هاي 

تشــکیاتي فرقه دموکرات آذربایجان در شــهرهاي زیر اســت: اردبیل، 
رضائیه، خوي، میانه، زنجان، مراغه، مرند، ماکو، قزوین، رشــت، پهلوي، 

ساري، شاخ Shakh ]بندر شاه؟[، گرگان و مشهد.
ایجاد یک ارگان مطبوعاتي در کمیته ي تشــکیاتي فرقه ي دموکرات 

آذربایجان در تبریز به نام »    صداي ]نداي؟[ آذربایجان«
ترتیب تهیه ي برنامه ها و منشور براي کمیته تشکیاتي تبریز داده شود .

IIـ  اقدام الزم براي اطمينان از انتخاب نمايندگان براي 
دوره پانزدهم قانون گذاري

۱ـ آغاز مذاکره با نمایندگان مجلس کــه از آنان در زمان انتخابات براي 
این دوره قانون گذاري حمایت مي کنند، با هدف نامزدکردن این نمایندگان 
براي دوره ي پانزدهم قانون گذاري با این شرط که آنان، در راه عملي کردن 

شعارهاي فرقه دموکرات آذربایجان مبارزه نمایند .
۲ـ اقدام هاي الزم براي انتخاب نامزد هــاي نمایندگي مجلس از میان 
افراد دموکــرات که آماده ي مبــارزه در راه عملي کردن شــعارهاي فرقه 

دموکرات باشند، آغاز گردد .
۳ـ مقایسه ي ســیاهه ي نامزدهاي نمایندگانی که سفارت ]شوروي در 

تهران [ توصیه کرده است، با در نظر گرفتن دستورالعمل هاي جدید .
4ـ اقدامات در جهت شناندن نامزدهاي دست چین شده براي مجلس، 

در مطبوعات آغاز و ترتیب تماس و ماقات ]آن ها[ با موکان داده شود .
5ـ  حمایت از اجتماعات، دمونستراسیون ها، اعتصابات و انحال انجمن هاي 

انتخاباتي که مناسب ما نیست، با هدف تضمین منافع ما در انتخابات .
۶ـ در فراینــد آمادگي براي انتخابــات، در حوزه هاي شــمالي ایران، 
مصالحه ]انجام گیرد[ و افرادي که به وســیله ي نیروهاي ارتجاعي نامزد 

شده اند و علیه کاندیداهاي جنبش دموکرات فعال هستند، اخراج گردند .
۷ـ خواستار تعویض رهبران ســازمان هاي ناحیه اي شوید که با داشتن 

افکار ارتجاعی، مناسب نیستند .

IIIـ  تاسيس »  انجمن دوستداران آذربايجان شوروي« .
۱ـ براي تاسیس »  انجمن دوســتداران آذربایجان شوروي«   از افرادي 
که در جشن هاي بیست و پنجمین ســال آذربایجان شوروي شرکت کرده 

بودند، استفاده شود .
۲ـ از افرادي که در کنســولگري هــاي ما کار مي کننــد، نظامي ها و 

]فعاالن[ حزبي، در سازمان دهي انجمن استفاده شود .
۳ـ گروه تشکیاتی »  انجمن دوســتاران آذربایجان شوروي«   در تبریز، 

منشور انجمن را تهیه نمایند.
4ـ براي جلب گســترده ي مردم بــه »  انجمن دوســتداران آذربایجان 

دستورالعمل محرمانه شوروي
 در مورد انجام ماموريت ويژه

 در سراسر آذربايجان جنوبي و
 استان هاي شمالي ايران

فرقه ی دموکرات آذربايجان  بدون نقاب
) سند دو ( 
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شــوروي«،   از مطبوعات به طور ســازمان یافته براي تشــریح دست 
آوردهاي اقتصادي، فرهنگي و هنري آذربایجان شــوروي و دوستي 
تاریخي مردم آذربایجان جنوبي با مردم آذربایجان شــوروي، استفاده 

شود .
IVـ  تشکيالت جنبش تجزيه طلبي

انجام کارهاي تشــکیات براي ایجاد جنبش تجزیه طلبي براي: 
منطقه ي خود مختــار آذربایجان و منطقه ي خودمختار کردســتان با 

اختیارات گسترده  .
در اســتان هاي گرگان، گیان، مازندران و خراســان، تشکیات 

جنبش تجزیه طلبي بر مبناي مسایل منطقه اي، بنا شود .
 در استان گیان:

ایجاد تشــکیات خدمات اجتماعي و وســایل تفریح در شهرهاي 
رشت و پهلوي و تخصیص حداقل 5۰ درصد از مالیات جمع آوري شده 

در استان، به این منظور .
در استان گرگان:

آموزش زبان محلــي ترکمن در مدارس. جایگزینــي ژاندرمري و 
شــهرباني محلي با افراد ترکمن و تخصیص حداقل 5۰درصد مالیات 
جمع آوري شــده دراستان به تشــکیات خدمات اجتماعي و وسایل 

تفریح و بهداشت در گنبد کاووس، گرگان و بندر شاه .
در استان هاي مازندران و خراسان:

تخصیص حداقل 5۰ درصد  مالیات جمع آوري شــده در استان براي 
خدمات عمومي و وسایل تفریح در شهرهاي ساري، ]بندر[ شاه، مشهد 

و قوچان نو ]؟[
افزون برآن، مسایل مربوط به ایجاد جنبش تجزیه طلبي جداگانه در 

این استان ها، مطرح گردد...

Vـ تشکيالت انجمن ها
۱ـ پس از ایجاد کمیته هاي تشــکیاتي حزب دموکرات آذربایجان 
]فرقه دموکرات آذربایجان[ و هم زمان با عملیــات انتخاب نمایندگان 
دوره پانزدهم مجلس، با اســتفاده از هیجانات انتخابات، عملیات براي 

تشکیل انجمن ها آغاز گردد .

VIـ تشکيالت مطبوعاتي 
براي عملیات آشوب گرانه مطبوعاتي، یک چاپخانه براي انتشار مجله 
هاي جدید، افزون برآن که وجود دارند، در شــهرهاي رشت، رضائیه و 

مهاباد، افزون بر آن چه وجود دارد، تاسیس گردد .   
امضا: ناخوانا

ماخذ: جمهوری آذربایجانـ  آرشیو مرکز دولتی احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی 
  AR SPIHMDA f    .v , 90 .i , 89.s ,1.   / تاریخ تجزیه ایرانـ  دفتر یکمـ  تاش نافرجام برای 

»تجزیه ی آذربایجانـ  هوشنگ طالعـ  انتشارات سمرقندـ  تهران  ۱۳۸5ـ    رر ۳۳۶ـ  ۳۳۳ 
محمدرضا خباز با حضور در تاالر گفت وگوی نمایشــگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به پرســش »نظارت بر عملکرد قوانین از سوی دولت 
توسط مجلس گذشته وجود داشت«، اظهار کرد: ما در مجلس هشتم زورمان را زدیم و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسامی ایران، رئیس جمهور را 
به مجلس کشاندیم و از او سوال پرسیدیم. وقتی ایشان به مجلس آمدند به جای پاسخگویی آن جا را به توپ بست. در تاریخ دو بارمجلس به توپ بسته 

شده است، یکی در زمان آقا محمدخان قاجار و دیگر در دوران آقای احمدی نژاد. آقا محمدخان از بیرون مجلس را به توپ بست و احمدی نژاد از درون.
محمدرضا خباز )زاده ۲۸ تیر ۱۳۳۳ در کاشمر( سیاســتمدار اصاح طلب و معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ایران است. وی 
چهار دوره ، دوره  چهارم ، پنجم، ششم و هشتم بعنوان نماینده مردم شهرستان های کاشمر و خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسامی انتخاب 

گردید و قصد دارد در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی نیز شرکت کند .
آقایی که ۱۶ سال بر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسامی تکیه زده است ، ســوادش در این حد است که نمی داند که مجلس را آقا محمد خان 

قاجار سر سلسله ی قاجاریه به توپ نبست . 
آقا محمد خان در سال ۱۱۷۶ خورشــیدی ) ۱۷۹۷ میادی ( به قتل رســید و ۱۱۱ سال پس از کشته شدن او خیزش مشــروطیت در سال ۱۲۸5 
خورشیدی ) ۱۹۰۶ میادی ( به بار نشست و ایران صاحب مجلس شورای ملی شد . پس از آقا محمد خان ، فتح علی شاه ، محمد شاه ، ناصر الدین شاه ، 
مظفر الدین شاه و محمد علی شاه به تخت نشستند. فرمان مشروطیت ایران را مظفر الدین شاه دستینه ) امضا ( کرد و نخستین مجلس ایران در ۱4 مهر 
ماه ۱۲۸5 گشایش یافت . به دنبال درگذشت مظفر الدین ، فرزندش محمدعلی شاه که سخت با مشروطیت سر کینه داشت به جای وی نشست . محمد 

علی شاه با حمایت روسیان و انگلیسیان دستور داد که مجلس را روز دوم تیر ماه ۱۲۸۷ به توپ بستند . 
باید خاطر مبارک آقای ۱۶ سال نماینده ی مجلس در جمهوری اســامی را به این نکته جلب نماییم که میان کشته شدن آقا محمد خان و به توپ 

بستن مجلس ۱۱۱ سال فاصله است . 
شاید مردگان هم می توانند » توپ اندازی « کنند . 

فقط دونفر مجلس را به توپ بستند
سواد » مجلسی « نماينده ی مجلس شورای اسالمی 
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با اوج گیري جنگ جهاني دوم، نیروهاي هم پیمان )متفق( امریکا، انگلیس 
و شــوروي، بي در نگر آوردن ] بدون در نظر گرفتــن [ یکپارچگي ایران، ِگرد 
ســرزمین ما را فرو گرفتند. پس از پایان یافتن کار جنگ به سود این کشورها، 
نیروهاي امریکایي و انگلیســي، برابر برنامه زمان بندي، از ایران بیرون رفتند 
ولي نیروهاي رزمي شوروي با بي پروایي به پیمان هاي جهاني، در بخش هایي 
از اپاختر )شــمال( میهنمان ماندند و با پیش کشــیدن و دســتاویز کردن باج 
خواهي )امتیاز( نفت اپاختر، بیرون رفتن نیروهاي خــود را به دریافت این باج 
خواهي وابسته شــمردند. هم زمان با این رویدادها، ســازماني نوپدید و دست 
نشــانده به نام ›› فرقه دموکرات آذربایجان ‹‹ که براي گمراه کردن مردم، نام 
خود را از جنبش آزادي خواهي شــیخ محمد خیاباني وام گرفته بود و بیشــتر 
اندام هاي )اعضاي( آن از کوچنــدگان قفقازي و پرورش یافتگان شــوروي 
بودند، بــا پراکندن بانگنامه )بیانیه( اي در ۱۲ شــهریور ۱۳۲4 خورشــیدي، 
پیدایش خود را آگهي داد و به پشــتوانه ي بودن نیروهاي روس در آذربایجان، 
و با دستیاري سرراست آنها، به اشــغال پادگانهاي ارتش و ژاندارمري پرداخت 
و در ۲۱ آذر ۱۳۲4 پیدایش ›› حکومت ملي آذربایجان ‹‹ را اعام نمود و در راه 
شوم جدا کردن آذربایجان از پیکره ایران و برآوردن خواستهاي آزمندانه و طمع 
ورزانه حکومت شوراها گام هاي تند و بلندي برداشتن گرفت ولي رخدادهاي 
گوناگون سیاسي و رزمي در گســتره جهاني، روس ها را ناگزیر به بیرون بردن 
نیروهاي خود از ایران کرد و بنیان گذاران حکومت به اصطاح ملي آذربایجان 
نیز به پیروي از سیاســت خداوندگار خــود، روس، رفته رفتــه از جایگاه هاي 
تندروانه خود دســت کشیدند و دست به یک رشــته کارهاي اصاحي زدند و 
با تبدیل ›› مجلس ملي آذربایجان ‹‹ بــه انجمن ایالتي آذربایجان و تبدیل نام 
›› باش وزیر یا نخست وزیر ‹‹ خود خوانده به اســتاندار آذربایجان، کوشیدند 
ماندگاري خویش را تضمین نمایند ولي رونــد دگرگوني هاي بومي و جهاني، 
عرصه را بر نیروهاي سرسپرده و جداســر، تنگ و تنگ تر نمود و سرانجام در 
ســالگرد بنیان گذاري این حکومت خودخوانده، برابر با ۲۱ آذر ۱۳۲5 سازمان 
اهریمني آن ها از هم پاشید. چند روز پیشتر نیز ســران فرقه نامبرده، بي سر و 
صدا، و با سپردن توده فریب خورده، با نام فدایي و دموکرات، به َدم آتش توپ و 
گلوله، گریختند و به دامن خداوندگارشان پناه بردند. بیان گسترده تر این رشته 
رخدادها و ُشوند و زمینه هاي پیدایي آن ها، در کتاب هاي سودمندي که در این 
زمینه نگاشته شده، آمده است. یکي از سویه هاي )ابعاد( کمتر پرداخته شده این 
حادثه ِمَهند )مهم( و َهناینده )تأثیر گذار(، پایگاه مردمي آن حکومت ناپایدار و 
زودگذر است که در این جســتار با بهره گیري از یادداشت هاي روزانه یک تن 
گواه آگاه و نزدیک، به آن پرداخته ایم. کتابي کــه با نام ›› بحران آذربایجان ‹‹ 
براي نخستین بار در تابستان ۱۳۸۱ خورشــیدي از سوي ›› مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران ‹‹ و به کوشــش رسول جعفریان چاپ شــد، در بر گیرنده 
یادداشت هاي روزانه شادروان آیت اهلل میرزا عبداهلل مجتهدي است. وي یکي 
از روحانیان برجسته و تراز یک آذربایجان و از خانواده اي نژاده و سرشناس در 
تبریز بود که پدر بر پدر تا پنج پشت مجتهد و دین پژوه بوده اند. وي که در زمان 
نگارش این یادداشت ها، چهل و دو سال داشــت، مردي جهان دیده و سرد و 

گرم چشیده بود و نیز به شوند آشنایي و بلکه چیرگي به زبان هاي پارسي، تازي، 
ترکي، انگلیســي و فرانســه، و بهره مندي از خبر رادیوها و گزارش روزنامه ها 
و گاهنامه هاي کشــورهاي گوناگــون، در بیان برداشــت هایش از رویدادها 
دیدگاه باز و آینده نگري داشــته و افزون بر این، با سران فرقه دموکرات و خود 
پیشه وري نیز دیدار و گفت و گو داشته اســت. این ها همه سبب شده است که 
دست نوشــته هاي روزانه آیت اهلل میرزا عبداهلل مجتهديـ  خدایش بیامرزاد و 
بهشــت برین روزي اش ُکنادـ  از نگر تاریخي، یک دستک )سند( دست یکم 
و یگانه به شمار آید. این بنده، به ســبب تنگناي رویه هاي گاهنامه گرانسنگ 
خواندني، تنها بخش هایي از آن دفتر گرامي را که با باره )موضوع( این جستار 
پیوند دارد، برگزیده ام و خوانندگان ارجمند و راســتي جــو را به خواندن کتاب 
یاد شده ســفارش مي نمایم. هم چنین افزوده هاي درون چنگک از بنده است. 
ناگفته نماند که در ویراســتاري کتاب و بازنمودهــا )توضیحات( و پاورقي ها، 
برخي لغزش ها هســت که پرداختن به آن ها از خویش کاري این نوشتار بیرون 
است. به هر روي، کار ویراســتار کتاب، َسرور رســول جعفریان، که خود هم 
روحاني و هم تاریخ دان مي باشد، در شناســاندن این یادداشت ها بسي ارجدار 

و ستودني است.                                                        
از یادداشت هاي پنجشــنبه ۱۳ دي ۱۳۲4: اعاني که براي مجلس ترحیم 
این دو مرحومه به دیوارها چسبانده بودند، هردو به ترکي بود. وقتي که اعان 
صبیه   ]دختر[ حاجي میرزا علــي آقا را مي خواندم، بي اختیــار خنده ام گرفت. 
اول مردم زیر بــار اعان ترکي نمي رفتند. یک اعــان ترحیم ترکي به دیوار 
چســبانده بودند که با قلم نوشــته بودند. حاال حکم دولت جدید در این زمینه 
هم اجرا مي شــود. تابلوهاي مغازه ها را هم که به فارسي بود، برداشته اند. جاي 
بعضي ها تابلوي ترکي گذاشته، بعضي ها در ]بر[ روي کاغذي خودشان چیزي 
نوشته از پشت شیشه مغازه آویخته اند. ... مهاجرین که بعضي ها سالیان درازي 
بود در قفقاز اقامت داشــته و در آن جا پیر شــده بودند، به ایران آمدند و افکار 
جدیده سوسیالیســتي را که قبل از انقاب و بعد از انقــاب در آنجا یاد گرفته 
بودند، با خود به ایران همراه آوردند. بعضي ها بــه دهاتي که از آنجا مهاجرت 
نموده بودند، برگشتند و بعضي ها که رشــته عایق با دهات مسقط رأسشان 
]زادگاهشان[ منقطع شده، در شــهرها زندگي نمودند. همین ها هستند که به 
اسم مهاجر، عمده طرفداران نهضت فعلي آذربایجان هستند و جنبه معلمي و 
رهبري به سایر دهاتیان و کارگران آذربایجان دارند.                                                                                                                                       
از یادداشت هاي دوشنبه ۱۷ دي ۱۳۲4: شب گذشته، دو سه ساعت از شب 
رفته، چند نفر به منزل محمد صادق خان مجتهدي رفتــه، در را زده  اند که باز 
کنید، مي خواهیم اینجا منزل بکنیم، جا براي افراد قشــوني تنگ اســت و از 
طرف وزیر جنگ ]جعفر کاویان[ آمده ایم. شب آن وقت، در را باز نکرده اند، آنها 
هم مراجعت نموده اند. صبح به وزارت جنگ رجوع نموده اند. معلوم شده است 
که مي خواهند در خانه آنها چند نفر از فدایی ها را اسکان بکنند.                                                                                                                    
از یادداشت هاي چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۲4: تا امروز که دهم بهمن است، 
حقوق ادارات پرداخت نشــده اســت. کم کم آن عده از اجزاي ادارات که مدد 
معاش خارجي ندارند، به تــاش افتاده  اند و بناي همهمه گذاشــته  اند و عده 

فرقه دموكرات آذربایجان
)  از نگاه يك تن گواه نزديك  (

دكتر مهيار ديباور
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زیادي از اشخاص نفع پرست و فرصت جوي که کم و بیش با انواع مختلفه، در 
اغتشاشي که منجر به تشکیل دولت ملي آذربایجان گردید، مدخلیت داشته اند، 
از یک طرف به ادارات دولتي هجوم آورده طالب شغل شده  اند و از طرف دیگر، 
به هر بهانه موهومي متشبث شــده ]چنگ زده[ ادعاهاي حقوقي و جزایي بر 
اشخاص مختلفه اقامه مي نمایند. اولیاي امور هم، کما هو حقه ]چنان که باید[ 

این جور اشخاص را از سر مردم وا نمي کنند.                            
از یادداشت هاي چهارشنبه ۲4 بهمن ۱۳۲4: تحیر ]شــگفتي[ مردم روز به 
روز بیشتر میشود. مصادره اموال هم در بعضي موارد، به موقع اجرا گذاشته شده 
است. خانه میر جواد صراف را مصادره نموده اند. در آنجا جعفر کاویان، وزیر جنگ، 
مي نشیند. دیروز طرف غروب، من مي خواستم منزل مرحوم حاجي مشیر دفتر 
بروم، دیدم یک کامیون و یک عرابه ]ارابه، گاري[ دم در میر جواد که همســایه 
آن مرحوم ]حاجي مشیر دفتر[ است، نگاه داشته اند. از خانه، میز و صندلي و اثاثیه 
دیگر بار کامیون مي نمودند که ببرند. مابقي را ظاهراً بار عرابه مي خواستند بکنند. 
یک اتومبیل ســواري هم رادیو را برده بود. امروز صبح، جلو عمارت نظمیه یک 
کامیون پر از میز و صندلي نگاه داشــته بودند. نمیدانم آن را از خانه ي که آورده 
بودند. خانه محمد صادق خان ]مجتهدي[ را هم اشغال نموده اند.                                              
از یادداشت هاي چهارشنبه ۱5 اسفند ۱۳۲4: مســئله نظام اجباري ]سرباز 
گیري[ اســباب گرفتاري مردم از هر طبقه اســت. هرکــس میتواند مخفي 
مي شود. دو نفر در منزل ما مخفي شــده اند، یکي غامحسین پسر کلفت ما 

زهرا است، یکي هم رحیم، برادر علي، نوکر سابق ماست. 
از یادداشت هاي پنجشنبه ۱۶ اســفند ۱۳۲4: فدایي هاي ســراب غالباً از 
مهاجرین هســتند که هفت هشت سال قبل، از روســیه به عنوان اخراج تبعه 
خارجه رانده شدند. در غائله شــهریور ماه تا اندازه اي وظیفه ستون پنجم را ادا 
نمودند. ســراب از آن محال هاي آذربایجان است که نسبتاً مهاجر زیاد داشت. 
در اوایل غائله هم بعضي اقدامات شدیده، از قبیل قتل و غارت و آتش زدن، از 

ایشان سر زد.                      
از یادداشت هاي جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۲4: امروز شنیدم که نیساري معلم که 
سابق بر این هم با بي ریا ]وزیر معارف پیشه وري[ یک حادثه ایجاد نموده بود، 
توقیف شده است. این دفعه نیساري ســر اظهار وطن پرستي و گفتن بعضي 
حرفها، تحت تعقیب قرار گرفته اســت. نیســاري پیش عده اي گفته است که 
اجداد شما قفقاز را از دست دادند، حاال نوبه ]نوبت[ شماست که آذربایجان را از 

دست بدهید.                     
از یادداشت هاي شنبه ۲5 اسفند ۱۳۲4: دولت ملي آذربایجان اعان نموده 
است که هرکس رادیو و ماشــین تحریر دارد، باید براي تجدید جواز، به اداره 
نظمیه مراجعه نماید واال ]وگرنه[ رادیو و ماشــین ]تحریــر[ او ضبط خواهد 
شــد. خرازي، یکي از مأمورین بانفوذ نظمیه، اظهار نموده اســت که این قرار 
براي کنترل ماشین هاي تحریر است و رادیو طرداً للباب ]براي فریب و رد گم 
کني[ ذکر شده است. عمده اهمیت دادن نظمیه به ماشین تحریر، از آن جهت 
است که از نشر شــب نامه ها که اخیراً چند دفعه منتشر شده است، جلوگیري 
نماید. این شب نامه ها که ناشر آنها تا حال کشف نشده است، شبانه به دیوارها 
چسبانده شــده  اند و مضمون آن، بدگویي بلکه فحش به رژیم فعلي و رؤساي 
حکومت، از قبیل آقاي پیشــه وري و بي ریا بود. معلوم میشــود که این شب 

نامه ها دولت را خیلي متأثر نموده است.                             
از یادداشــت هاي چهارشــنبه ۲۹ اســفند ۱۳۲4: امســال حکومت ملي 
آذربایجان به این عنوان که جشــن چهارشنبه ]ســوري[ منافي با آن معناي 
مساوات طلبي است که نهضت ملي براي برقرار نمودن آن سعي مي نماید، از 
زینت دادن دکان هاي آجیل فروشي جلوگیري نمود، مع هذا ]با این همه[ رفت 
و آمد و جنب و جوش بیشــتري، دیروز در شهر مشاهده مي شد. بچه ها اسباب 

بازي هاي خود را که خریده بودند، در دست گرفته در حال حرکت بودند.                                                                                                                        
از یادداشت هاي شــنبه ۳ فروردین ۱۳۲5: امروز در میدان عالي قاپو، جلو 
اداره نظمیه، یک نفر عباس نــام، خمیرگیر را به حکم محکمه صحرایي به دار 
آویخته  اند ... هروقت احکام آن محکمه در مورد این قبیل اشخاص اهل شهر 
و خمیرگیر یا دباغ ]چرمگر[ اســت، آن احکام در میدان عالي قاپو، مقر نخست 
وزیري و جلو چشــم مردم به موقع اجرا گذاشته مي شــود. اما وقتي که حکم 
درباره دشــمنان حکومت ملي صادر میشــود که بر علیه دولت قیام مسلحانه 
نموده و حتي باعث قتل فدایي ها و قشون ملي شده اند، حکم در جلو محکمه، 
بدون اطاع مردم، اجرا میشــود. گاهي هم هیچ خبر آن را هم به اطاع مردم 

نمي رسانند ... اسم قضات محکمه صحرایي را هم مطلقاً درج نمي کنند.  
از یادداشــت هاي دوشــنبه ۱۲ فروردین ۱۳۲5: رفت و آمد به طهران هم 
خیلي کمتر شده است. براي هر نفر هزار و پانصد تومان ودیعه قرار گذاشته  اند 
که بدهد، بعد جواز مسافرت میدهند. مسافرین را هم سخت تفتیش مي کنند، 
ولو مسافرها زن باشند و با طیاره روسها سفر بنمایند ... از اخبار صحیح و قطعي 
آن است که ۲۸ نفر از دکترهاي تبریز را دعوت نموده  اند که باید براي معالجه 
قشــون، اجباراً به جبهه ها حرکت نمایند و با قرعه تعیین نموده  اند که متناوبًا 
هفت نفر مدتــي خدمت نموده، مراجعت نمایند و هفــت نفر دیگر عوض آنها 
حرکت نمایند. و هکذا ]همچنین[ دکتر ]مهدي[ مجتهدي، اخوي من، نامش 
بین دسته هفت نفري چهارم از قرعه در آمده است ... از قرائن معلوم میشود که 
والیت خمسه ]زنگان[ زیر بار تســلط ]حکومت به اصطاح ملي[ آذربایجان 
نمي خواهد برود. نزدیک بودنش به طهران و دور بودنش از سرحدات روسیه، از 
جهات روحي و از حیث طرز فکر، مابین خمسه و آذربایجان تفاوت هایي ایجاد 
نموده است که اثر آنها حاال که دولت آذربایجان، خمسه را تسخیر نموده است، 
ظاهر مي گردد ... یکي از رفقاي ما میگفت روزي که جریده آذربایجان ]روزنامه 
ترکي زبان فرقه دموکرات آذربایجان[ منتشر نمي شود، من خوشوقت مي شوم 
که از خواندن آنها آســوده هســتم، چون هم چرند و هم مشکل است. در این 
اواخر، قیمت روزنامه را کم نموده و ده شاهي مي فروشند، باز هم خواننده ندارد.                                                              
از یادداشت هاي چهارشنبه ۱4 فروردین ۱۳۲5: قوام السلطنه با رفتار قرص 
خود که با روس ها در پیش گرفته اســت، محبت مردم را در تبریز به خود جلب 
نموده است. اول کار که قوام السلطنه روي کار آمد، خیلي ها از این بابت نگراني 
داشتند که مبادا قوام السلطنه براي ســازش با روس ها، آذربایجان را فدا کند و 
استقال داخلي و وضع فعلي آذربایجان را به رسمیت بشناسد که در آن صورت 
تمام امیدواري هاي مردم، که نوعاً در تحت فشار حکومت آذربایجان هستند، از 
بین میرفت. حاال که مي بینند که قوام السلطنه در مقابل درخواست هاي بیجای 
روسها به این سختی ایستادگی میکند، بی اختیار برای وی آفرین می گویند.                                                                   
از یادداشت هاي شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۲5: در آذربایجان، خبر توافق ایران و 
روس، با ظهور عایم حرکت روس ها از ایران، مصادف شده است با خبرهایي 
از فعالیت دسته هاي ضد دموکرات در هشترود و خمسه و افشار ]تکاب[. مردم 
شهر ]تبریز[ این اخبار و وقایع را پهلُوي همدیگر قرار داده و از آنها، عقب بودن 
کارهاي حکومت آذربایجان را استنتاج مي نمایند و بالنتیجه خیلي خوشوقت 
هستند. از یادداشت هاي سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲5: روس ها اسلحه اي که 
به دموکرات ها داده بودند، مســترد مي نمایند ]پس مي گیرند[. توپ و تفنگ 
و طپانچه هاي خود را مي گیرند ... آنچه مســلم اســت چند تا توپ در ]کوي[ 
ششکان در حیاط ]خانه[ فرمان فرما گذاشته شــده بود که شاگردان مدرسه 
نظامي در درس هاي خود از آن ]ها[ اســتفاده مي نمودنــد، آن توپ ها را حاال 
برده اند. گفته میشــود که همان توپ ها مال روس ها بــود که پس گرفته اند. 
در هر صورت، خبر در شــهر با مسّرت زیادي تلقي شــده است. چون که این 
اقدام روس ها را یک نوع اعراض ]رویگردانــي[ از حکومت ملي آذربایجان و 
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تقویت دولت قوام الســلطنه تلقي مي نمایند و هر خبــري از این قبیل، موافق 
امیال باطني اهل شهر، که مخالف دموکراتها هستند، خواهد بود ... به مناسبت 
رفتن آقاي پیشــه وري به طهران ]براي گفت و گو و سازش[ تصنیف عوامي 
درست کرده، زنها میخوانند: پیشه وري دووارداکي شکیل دي/ اکیلسه بي ریا، 
قوام بیزه وکیل دي ]با اندکي دگرگوني، برگردان به پارســي: پیشه وري مانند 
عکس روي دیوار استـ  از خود اراده و اختیاري نداردـ  اگر بي ریا بگریزد، قوام 

وکیل و سرپرست ما مي شود[.               
از یادداشت هاي یکشــنبه ۱5 اردیبهشــت ۱۳۲5: تقریباً دویست کامیون 
متعلق به روس ها از تبریز به طرف روســیه حرکت نمود کــه بیش تر آن ها با 
اثاثیه قشون بار شده بود ... تمام مردم شهر شاد بودند. اکثر ]آنها[ به آن جهت 
شاد بودند که روس ها را عمده مسّبب فشار چند ماه اخیر مي دانستند. خیلي از 
مردم در خود، یک سُبکي و نشاط که غیرمعهود بود، حس مي کردند. یک نفر از 
اهل بازار را شنیدم که مي گفته است بگذار روس ها بروند، به تنهایي جواب َده 
دموکرات را مي دهم ]به تنهایي، حریف ده نفر دموکرات هستم[.                                           
از یادداشــت هاي شــنبه ۲۱ اردیبهشــت ۱۳۲5: امروز پنج ماه از تأسیس 
حکومت ملي آذربایجان مي گذرد. من نمي دانم کــه حکومت در اقدامات خود 
موفق شده است یا نه، و اساس بادوامي گذاشته شــده است یا نه، ولي این قدر 
مي دانم که در قلوب اهالي، جاگیر نشده است و این حکومت قبول عامه ندارد، 
سهل است که منفور هم هست ]است[. گذشته از منفوریت حکومت فعلي، عامه 
مردم آن را قابل دوام نمی دانند و مثل یک حادثه ناگوار موقتی تلقی   می نمایند.                                                                                                     
از یادداشت هاي دوشــنبه ۲۰ خرداد ۱۳۲5: نمایندگان دولت ایران، آقاي 
مظفر فیروز و همراهان، در عمارت آقاي جوادي، پسر نوه مرحوم حاجي میرزا 
جواد آقا مجتهد، پذیرایي مي شوند ... در آذربایجان، پولتیک ]سیاست و ترفند[ 
حکومت ملي و فرقه دموکرات بر این است که حاال که بنا را بر سازش با دولت 
]مرکزي[ گذاشته اند، حتي االمکان بعضي عمل هاي جالب توجه و مفید براي 
تبلیغات انجام بدهند و با آن عمل هاي انجام شده، با نمایندگان دولت که براي 
مذاکره خواهند آمد، رو به رو بشــوند. از جمله آن عمل هــا، که به عقیده من، 
همان مقصود از وي ]آن[ در نظر گرفته شده است، آسفالت نمودن خیابان هاي 
تبریز است که با سرعت تمام مشــغول ]به انجام آن[ هستند. شب ها هم کار 
مي کنند، تا جلو عمارت جوادي، منزل نمایندگان ]دولت مرکزي[ رسیده است.                                                                          
از یادداشت هاي سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۲5: باالخره هیئتي که براي مذاکره 
با حکومت ملي آذربایجان بنا بود بیاید، وارد گردید. این هیئت که امروز ساعت 

۹ صبح به ســاعت تبریز با طیاره ]هواپیما[ آمد، مرکب از ۱۰ نفر اســت که در 
تحت ریاست آقاي مظفر فیروز مي باشد ]حکومت خودخوانده ملي آذربایجان، 
ساعت تبریز را به نیم ساعت عقب تر از ساعت رســمي کشور کشیده بود[ ... 
وقت ورود هیئت، فدایي ]ها[ و آژان ها مراقب بودند کــه از طرف اهالي، ابراز 
احساسات در حق واردین ]نمایندگان دولت مرکزي[ به عمل نیاید.                           
از یادداشت هاي دوشنبه ۲4 تیر ۱۳۲5: اگر بنا باشد که رفع مصادره بشود، 
اعاده اماک تقسیم شــده به حالت اولیه و بیرون نمودن مثًا ]جعفر[ کاویان 
]وزیر جنگ[ و ]فریــدون[ ابراهیمي ]دادســتان کل[ از خانه هایي که تصرف 
نموده و ساکن آن هستند، کار بسیار مشکل مي باشد که به این ترتیب هم، به 
اشکاالت قضیه مي افزاید و آن را به قول طهراني ها، بغرنج تر مي نماید.                                       
از یادداشت هاي چهارشــنبه ۲۰ آذر ۱۳۲5: هر روز عده اي فدایي و نظامي 
به جبهه هاي جنگ میانه و میاندوآب فرستاده مي شود. براي رساندن قشون و 
مهمات، هرچه ممکن است از وسایل نقلیه، از دست صاحبان آنها منتزع ]جدا[ 
مي شــود و براي حمل و نقل قشوني به کار برده مي شــود، حتي االغ آسیابان 
را هم آژان توقیف نموده و مي بُرده اســت، در حالي کــه آردهایي که بار االغ 
بود، در توي جوال در کوچه مانده بوده اســت. حتي دوچرخه ها را مي گرفتند. 
تمام آژان هاي نظمیــه را عوض نموده اند. به جاي آژان هــاي قدیم، که غالبًا 
اهل شــهر بودند، به دهاتي ها و مهاجرها ]ي قفقازي[ لباس آژاني پوشانده و 
حفظ شهر را به عهده ایشان واگذار نموده  اند ... ساعت پنج بعد از ظهر رادیوي 
تبریز، اول شــروع ]برنامه هاي [ خود خبر داد که قرار شــده است ممانعتي از 
ورود قواي دولتي ]به آذربایجان[ به عمل نیاید ... از این خبر غیر منتظره خیلي 
خوشوقت شدیم. از بس، خبر، خوش و باور نکردني بود، تا مدتي در اطراف ]آن[ 

نمي توانستیم درست فکر بکنیم.         
یادداشــت هاي پنجشــنبه ۲۱ آذر ۱۳۲5: با صداي الینقطع ]پیاپي[ تیر از 
خواب بیدار شــدیم. قبل از طلوع آفتاب توســط نوکري که براي خریدن نان 
صبحانه بیرون رفته بود، مطلع شــدیم که اوضاع به کلي برگشته است. اهل 
شهر بر علیه حکومت پیشه وري قیام نموده و شهر را متصرف شده اند. فدایي ها 
و مهاجرها را خلع ســاح نموده و دسته دسته مردم شــهري که مسلح شده 
اند، مشــغول تعقیب و دســتگیري و قتل سران ]فرقه[ و ســرکردگان آن ها 
مي باشند. پیشه وري فرار کرده است. نظمیه به تصرف اهل شهر در آمده است 
و مهاجرهایي که در خانه هاي مصادره شــده اســکان داده شده بودند، بیرون 

ریخته شده اند.
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برابر عهدنامه های معتبر 1921 و 1940 نيمی از دريای مازندران 
/ كاسپيان سهم ايران است و بر اســاس حقوق مکتسبه در قلمرو 
عقد الزم و اصل استصحاب در حقوق مدنی ايران و حقوق بين الملل 
و معاهدات مربوط و قانون اساسی؛ هم چنان با امضا يا بدون امضا ، 

ثابت و پابرجاست.

دهمین همایش ملی و مســتقل دریای مازندران با حضور گروهی از 
حقوق دانان ، پژوهش گران و کارشناســان در دفتر حقوقی » برهان « به 

ریاست وکیل محترم آقای امیرباقر امیرانی ، برگزار گردید .
همایش با ســخنان دبیر همایش آقای مســعود صفاریــان هم راه با 
گزارشی از همایش های پیشین و عمده ی استدالل های ارائه شده ، آغاز 

گردید :
برابر با عهدنامه مودت ۱۹۲۱ میادی ، دولتین معظمتین متعاهدتین 
مایل به روابط حســن هم جواری و برادری بوده با اشتیاق به این که ملت 
ایران مســتقل و ســعادت مند » آزادانه از دارایی خود تصرفات الزمه « 
بنماید » تمام معاهدات و مقاوالت و قراردادهای روســیه تزاری از جمله 
معاهده ی ترکمان چای را که حقوق ملت ایران را تضییع می نمود « ملغی 
و ساقط از اعتبار اعان و دولت شــوروی از »  سیاست جابرانه « نسبت به 

ایران به طور قطع صرف نظر می نماید .
هم چنین شوروی تمهیدات با اروپا بر سر استماک ملل آسیا را نفی و 
اظهار تنفر و استنکاف خود را از مشارکت در » هر نوع اقدامی که منجر به 
تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران « بشود اعان می کند و » متعهد « 
به انصراف قطعی از سیاست اقتصادی با مقاصد ضد توسعه و ترقی ایران 

شده است .
طرفین معظمتین متعاعدتین از » کشتی رانی آزاد « و » حقوق مساوی 

در آب های سرحدی « بهره مند خواهند شد .
دولت شوروی به طور رســمی متعهد به عدم استفاده از فواید اقتصادی 
مبنی بر » تفوق نظامی « و » امتیازات به عنف « روسیه تزاری شده است . 
و دولتین معظمتین متعاهدتین بر » عدم حضور ثالث در دریا « و انحال 
هیات های ضد مذهبی و واگذاری اموال آن ها شــده و به تکرار تســاوی 
حقوق هر دو کشور و اتباع دو ملت را مطابق قوانین و مقررات تین المللی 

یادآوری کرده اند ) به ویژه در عهد نامه ۱۹4۰( .
هم چنین عهدنامه تجــارت و بحرپیمایــی ۱۹4۰ و ضمایم آن موید 
عهدنامه ۱۹۲۱ بوده و در موارد ۱۲ و ۱۳ و ۱5 تساوی حقوق هردو طرف 
نشان داده شده اســت و تمامی » موارد وتعهدات شــوروی « مطابق » 
معاهدات اقراریه سال ۱۹۹۱ « جانشینان یا بازماندگان شوروی توسط 4 
کشور ساحلی دریای مازندران در هر وضعیتی که هستند اعم از فدراسیون 
روسیه ، جمهوری های آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان پذیرفته و » 
الزم االجرا « شناخته شده است و در کنوانسیون  ها و معاهدات بین المللی 
نیز معتبر هســتند که نکته بــه نکته در همایش های نه گانه ی پیشــین 
از پنجم اســفند ماه ســال ۱۳۸۶ تا امروز ) 5 مهر ۱۳۹4 ( از زبان و قلم 

دانشمندان و حقوق دانان و کارشناسان بازگویی شده است .

» من ایرانی « به احترام و با رعایت قانون اساســی و الزم االجرا بودن 
آن ، به ویژه اصــول ۸ ، ۹ ،5۰ ، 5۱ ، ۷۷ ، ۷۸ ، ۱5۲ و ۱5۳ و معاهدات در 
باره ی محیط زیست و مبارزه با آالینده های این دریا در سال های ۱۳5۱ ، 
۱۳۶۲ و ۱۳۶۹ میان دولتین ایران و شوروی و با توجه به مصوبه  و تایید 
عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹4۰ توسط شورای انقاب ) و فصول ملغی االثر 
و باموضوع شــده عهدنامه ۱۹۲۱ مصوب شــورای انقاب و ثبت در 
ســازمان ملل متحد از ســوی وزارت امورخارجه ( و نظر به این که زبان 
فارسی و روســی در این عهدنامه ها برای فهم اصطاحات آن ها کافی 
است ، هرگز نمی پذیرد که سهم ایران فروکاســته شود ، چه به صورت 

سهامی و چه به صورت مستقل .

سخن ران دیگر نشست آقای دکتر هوشنگ طالع بودند که با اشاره به 
تاریخچه ی دریای مازندران / کاسپیان گفتند :

تاپیش از ظهور »پتر« در صحنه سیاســي روســیه )۱۶۸۲-۱۷۲5 
میادي/ ۱۱۰4-۱۰۶۱ خورشــیدي( همیشــه دریاي مازندران، یک 
دریاي ایراني بود. و همه ي بخش کناره هاي ایــن دریا، در قلمرو دولت 

ایران قرار داشت. 
با نیرو گرفتن پتر، براي اولین بار کشور ایران از سوي دریاي مازندران 
مورد تهدید و هجوم قرار گرفت و در نتیجه، حاکمیت بامعارض ایران در 

این دریا، به مخاطره افتاد. 
گرچه جانشینان پتر با یک اخطار ســاده ي » نادر « نیروهاي خود را 
از گیان و قفقاز بیرون بردند ؛ اما آنــان هم چنان به دنبال فرصت براي 

اجراي منشور پتر بودند. 
با قتل آقا محمدخان قاجار، در قلعه ي شیشه/ شوشي/ در دهم خرداد 
ماه ۱۱۷۶ خورشیدي )۳۱ مه ۱۷۹۷ میادي( آخرین مانع در برابر تجاوز 

و گسترش ارضي روسیان از میان رفت. 
شــش ســال پس از قتل » آخرین مرد پیروز ایراني « دومین فرمان 
تهاجم به سوي سرزمین هاي ایران صادر شــد )دسامبر ۱۸۰۳/ دي ماه 
۱۱۸۲(. بدین سان، نبردهایي در ســرزمین قفقاز میان نیروهاي متجاوز 

روس و ایرانیان درگرفت که سیزده سال به درازا کشید.
 به دنبال اولین بخش از این نبردها که مدت ۱۰ ســال به درازا کشید، 
قرارداد گلستان، با یاري نیرنگ بازان انگلیسي، از سوي روسیان  بر ملت 

ایران تحمیل شد )۲۰ مهر ماه ۱۱۹۲/ ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳( .
برپایه ي این قرارداد، والیت هاي گنجه، قــره باغ/ کوراباغ/ و خانات 
شــکي، شــیروان، قبه، دربند و باکو و هم چنین بخش هایي از تالش و 
همه ي سرزمین داغستان، گرجستان و محال شــوره گل، آچوق باشي، 
گروزیه، منگریل، آبخاز و... از ایران جدا و بــر حاکمیت ایران در دریاي 

مازندران نیز، خدشه وارد آمد. در فصل پنجم این قرارداد مي خوانیم :
... در خصوص کشتي هاي عســگریه جنگي روسیه به طریقي که در 
زمان دوستي و یا هر وقت کشتي هاي جنگي روسیه با علم و بیرق در خزر 
بوده اند حال نیز محض دوســتي اجازه داده مي شود که به دستور سابق، 
معمول گردد و احدي از دولت هاي دیگر سواي دولت روس، کشتي هاي 

دهمین همایش ملی و مستقل دریای مازندران / کاسپیان
تهرانـ  5 مهرماه 1394
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جنگي در دریاي خزر نداشته باشد. 
در قرارداد گلستان هنوز سخن برپایه ي » ... محض دوستي« است و » 
اجازه ي « دولت ایران ؛ اما لحن نوشتار در ننگ نامه ی    ترکمن چاي که ۱۲ 

سال پس از قرارداد گلستان بر ایران تحمیل شد ، دگرگون مي شود . 
نبردهاي دوم ایــران و روس ، درچهارم تیرماه ۱۲۰5 خورشــیدي )۲5 
ژوئن ۱۸۲۶ میادي( بــا حرکت ارتش ایران براي آزادســازي مناطق از 
دست رفته آغاز شد . سرانجام با شکســت ایرانیان ، ننگ نامه ي  ترکمان 
چاي )۲۱ فوریه ۱۸۲۸/ اول اســفند ۱۲۰۶( بر ملت ایران تحمیل شد. در 
تحمیل ننگ نامه ترکمان چــاي بر ملت ایران، دولــت انگلیس، دخالت 

مستقیم داشت.
 بر پایه ي این قرارداد تحمیلي، نه تنها ایالت هــاي نخجوان، ایروان، و 
بخش هایي از تالش از ایران جدا گردید ؛ بلکه به حاکمیت ایران در دریاي 
مازندران لطمه ي بسیار وارد شد. در فصل هشتم قرارداد مزبور، آمده است : 
... اما در باب کشــتي هاي جنگي چون آن هایي که بیرق نظامي  روس 
دارند از قدیم االیام باالنفراد حق ســیر در بحر خزر را داشــته اند، حال هم 
بدین سبب امتیاز منحصر به همان کشتي ها خواهد بود. به طوري که غیر 
از دولت روس، دولت دیگري حق نخواهد داشــت که ســفاین جنگي در 

دریاي خزر داشته باشد. 
بدین ســان با تحمیل قرارداد ترکمان چاي ، دولت روســیه تزاري ، به 
گونه اي حاکمیت بامنازع نظامي  در دریاي مازندران را به دســت آورد و 

افزون بر آن، تمام کرانه ي غربي این دریا را نیز متصرف شد . 
۳۲ ســال پس از تحمیل قــرارداد  ترکمان چاي، روســیان دوباره به 
حرکت درآمدند. این بار ســرزمین هاي شمال شــرقي ایران را هدف قرار 
دادند. روسیان ، میان ســال هاي ۱۸۸۱ـ ۱۸۶۰ میادي )۱۲۶۰ـ  ۱۲۳۹ 
خورشیدي( بیش ترین بخش هاي خوارزم و فرآرود )ماوراءالنهر( را اشغال 
کردند. ســرانجام به موجب قرارداد  » آخال « که میــان وزیر امور خارجه 
ایران و وزیر مختار وقت روســیه در تهران به امضا رســید، دولت ایران از 
همه ي حقــوق خود بر ســرزمین هاي خوارزم و فــرارود صرف نظر کرد . 
بدین ســان، همه ي کرانه ي خاوري دریاي مازندران نیز تحت استیاي 

روسیان درآمد.

 فروپاشي امپراتوري تزارها

) قرارداد 1919 و حاكميت و مالکيت  ايران بر نيمي از 

درياي مازندران ( 

با فروپاشــي امپراتوري تزاري، قراردادهاي تحمیلي از سوي حکومت 
مزبور، به خودي خود بي اثر گردیدند. حکومت بلشویک که جانشین رژیم 
تزاري شده بود، خوب مي دانســت که به دلیل رفع ید غاصب، مي بایست 

مورد غضب به صاحب اصلي آن بازگشت داده شود. 
از این رو، بلشــویک ها در پي آن برآمدند که با اعمال فشار بر حکومت 
ناتوان ایران، ارثیه ي خونین تزارها را به خود منتقل کنند. روسیان براي زیر 

فشار قرار دادن دولت ایران ، شهر رشت را اشغال کردند. 
به دنبال اشغال شهر رشت از سوي بلشویک ها، دولت ایران به جامعه ي 
ملل شــکایت برد. جامعه ي ملل در ۱۶ ژوئن ۱۹۲۰ )۲۶ خرداد ماه ۱۲۹۹( 
به شکایت ایران رسیدگي کرد. در طرح این دعوا، از آن جا که شکایت » بي 

زوري از زورمندي « بود، تصمیم روشني، اتخاذ نشد. 
روز ۲۳ آذرماه ۱۳۰۰ )۱۳ دسامبر ۱۹۲۱( مجلس شوراي ملي ، زیر فشار 
شدید روسیان که بخش هاي از شمال ایران را تصرف کرده بودند ، اجازه ي 
امضاء و مبادله ي اســناد عهدنامه مودت میان دولتیــن ایران و جمهوري 

شوروي روسیه را صادر کرد. 
بر پایه ي این عهدنامه ، آ ن چه را که حکومت تــزاري بر پایه ي تحمیل 
قــرارداد و ننگ نامه هاي گلســتان،  ترکمان چاي و آخــال از ایران تجزیه 
کرده بود ، به حکومت بلشــویکي منتقل گردید ؛ اما حقوق ایران در دریاي 
مازندران تا حدود زیادي  ترمیم شــد و ایران حقوق برابر با اتحاد شوروي در 

دریاي مازندران را به دست آورد . 
در این میان ، نظري کوتاه به بخش نخست فصل اول عهدنامه ي مودت 
میان دولتین ایران و جمهوري شوروي روســیه ، بازگوکننده ي بسیاري از 

حقایق تاریخي است : 
دولت شوري روسیه مطابق بیانیه ي خود راجع به مباني سیاست روسیه 
نســبت به ملت ایران مندرج در مراســات ۱4 یانوار/ ژانویه/ ۱۹۱۸ و ۲۶ 
ایون/ ژوئن/ ۱۹۱۹، یک مرتبه دیگر رســما اعان مي نماید که از سیاست 
جابرانه اي که دولت هاي مســتعمراتي روســیه که بــه اراده ي کارگران و 
دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب مي نمودند، قطعا 

صرف نظر مي نماید. 
نظر به آن چه گفته شــد و با اشــتیاق به این که ملت ایران مســتقل و 
سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایي خود تصرفات الزمه را بنماید، دولت 
شــوروي روســیه تمام معاهدات و مقاالت و قراردادها را که دولت تزاري 
روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع مي نمود، ملغي و از 

درجه اعتبار ساقط شده اعان مي نماید. 
در فصل یازدهم همان عهدنامه که اشاره به مسایل دریاي مازندران دارد 

مي خوانیم :
نظر به این کــه مطابق اصول بیان شــده در فصل اول ایــن عهدنامه، 
عهدنامه ي منعقده در ۱۰ فوریه ۱۹۲۸ ما بین ایران و روسیه در  ترکمان چاي 
نیز که فصل ۸ آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود. 
از درجه اعتبار ساقط اســت. مع هذا طرفین متعاهدین رضایت مي دهند که 
از زمان امضاي این معاهده هر دو بالســویه حق کشــتي راني آزاد را در زیر 

بیرق هاي خود در بحر خزر داشته باشند. 

قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي

بين دولت شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
 ) 1919 خورشيدي / 1940 ميالدي (

روز پنجم فروردین مــاه ۱۳۱۹ )۲5 مارس ۱۹4۰( قــرارداد بازرگاني و 
بحرپیمایي میان دولت ایران و اتحاد شوروي بســته شد. در این قرارداد به 
حق بهره گیري یکسان و انحصاري دو دولت، از دریاي مازندران ، چه از نظر 
کشتي راني )ماده ۱۳( و چه از نظر استفاده از منابع طبیعي )بند 4 ماده ۱۲( به 
گونه روشن و غیرقابل تعبیر اشاره شده است . در ماده ۱۳ قرارداد ۱۹4۰ به 

روشني آمده است :
طرفین متعاهدین بر طبق اصولي که در عهدنامه ي مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۱ 
بین ایران و جمهوري متحد سوسیالیستي، شــوروي روسیه اعام گردیده 
اســت، موافقت دارند که در تمام دریاي خزر کشــتي هایي جز کشتي هاي 
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متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي و یا متعلق به اتباع و بنگاه هاي 
بازرگاني و حمل و نقل کشــوري یکي از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا زیر 
پرچم اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي سیر مي نمایند، نمي تواند وجود داشته باشد. 

بند 4 ماده ۱۲ مقرر مي دارد :
هر یک از طرفین متعاهدین ماهي گیري را در ســواحل خود در حد ۱۰ میل دریایي 
به کشتي هاي خود اختصاص داده و این حق را براي خود محفوظ مي دارند که واردات 
ماهي هاي صید شده از طرف کارکنان کشتي هایي را که زیر پرچم او سیر مي نمایند از 

تخفیفات و مزایاي خاصي بهره مند سازند. 
افزون بر آن ، در نامه هاي پیوســت قرارداد بازرگاني و بحرپیمایي، از سوي هر دو 

دولت از دریاي مازندران ، به عنوان دریاي»  ایران شوروي « نام برده شده است. 
بدین سان، با امضاي دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹4۰، دولت هاي ایران و شوروي به عنوان 

شریک متساوي الحقوق در دریاي مازندران شناخته شدند .
رژیم حقوقی دریــای مازندران ) کاســپیان ( بر پایه ی قرارداد مــودت )۱۹۲۱( و 

بازرگانی و بحرپیمایی ) ۱۹4۰ ( ، میان دولت ایران و اتحاد شوروی استوار است . 
چنان که اشــاره شــد ، بر پایه ی فصل یازدهم قرارداد ۱۹۲۱ و نیز ماده ۱۳ و بند 
4 ماده ۱۲ قرارداد بازرگانــی و بحرپیمایی ۱۹4۰ ایران و اتحاد جماهیر شــوروی ، از 
نظر کشــتی رانی و بهره برداری از منابع آبزیان دریای مازنــدران ، دارای حق برابر و 

متساوی اند . 
مهم آن که سفیر کبیر دولت اتحاد شــوروی در تهران که قرارداد ۱۹4۰ را از سوی 
دولت خود امضــــا کرده است ، در روز امــــضای قرارداد   ) 5 فروردین ۱۳۱۹ / ۲5 
مــارس ۱۹4۰ ( در نامه ای به وزیر امــور خارجه ی ایران ، با روشــنی کامل از دریای 
مازندران به عنوان » دریای ایران و شــوری « نام می برد . سفیر کبیر دولت شوروی 
در تهران ، به وزیر امور خارجه ی ایران می نویســد : » با نهایت توقیر ، مراتب زیر را به 
استحضار آن جناب می رساند : ... نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را 

دریای ایران و شوروی می دانند « . 
در پاسخ وزیر خارجه ایران ، به » ماتوی فیلیموتو « سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی 
می نویســد : » با کمال توقیر وصول نامه مورخ ۲5 مــارس ۱۹4۰ آن جناب را که به 
مضمون ذیل اســت تایید می نمایم ... دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای 

ایران و شوروی می دانند ... « 
ماده ۱۳ قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی ، تصریح می کند : 

طرفین متعاهدین بر طبق اصولــی که در عهدنامه ی مــورخ ۶ فوریه ۱۹۲۱ بین 
ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شــوروی روسیه اعام گردیده است ، موافقت 
دارند که در تمام دریای خزر ، کشــتی های جز کشــتی های متعلق به ایران یا اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه های بازرگانی و حمل و نقل 
کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی 

سوسیالیستی سیر می نمایند ، نمی تواند وجود داشته باشد : 
بدین سان ، مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹4۰ و نیز نامه های پیوست قرارداد ۱۹4۰ ، 

روشن می سازند که : 
۱ – دریای مازندران ، یک دریای بسته است . 

 در تبصره ماده دوم قانون راجع به اکتشــافات و بهره برداری از منابع طبیعی فات 
قاره ی ایران مصوب ۲۸ خرداد ماه ۱۳۳4 ، تصریح شده است : 

       » در مورد بحر خزر ، مبنای عمل طبق اصول حقوق بین الملل مربوط به دریای 
بسته بوده و می باشد « . 

۲ – این دریا در یـــد مالکیت و حاکمیت بالسویه ی دو دولت ایران و شوروی قرار 
دارد .

۳ – از آن جا که تحدید حدود در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده 

است ، مالکیت و حاکمیت بالسویه ی دو دولت بر این 
دریا ، به گونه مشاع است . 

در این بخش از برنامه ی همایش ، ســخن رانان به 
پرســش های چندتن از حقوق دانان بــا توجه به مفاد 
عهدنامه هــای ۱۹۲۱ و ۱۹4۰ و تعهدات مینســک و 
آلماتی در ســال ۱۹۹۱ میادی که اینک به صورت 
معاهده ی بین المللی در آمده انــد و معنا و مفهوم عقد 
الزم و نظــام کلی » حقــوق بین الملــل معاهدات « 
پاسخ های الزم را ارائه کردند و افزودند که برای اجرای 
نظراتشــان طرح های متعدد وجــود دارد . هم چنین 
نظر آقای دکتر محمدعلــی دادخــواه در نظام کلی 
» حقوق بین الملل معاهدات «  در همایش نهم ، برای 

باشندگان خوانده شد ...
 دهمین همایش دریای مازندران که در روز 5 مهر 
ماه ۱۳۹4 ساعت شــانزده آغاز شده بود در ساعت ۲۰ 

به پایان رسید .  
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ـــــــ ــــــــ   فراز مغزها   ـ 

كوچ نیروهای انسانی 

چندی است که تلویزیون ها ، فرار سیل  آسای نیروهای انســانی را از منطقه ی  خاورمیانه و شمال آفریقا به سوی اروپا و به ویژه کشورهای آلمان و 
سوئد به تصویر می کشند و خبرگزاری ها و روزنامه ها انباشته از خبر این کوچ بزرگ انسانی اســت که تا کنون جهان شاهد این گونه از مهاجرت با این 

ابعاد نبوده است . 
گفته می شود ، محرک اولیه ی این کوچ میلیونی انســان ها ، یورش نظامی آمریکا - ناتو به لیبی ، عراق ، افغانستان و سوریه و نیز حضور نیروهای 
نظامی بدون اونیفورم آمریکا زیر نام القاعده ، طالبان ، داعش ، النصره ، جیش السام ، بوکو حرام و ... در منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقاست . عمل 
کرد  سربازان بدون اونیفورم آمریکا در خاورمیانه و شــمال افریقا ، از هر جهت با عمل کرد نیروهای نظامی رسمی آمریکا در ویتنام ، الئوس و کامبوج 

قابل مقایسه و برابر نهادن است . 
اما در کنار این پدیده ، پدیده ی دیگری که بیش ترین زیان ها را به ویژه به کشــور ایران وارد کرده اســت » فرار 

مغزها «ست . این پدیده ، عبارت است با » سرمایه برداری « غیر قابل جبران برای کشور با پی آمدهای بسیار تلخ 
و ناگوار . 

در ســال های پیش از انقاب ۱۳5۷ ، فرار مغزها به گونه ی رســوب بخشــی از دانش جویانی بود که برای 
پی گیری تحصیل به اروپا و آمریکا می رفتند . رســوب دانش آموختگان در اروپا و به ویــژه آمریکا ، بیش تر در 

رشته ی پزشکی بود . 
در این میان ، پاره ای گام های دانسته از سوی » کل « یا بخشی از هیات حاکمه به این امر یاری می رساند . 
مهم ترین آن خواهرخواندگی رشته ی پزشکی دانشگاه شیراز با چند دانشگاه آمریکا بود . بدین سان ، بسیاری 
از دانش آموختگان رشته ی پزشکی دانشگاه شــیراز ، برای دیدن دوره های تخصصی به آمریکا می رفتند و 
پس از پایان کار به دلیل درآمدهای باالی پزشکان در آمریکا و کمبود پزشک در این کشور ، برای همیشه 
در آن جا ماندگار می شــدند ؛ کوچ به گونه ای بود  که به زحمت ، پزشک دانش آموخته ی دانشگاه شیراز در 

کشور به چشم می خورد . 
این امر که دانسته از ســوی کل یا بخشــی از هیات حاکمه  انجام گرفته بود ، با سلطه ی افکار جهان 
وطنی چپ و راســت و نیز میهن پرستی و میهن دوستی ، تشــدید شــده بود . از این رو می توان گفت 

مجموعه ی این عوامل ، باعث رسوبِ بخشی از دانش آوختگان ایران در بیرون از کشور بود . 
با وجود نتایج بررســی مهاجرت که از سوی سازمان ملل متحد در ســال ۱۳44 خورشیدی منتشر 
گردید ، ایران در میان پنج کشور ته جدول قرارداشــت . این آمار برای سال های بعد نشان می داد که 

مجموع مهاجرت های انجام شده تا سال ۱۳5۷ کم تر از 5۰ هزار بوده است . 
اما مهاجرت یا کوچ با انقاب ۱۳5۷ ، شدت گرفت و ایران از زیر جدول کشورهای مهاجر ِفِرست 
به باالی جدول رســید ؛ به گونه ای که پیش از ســیل اخیر آوارگان و پناه جویان از ایران به عنوان 

سومین کشور مهاجرت ِفِرست یاد می شود . 
از سال ۱۳5۷ تا امروز ، جمعیت کل کشــور از ۳5 میلیون نفر به ۸۰ میلیون تن افزایش  یافته 

است ؛ اما میزان مهاجرت به بیش از 5 میلیون تن رسیده است .
اما در این میان ، کوچ دستجمعی دانش آموختگان از کشور بســیار تامل برانگیز می باشد . بر 
پایه ی آمار صندوق بین المللی پول ، ایران از نظر فرار مغزها در میان ۹۱ کشور جهان ، در باالی 
جدول قرار دارد . برآورد می گردد که هر ســاله  بیش از ۱5۰ هزار تن با آموزش عالی ، کشــور 
را ترک می کنند . این امر چنان که گفته شده بســیار تامل برانگیز است و تباهی سیاست های 

شورای نويسندگان
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كوچ نیروهای انسانی 
ایران رتبه دوم صادرات دانشجو به آمریکار را دارد 

فرهنگی کشور را نشان می دهد . 
نخبگان کشور از همان سال های نخستین آموزش عالی ، مورد صید بیگانگان قرار می گیرند و با دادن » بورس تحصیلی « ، 

تسهیات زندگی و رفاهی ، آنان را شکار کرده  و به خارج از کشور می برند . 
به گونه ای که بر پایه ی آمار بنیــاد ملی نخبگان کمابیش ۳۸۰ تن از دارندگان نشــان های المپیــاد علمی و ۳5۰ تن از 
برترین های آزمون سراسری سال های ۸۶ - ۱۳۸۲ کشور را ترک کرده اند . از سوی دیگر ، صندوق بین المللی پول گزارش 

می دهد که بیش از ۲5۰ هزار پزشک و مهندس ایران در آمریکا به سر می برند . 
هم زمان با شتاب گیری فرار مغزها ، مسئوالن پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار دادند که دانشمندان رشته ی 

یافته های بنیادی بیش از پیش از کشور کوچ می کنند  .
البته هنوز آماری از کوچ دانشــمندان هسته ای ایران منتشر نگردیده اســت ؛ اما بدون تردید با برچیدن صنایع هسته ای 

کشور ، تا کنون دانشمندان بسیاری بیرون رفته اند و  بسیاری نیز در فکر بیرون رفتن هستند . 
از یاد نبریم که علت اصلی فرار مغزها تبلیغات جهان وطنی و ضد ملی گروهی از کار به دســتان نقاب زده در بخش های 
فرهنگی و اجرایی کشور است . از سویی ، شاهد جریانی هستیم که در  دستگاه آموزشی کشور ) از مهدکودک تا دانشگاه ( ، با 
ستیز مداوم با ناسیونالیسم ایران و تخطئه ی میهن پرستی و گسترش افکار جهان وطنی ، انسان های گسیخته از پیوندهای 
ملی و میهنی تربیت می کند ؛ انســان هایی که هیچ گونه وابســتگی با تاریخ و فرهنگ و تمدن دیر پا و پرافتخار ملت خود 
احساس نمی کنند ، انسان هایی که دارای احساس همبستگی با ملت خود و دیگر مردمان میهن خود ندارند . این انسان ها 
، به هر کجا که وعده ی » نان و آب « باشد کوچ می کنند و امروزه می بینیم که حتا بسیاری از آنان در خدمت بیگانگان و بر 

ضد منافع ملی ملت و مردم خود نیز اقدام می کنند . 
ستیز با ناسیونالیسم ایرانی و مبارزه با مبانی میهن پرستی و ترویج افکار جهانی وطنی می تواند در آینده کشور را در برابر 

مخاطرات  عظیم تر از کوچ  نیروهای انسانی و فرار مغزها قرار دهد . 

 معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: متأسفانه بیشتر دانشجویان ایرانی که به خارج می روند در ۳ کشور فیلیپین، هندوستان و مجارستان 
تحصیل می کنند که این اصًا وضعیت جالبی نیســت. به گزارش فارس، الریجانی در جریان دیدار سفرای جمهوری اسامی ایران در دیگر 
کشورها با وزیر بهداشت و مســئوالن این وزارتخانه گفت: آموزش پزشــکی ما در حال بین المللی شدن اســت و ما برای آن سند چشم انداز 
مرجعیت علمی منطقه را دیده ایم.وی با بیان اینکه ایران بیشــترین تعامل را در زمینه مقاالت علمی در کشــورهای آمریکا و انگلستان دارد، 
گفت: در نمایه اسکوپوس ایران رتبه اول تولید علم در خاورمیانه و هفدهم دنیا را داراست.الریجانی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
تبادل دانشجو میان کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در حالی که در سال ۲۰۰۰ تعداد ۹۷ میلیون دانشجو میان کشورهای مختلف تبادل 
شده بود این عدد در سال ۲۰۱5 به ۲۶۳ میلیون نفر رسید و ما شاهد هستیم که اســترالیا ۷۱ درصد دانشجویان خود را از آسیا تأمین می کند و 
این عدد برای انگلستان 4۰ درصد است.امروز در آمریکا ۸۰۰ هزار دانشجوی خارجی مشغول تحصیل هستند که ایران رتبه دوم را در صادرات 
دانشجو به این کشور داراست . وی با بیان این که بیشترین تعداد دانشــجویان ایرانی که به خارج می روند، در ۳ کشور فیلیپین، هندوستان و 
مجارستان تحصیل می کنند، گفت: این موضوع وضعیت جالبی را پیش روی ما قرار نمی دهد.الریجانی در مورد پذیرش دانشجویان خارجی 
در ایران گفت: اکنون ۱۲۰۰ دانشجوی خارجی در ایران مشغول تحصیل هســتند که این افراد از 4۱ ملیت در ۳۰ دانشگاه تحصیل می کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت بیشترین تعداد دانشــجویان خارجی در ایران را متعلق به افغانستان دانست و گفت: خوشبختانه در موضوع 
دانشجویان خارجی افغانستان به داد ما رسیده اســت.به گفته وی، ۳ دانشگاه ملی استرالیا، توکیو و هنگ کنگ دانشگاه های برتر علوم 

پزشکی آسیا هستند و در میان ۱۰ دانشگاه برتر نامی از دانشگاه های ایران دیده نمی شود.
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                     از 
                               اين جا  و آن جا  ،  

                                                              از ديروز  تا   امروز ...
                                               ) از البه الی خبرهای روزنامه ها ،  مجله ها و خبرگزاری ها (

اظهارات متناقض روس ها درباره تحويل سامانه دفاعی اس 300
درحالیکه سخن گوی هیات روسی اعزامی به نمایشــگاه هوایی دبی می گوید قرارداد فروش 
ســامانه های دفاعی اس-۳۰۰ به ایران زودتر از اوایل ســال ۲۰۱۶ امضا نمی شــود یک مقام 
شرکت روس تک، شرکت دولتی صادرات تجهیزات الکترونیکی روسیه، گفت که ایران و روسیه 
قرارداد تحویل ســامانه اس ۳۰۰ را امضا کرده اند.  به گزارش فارس، ســرگئی چمزوف با بیان 
اینکه قرارداد تحویل سامانه اس ۳۰۰ با ایران امضا شده است گفت که براساس این قرارداد بعد از 
تحویل بخش اول این سامانه، تهران شکایت خود را در زمینه عدم تحویل این سامانه براساس 

زمانبندی قبلی پس خواهد گرفت.
تکميل قرارداد تحويل سامانه  اس 300  تا ابتدای سال 2016

با این حال به گزارش ایســنا یک ســخنگوی هیات روســی در نمایشــگاه بین المللی ۲۰۱5 صنایع هوا  -  فضای دبی در گفت و گو با 
خبرگزاری تاس اعام کرد: قرارداد تحویل سامانه دفاعی موشکی اس ۳۰۰ میان ایران و روســیه تا پایان سال ۲۰۱5 تکمیل نخواهد شد، 
بنابراین ابتدای سال آینده میادی امضا خواهد شــد. وی گفت: رایزنی ها با ایران در خصوص تعیین شــکل این قرارداد ادامه دارد و زودتر 
از ابتدای سال ۲۰۱۶ تکمیل نمی شــود. این سخنگوی هیات روســی هم چنین گفت که شرکت ســازنده می تواند ۱۸ ماه پس از امضای 
قرارداد، این سامانه دفاعی را به ایران تحویل دهد. روســیه به موجب قراردادی که در سال ۲۰۰۷ با ایران امضا کرد باید دست کم پنج سامانه 
دفاع هوایی اس-۳۰۰ را به ایران تحویل می داد. مسکو در ســال ۲۰۱۰ با این بهانه که فروش این سامانه به ایران خاف قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل علیه ایران اســت از تحویل آن به تهران امتناع کرده بود. همزمان، نایب رئیس شرکت KRET که از زیرمجموعه های 
شرکت تسلیحاتی »روس تک« است، گفت: مسکو در حال بررسی احتمال تحویل سیستم های جنگ الکترونیکی به ایران است. به گزارش 
اسپوتنیک،  ایگور نســنکوف که در نمایشگاه هوایی دبی حضور دارد، دیروز )دوشــنبه( گفت: »ما آماده بررسی احتمال تحویل مجتمع های 

جنگ الکترونیکی زمین پایه به ایران هستیم اگر که ضروری باشد و شرایط سیاسی اجازه این کار را بدهد.«

دروغ و دروغ پردازی از سوی روسيان و خود فريبی از سوی جمهوری اسالمی 

اکبر ترکان هم ادعای  دولت را نقض کرد 

در ۱4 ماه اخیر بارها و بارها آمار و اظهارات مسئوالن همین دولت خبر از وجود رکود در اقتصاد 
و وضعیت بد بنگاه هاي اقتصادي داده اســت. نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئیس 
جمهور درباره رکود در شرکت هاي بورســي بار دیگر ثابت کرد واقعیت هاي اقتصاد با آمارهاي 
رنگارنگ مسئوالن بسیار متفاوت است. اکبر ترکان، مشــاور عالي رئیس جمهور با اشاره به نرخ 

رشد پایین اقتصادي کشور گفت: اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است. 
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حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور درباره شرکت نکردن رســانه های منتقد دولت در نمایشگاه مطبوعات گفت: ادعایی که 
مطرح می کنند در پرداخت یارانه به مطبوعات تبعیض قائل می شــوند باید در زمانی که شــیوه یارانه دادن به رسانه ها مصوب می شد مورد 
مخالفت قرار می گرفت و آنچه که واقعیت دارد این است که یک رابطه مستقیم و مشخصی بین کاهش یارانه دریافتی توسط بعضی رسانه ها 
و میزان انتقادشان به سیاســت های دولت وجود دارد؛ لذا هر چه که میزان انتقاد به سیاست های دولت بیشــتر باشد یارانه آن رسانه کاهش 
می یابد البته این رابطه ممکن است که به صورت بر عکس هم اتفاق بیفتد یعنی ممکن است هر چقدر که یارانه کمتر شود انتقاد بیشتر شود. 
آشنا خاطرنشان کرد: در سایت وزارت ارشاد یک فرمول شفاف بیان شده است که از طریق آن فرمول به رابطه بین میزان یارانه مطبوعات و 

نقد آنها از دولت اشاره شده است.

ارتباط ميان يارانه و نقد 

پیشرفت مناسب علم ســلول های بنیادی در ایران مدیون کوشش دانشــمندانی است که اکنون 
برخی از آنان در نزد ما نیستند و ما باید راه علمی شان را ادامه دهیم.  

به واقع تاش های شــبانه روزی  دانشمندان  کشورمان  موجب رشــد ایران طی ۱5 سال در این 
حوزه شــد،به نحوی که امروزایران به  یکی از کشور های پیشرو درزمینه ســلول درمانی تبدیل شده 
است ودستاوردهای حاصل از  پیشرفت دانش ســلول درمانی با قابلیت های بسیاری که برای درمان 
بیماری ها دارد با گذر از مراحل موفقیت آمیز علمی  به مرحله ارایه خدمات عمومی و بیمارســتانی وارد 

شده است و امروز در درمان طیف وســیعی از بیماری ها از جمله  درمان بیماری های استخوانی ، آرتروز،  نارسایی های قلبی عروقی ، بیماری های 
چشمی و اختاالت بینایی ،  بیماری های پوستی، سوختگی ها ، درمان سرطان و تاالسمی و... به کار می رود.

اما الزمه توسعه این دانش و ارایه خدمات بیشتر به  بیماران در این عرصه  وجود زیر ساخت های الزم از جمله مراکز مختلف درمانی و  بیمارستان 
سلول درمانی است  که ضمن آن که  امکان دسترسی  بیماران را به  خدمات ســلول درمانی افزایش می دهد، در عین حال  زمینه توسعه این دانش 

وانجام تحقیقات بیشتر را در این عرصه فراهم می کند.

جايگاه برتر خود را در عرصه سلول های بنيادی حفظ کنيم

رییس جمهور سوریه در اولین واکنش به حمات عصر جمعه در پاریس اعام کرد: فرانسه 
شاهد چیزی است که ما در ســوریه پنج سال اســت، از آن رنج می بریم.به گزارش سانا، بشار 
اسد در دیدار با هیاتی فرانسوی که شامل شماری از نمایندگان پارلمان، فرهنگیان و اصحاب 
رسانه فرانسه بود، افزود: سیاست اشتباه کشــورهای غربی و به ویژه فرانسه در قبال منطقه و 
چشم پوشــی آن ها در قبال حمایت برخی هم پیمانانشان از تروریسم به گسترش آن انجامید.

وی گفت: باید سیاست های جدیدی دنبال شود و تدابیر عملی برای توقف حمایت لجستیکی 
و سیاسی از تروریسم اتخاذ شود تا به نابودی حمایت از تروریسم برسیم. در واقع تروریسم هیچ 

حد و مرزی نمی شناسد.
رییس جمهوری سوریه تاکید کرد تروریســمی که پاریس را هدف قرار داده ، نمی توان از 
حمات تروریســتی در ضاحیه بیروت جدا کرد. هم چنین آن چه از پنج سال پیش در سوریه و 

مناطق دیگر رخ می دهد نشان می دهد که تروریسم پدیده ای فراگیر در جهان است.

فرانسه شاهد چيزی است که ما 5 سال است از آن رنج می بريم
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توليد کنندگان رانتی 

فروش ۱۰۰هزار خودرو در 5 روز، بهترین هدیه دولت و بانک مرکزي به 
خودروسازان بود. خودروســازاني که حتي در سخت ترین شرایط مالي، پاي 
حرفشان ایستادند و به کاهش قیمت تن ندادند، حاال خود را در مقابل هزاران 

میلیارد پولي مي بینند که بانک مرکزي در اختیارشان قرار مي دهد.
شاید خودروسازان مي دانســتند که نباید نگران آن روزها بود. نمي دانیم 
چه ســهمي از این خودروهاي به اصطاح داخلي، در داخل تولید مي شود و 
چه سهمي از آن در چین. اما آن ها به خوبي مي دانستند که دولت دیر یا زود 
دســت آن ها را مي گیرد و گرفت. ماجراي خودروســازان بار دیگر دردهاي 

تولیدکنندگان رانتي را جلوي چشمانمان آورد.
از رانت خواري برخي تولیدکنندگان همین بس که هیچ وقت به دنبال بهبود کیفیت و کاهش قیمت نمي روند. این تولیدکنندگان به جاي اینکه 
منافع خود را در راستاي تعامل با مصرف کنندگان ببینند، به ســراغ دولت ها مي روند. آن ها به جاي جلب رضایت مصرف کننده، بر جلب رضایت 
دولت ها اهتمام مي ورزند. اصا هم مهم نیست که چه دولتي بر سر کار است. شاید بد نباشد که یادآور شویم در سخت ترین روزهاي قطعه سازان 
کشور و در زمانه اي که تعدیل نیروي کار تنها راه باقي مانده آنها بود، خودروســازان ما از چین قطعه وارد مي کردند. دقیقا در همان روزها بود که با 
کوبیدن بر طبل »تولید ملي« به دنبال مجاب کردن مســئوالن دولتي براي اختصاص وام هاي چند ده میلیاردي بودند. خودروهاي خودروسازان 

فروش رفت و انبارهایشان خالي شد اما آیا نصیحت هاي نعمت زاده براي بهبود کیفیت عملیاتي مي شود؟
درپایان باید گفت اگر چه تولید ملي محترم است اماهزینه هاي ایجاد تولید ملي را نباید نادیده گرفت.

در حالی که بر اساس مصوبه اوایل مهرماه هیات دولت، تاکید شده بود که گمرک موظف است هم چنان به ترخیص کاالهایی که طبق شرایط 
مقرر قانونی، از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف هستند، اقدام کند، بر اســاس گزارش یک نهاد ذی ربط به تعدادی از مسئوالن، اعام شده 
است که علت این مصوبه مبهم دولت آن است که علی رغم درج رقم ۶ هزار میلیارد ریال در جدول شماره ۹ قانون بودجه امسال به عنوان سقف 

ثبت تخفیف گمرکی، تا اواخر شهریورماه بیش از ۸5۰۰ میلیارد ریال معافیت و تخفیف حقوق ورودی کاالهای وارداتی اعمال شده است. 

راز تصميم 2500 ميلياردی کابينه مشخص شد 

طرح آمريکا برای درگيری مستقيم ايران  و عربستان 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پایگاه اینترنتی پانورا ماالشرق الوسط به گزارشی استناد کرده که اخیرا توسط روس ها منتشر شده 
و در آن طرح های آمریکا درباره مقابله با ارتش های قدرتمند منطقه مرور شده است . در این گزارش با اشاره به انحال ارتش عراق در 
پی حمله آمریکا به این کشور ، ارتش های ایران ، مصر ، عربستان سعودی و پاکستان ، به عنوان قدرتمندترین ارتش های منطقه هستند 

که باید تضعیف شوند . در این گرازش هزار و نهصد صفحه ای برای تضعیف ارتش های گفته شده راه های مختلفی ذکر شده است . 
در این گزارش در مورد ایران  آمده است که ایران دشمن شماره یک آمریکا است و براي گرفتار شدن این ارتش به رویارویي مستقیم 
با عربستان سعودي برنامه ریزي مي شود هم زمان با آن جنگ هاي شــبه نظامي در بحرین، یمن ومنطقه شرقي در عربستان سعودي 

صورت مي گیرد و این درگیري ها به فروپاشي کامل ارتش عربستان سعودي و ایران منجر مي شود.
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به نظر می رسد آن چه که مدت هاست به عنوان » پساتحریم « از سوی 
دولت و با پول » بیت المال « تبلیغ می شود ، بیش تر به مورد » پساترحیم « 

صنایع هسته ای ایران می ماند ، تا به اصطاح گشایش اقتصادی . 
این در حالی است که بدهی دولت یازدهم به بانک ها ، دو برابر شده است 
و بر خاف ادعای کاهش نرخ تورم ، حجم پول در گردش ماه به ماه افزایش 
می یابد و چهار وزیر در نامه ی خود از حرکت از سوی رکود به بحران سخن 
می گویند و بر خاف ادعــای رییس جمهور مبنی بر خــروج از » رکود « 
مشاور ایشان و رییس مناطق آزاد ، بر » رکود « اقتصادی کشور تاکید دارد . 

در این میان ، آن چه جــــای هیچ شــــک و » چک و چانه « ندارد ، 
نابودی صنایع پر توان هســته ای به دســـت گروهی از کارگزاران دولت 

یازدهم است . 
با توجه با این هیاهــوی برای هیچ درباره ی دوران » پســاتحریم « که 
از نتایج اولیه ی آن می توان از تمدید تحریم ایران از ســوی رییس جمهور 
آمریکا و نیز وخیم تر شدن وضع اقتصادی کشور و تصویب وام ۲5 میلیون 
تومانی خودرو که خودروهای چینی را هم در بر می گیرد و ... نام برد ؛ آن چه 
مــسلم است و غیر قابل انکار و همگان بر روی آن اتفاق نظر دارد ، دوران 

» پسا ترحیم « صنایع هسته ای ایران است . 
محمد مجلسی 

سرگرم بررسی خبرگزاری ها بودم که خبری از خبرگزاری فارس سخت 
نظرم را به خود جلب کرد . خبر این است که رییس کمیته ی اجتماعی شورای 
شــهر تهران با تاکید بر خرید و فروش نوزادان در اطراف تهران گفت : این 
کودکان به دلیل بیماری هــای مختلف بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هــزار تومان به 
فروش می رسند . او گفت : متاسفانه گزارش ها نشان می دهند ، خانم های 
کارتن خواب و زنان روســپی هنگام زایمان به برخی از بیمارســتان های 
جنوب و مرکز شــهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نــوزاد با دریافت ۱۰۰ 
تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را می فروشــند که اکثر ایــن نوزادان مبتا به  

HIV هستند .
فاطمه جهانفر

خواندنی : 
در اثر ندانم کاری ها و نشستن بی دانشــان به جای متخصصان ، کار به 
جایی رسیده است که بهای انسان ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان یعنی ۶ / ۲۸ 

دالر تنزل کرده است ؟!

در خانه ی یکی از آشنایان که یک مدیر دولتی است ، شاهد آن بودم که 
وی شناسه ی کاربری رایانه ی پر سرعت مربوط به خود را در وزارت خانه در 
اختـــیار خانواده اش قرار داده است و آن ها بی محــابا سرگرم پیاده  کردن 
) دانلود( پرونده ) فایل ( های پرحجم و » مولتی مدیا « ) چند رســانه ای ( 

پسا تحريم  و پسا  ترحيم 

سوء استفاده از هر امکان 

مانند فیلم و نرم افزار برای خود و دوستان و بستگان هستند . 
فســاد چنان ریشــه دار شــده اســت که حتا از اینترنت پرسرعت هم 
نمی گذرند و حال باید دید هنگامی که پول نقد خزانه ) بیت المال ( در اختیار 
این آقایان قرار گیرد ، چه ها که نمی کنند . به نظر من وقتی افراد یک کشور 
را از » میهن پرستی ( و حس تعلق به » آب و خاک « خالی کنند و با تزریق 
افکار جهان وطنی او را فردی گسیخته از تاریخ و فرهنگ ملت خودبار آورند، 
نتیجه همین می شود . این افراد در هر سن و شغل و مقامی که باشند ، تنها 
به خود می اندیشند و در پی ســود بیش تر و ثروت اندوزی هستند ؛ البته به 
هر بها . آن ها هیچ وابستگی به ملت خود احســاس نمی کنند و بر این باور 
نیستند که منافع فرد در منافع جمع یا منافع ملت مستقر است . از این رو حتا 
از پهنای باند و اینترنت پرسرعت هم که در اختیارشان است ، سوء استفاده 
می کنند و حتا آن را » زرنگی « می دانند . شــما فکــر می کنید ، فرزند این 
شخص که دزدی آشکار پدر یا مادر را می بینند و از این دزدی خوشحال هم 
هستند ، هنگامی که به گفته ی معروف » دستشان به جایی بند شود « چه 

کار خواهند کرد ؟!
حسين قاسمی 

خريد و فروش 100 هزار تومانی نوزاد
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«
از آغاز انقاب تا کنون ، دولت هزینه هایــش را از گران کردن دالر تامین 
کرده است و در حقیقت برای اداره ی کشور ، دستش در » جیب مردم « است . 

از ســوی دیگر یک بررسی ساده نشــان می دهد که نرخ برابری دالر در 
دوران هر دولت ) همه ی دولت ها ۸ ساله بوده اند ( کمابیش سه برابر شده اند. 
همگان شــاهد بودند که در پایان دولت دهم که نرخ دالر نسبت به آغاز این 
دولت سه برابر نشده بود با چه ترفندی و با » هو و جنجال آفرینی « نرخ دالر 
را  به بیش از ســه برابر افزایش دادند تا ذخیــره ی الزم برای جلوس دولت 

یازدهم آماده گردد . 
از آن جا که نرخ دالز تثبیت شــده و حرکت رو به باالی آن بسیار کند شده 
بود،  نخست یک تن از نوکیسه گان برآمده از انقاب ، اعام کرد که در شش 
ماه آینده  کشــور با قحطی روبرو خواهد شــد . این گفتار ، هجوم مردم را به 

فروشگاه های بزرگ در پی داشت و زنگ تغییرات نرخ ارز را به صدا درآورد . 
در پی آن » جمشید بسم اهلل « را با چهار پایه ای معروفش به میان آوردند . 

جمشید که پر سر و صدا آمد و بی سر و صدا رفت . 
یعنی نقشش تمام شد و یکی از نقش آفرینان جلوی صحنه ی نمایشی که در 
آن دو سوم دارایی مردم ایران دود شده و هوا رفته بود ،  بدون این که حتا مردم 
اجازه داشته باشند ، نام و نام خانوادگی راستین او را بدانند ، بازنشسته شد و قرار 

است سال های بازنشستگی را غرق در ثروت و » عزت « سپری کند . 
در حالی که دستگاه های امنیتی می گویند حتا پرواز پشه ای بر آنان عیان 
اســت  و در مواردی هم آن را اثبات کردند ، قرار نبود کــه این » هیوال « را 
ببینند و با او » برخورد کنند « واژه ای که روزانه صد بار از دهان شهردار یک 

منطقه تا وزیر و وزرا می شنویم !؟
ســرانجام با افزایش نرخ برابــری دالر به بیــش از ۳5۰۰ تومان ، دیگر 
ســخنی از قحطی به میان نیامد و گویا چهار پایه ی جمشید بسم اهلل را نیز به 

موزه ی پول منتقل کرده اند . 
جمشید ب ، روزانه بســته به نیاز طراحان ، چند بار چهار پایه اش را در سر 
خیابان منوچهری ) روبروی ســفارت فخیمه ( می گذاشت و باالی آن قرار 
می گرفت و با گفتن واژه  » بسم اهلل « نرخ آن لحظه ی دالر را اعام می کرد و 
در عرض چند دقیقه ، در سرتاسر کشور این نرخ به مورد اجرا گذارده می شد . 

هنگام اعام نرخ حتا یک پاسبان هم در آن اطراف به چشم نمی خورد . 
اما نرخ کمابیش باالی ۳ هزار تومان برای هردالر هم ، نمی توانست چرخ 

دولت : شــوق گــران شــدن دالر 

لنگ دولت را که بیش از دو ســال به وعده » پس از برجــام « و باریدن 
سکه های زر که در آسمان  سرگردان نگاهداشته بود ، بچرخاند . از این رو 
در یک اقدام ناگهانی ، نرخ ارز مرجع را دویست )۲۰۰ ( تومان افزایش داد 
و در نتیجه بهای ارز در بازار آزاد نیــز ۲۰۰ تومان افزایش یافت . افزایش 
دستکاری شده ی نرخ دالر از ســوی دولت ، باعث ایجاد روند افزایشی 

خزنده در بازار ارز گردید که دل خواه دولت است . 
بســیاری از دیده بانان مسایل اقتصادی کشــور ، تاش وزیر اقتصاد 
و هم فکران وی را برای کاهش ســود ســپرده های بانکی ، در راستای 

افزایش نرخ دالر می دانند . 
در اثر کاهش سود ســپرده های بانکی و با توجه به روند افزایش نرخ 
برابری دالر ، کسانی به این فکر می افتند که همه یا بخشی از سپرده های 
خود را وارد بازار ارز کنند که همین امــر می تواند موجب افزایش بیش تر 
نرخ بــــرابری دالر و  تثبیت این روند گردد ، چیزی که دولت در پی آن 
است . با افزایش ۲۰۰ تومانی بهای دالر مرجع از ۲۸۰۰ تومان به ۳۰۰۰ 
تومان ، بیش از ۷ درصد بر درآمد دولت از محل فروش ارز ) یا اصلی ترین 
درآمد دولت ( افزوده شــد ؛ در برابر ۷ درصد از درآمد در دست رس مردم 

ایران کاسته شد . 
ثبات اقتصادی که به ثبات در بازار ارز بسته است ، گرچه شعار همه ی 
دولت ها در عرض سال های پس از انقاب بوده اســت ؛ اما همه ی این 
دولت ها تنها در سایه ی گران تر کردن نرخ برابری ارز یا به گفته ی دیگر 

» دالر « توانسته اند به حیات خود ادامه دهند . 

نسبت دادن گرانی ارز به فرا رسیدن ماه ژانویه در حالی است که در هیچ 
سالی به هنگام فرارسیدن ژانویه ارز گران نمی شود.

اظهارات وزیر اقتصاد در زمینه به میان کشــیدن پــای ژانویه به عنوان 
علت گران شدن ارز در حالی اســت که بنابر اعام مسئوالن دولتی، ژانویه 
۲۰۱۶ قرار بود، به اعتبار اجرای برجام و گــزارش آژانس درباره پی ام دی و 
شروع لغو تحریم ها، ارزش پول ملی در قبال ارز خارجی افزایش پیدا کند نه 

نرخ ارز در دست دولت است 
قرار بود ژانويه برجامی ارز را ارزان کند يا گران ؟ !

اینکه برعکس شود.
مستخدمین حســینی معاون اســبق بانک مرکزی با بیان این که 
افزایش یا کاهش نــرخ ارز کامًا در اختیار بانک مرکزی اســت که به 
نمایندگی از دولت مدیریت می کند ، بیان کرد: به نظر می رسد، افزایش 
آرام آرام قیمت ارز در چند هفته اخیر، مغایر با سیاســتی است که دولت 

برای کاهش تورم دنبال می کند.

علی فرهمندی

اقتصادی
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قاچاق و نقش وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

به باور و ادعــای گروهی از ناظران ، بــا آغاز به کار 
دولت یازدهم ، ساالنه بر حجم قاچاق به درون کشور و 

نیز قاچاق به برون از کشور افزوده شده است . 
این در حالی اســت کــه رییس ســازمان تعزیرات 
حکومتی از قاچــاق ۲۲ میلیارد دالری کاال به کشــور 

سخن می گوید . 
به گفته ی وی ، به ازای هــر یک میلیارد دالر قاچاق 
حدود ۱۰۰ هزار نفر در مجموع ۲/۲ میلیون تن به دلیل 
قاچاق بیکار می شــوند و بدین ترتیب » قاچاق « علت 

اصلی بیکاری بیش از ۲ میلیون جوان ایرانی است . 
وزیر صنعت ، معــدن و تجارت دولــت یازدهم ، در 
نخستین گام » طرح شبنم « یا شناسه ی ره گیری کاال 
را که در مبارزه علیه قاچاق نقش اساسی داشت ، ملغی 
کرد و بدین سان ، راه را برای ورود کاالی قاچاق و سود 

بدون دردسر تر قاچاق چیان ، هموار تر کرد . 
بهانه ی وزیر صنعت ، معدن و تجارت برای تســهیل 
در امر قاچاق ، کامل نبودن طرح » شبنم « عنوان شد ؛ 

در حالی که اگر این طرح کاستی هایی داشت ، امکان برطرف کردن آن در کوتاه مدت امکان پذیر بود . 
بدین سان ، با راهگشایی بیش تر و آسان تر برای قاچاق ، امروزه مســئوالن از ورود ۲۲ میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور سخن می گویند که حجم آن 

کمابیش برابر با یک سوم کل بازرگانی خارجی کشور است . 
از سوی دیگر ، با توجه به نرخ دالر در بازار آزاد ، ساالنه کمابیش  ۷۷ هزار میلیارد تومان و یا کمابیش  به میزان سرانه یک میلیون تومان کاال وارد کشور 

می شود و یا می توان از زیان سرانه ی یک میلیون تومانی جمعیت کشور بر اثر قاچاق سخن گفت . 
این در حالی است که نه تنها دســتگاه یعنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، کوچک ترین گامی در راستای رویارویی با قاچاق بر نمی دارد ؛ بلکه عضو  
ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز معتقد است ؛ وزارت صنعت مکلف بوده تا اردیبهشــت ۹۳ آیین نامه مبارزه با قاچاق کاال و ارز را تدوین و به 

تصویب دولت برساند اما قانون را اجرا نکرده است . به گفته  پورابراهیمی برخی اعضای دولت معتقدند قانون مبارزه  با قاچاق کاال و ارز باید معطل بماند . 
اشاره پورابراهیمی به وزیر صنعت و معدن است که در اردیبهشــت ۹۳ طی نامه ای به رییس جمهور پیشنهاد داده بود که اجرای قانون حداقل به مدت دو 
سال مســکوت نگه داشــته شــود تا در این مدت دولت الیحــه ای جدید تنــــظیم و تقدیم کند . نعمت زاده قبل از این قانون هم اجرای طرح شبنم را 

متوقف کرده بود . 
چنان چه گفته شد ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت دولت یازدهم در نخستین گام طرح شــبنم یا شناسه ی ره گیری  کاال را به بهانه ی ناقص بودن ؟! آن  

ملغی  اعام کرد . در حالی که به گفته ی عضو ناظر مجلس شورای اسامی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز : 
» حداقل 5۰ درصد قاچاق کاال به کشور یا معادل ۲۱ میلیارد دالر کاهش می یابد « . 

بدین سان ، در صورت عدم لغو طرح شبنم ، این امکان وجود داشــت که از ورود کمابیش ۱۱ میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور جلوگیری می شد . این 
امر بدان معناست که امکان ایجاد شغل برای بیش از یک میلیون جوان ایرانی وجود می داشــت و یا این که اگر این حجم از کاال از راه گمرک های کشور  
وارد کشور می شد ، دستکم برابر ۳۰ درصد ارزش آن یعنی کمابیش ۳/۳ میلیارد دالر یا بیش از هزار میلیارد تومان بر درآمد گمرک و در نتیجه درآمد خزانه 

افزوده می شد . 
حال چرا حتا دولت در پی به دست آوردن این درآمد هنگفت نیست ، جای پرسش های زیادی دارد ؟!

شورای نويسندگان
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«
هوشنگ طالع

آمار سازی با بهره گیری از علوم » رمل و جفر « 
مرکز آمار ایران پس از مدت ها سکوت و جنگ زرگری با بانک مرکزی 
، در دهه ی نخست آبان ماه ، نرخ رشــد اقتصادی کشور را در شش ماهه ی 
نخست امسال یک در صد اعام کرد . این در حالی است که هنوز نرخ رشد 

سال گذشته از سوی این مرکز اعام نشده است .
 مرکز آمار ایران پس از انتشار نرخ رشد ســال ۱۳۹۲ در امرداد ماه سال  
۱۳۹۳  آمار دیگری در باره ی حســاب های ملی و نرخ رشد تولید ناویژه ی 
داخلی منتشر نکرده اســت . این بدان معناســت که مرکز آمار ایران تولید 

ناویژه ی داخلی سال گذشته را محاسبه نکرده است .
 پرسش اساسی این جاست که در این صورت ، مرکز آمار ایران نرخ رشد 
تولید ناویژه ی داخلی شش ماهه ی امســال را با چه پایه ای سنجیده که به 
رقم یک در صد رسیده است . باید به یاد داشــته باشیم که نرخ های رشد ) 

مثبت یا منفی ( بر پایه ی مدت مشابه پیشین  سنجیده می شوند . 
از سوی دیگر بر پایه روش های شناخته شــده ، نرخ رشد تولید نا ویژه ی 
داخلی به صورت فصلی اعام می شود و انتشار شش ماهه ی آن پس از یک 
وقفه ی بیش از یک سال نیز باید از اثرات فراگیری بهتر علوم »  رمل و جفر 

« از سوی رییس و کارشناسان این مرکز باشد .
بد نیست بدانیم که در ســال ۱۳4۳ ، برای نخستین بار ، درآمد ناویژه ی 
داخلی ایران برای ســال ۱۳۳۷ در دفتر اقتصادی سازمان برنامه محاسبه 
گردید . سپس با ایجاد بانک مرکزی ، این خویش کاری ) وظیفه ( به اداره ی 
بررسی های این بانک واگذار گردید . در آغاز برای یاری رسانی و آموزش، 
چند تن از کارشناسان دفتر اقتصادی سازمان برنامه ، مامور خدمت در بانک 

مرکزی گردیدند . 
پرســش اساســی این جاســت که با این اندوخته ی گران بها ، چرا باید 
بانک مرکزی ، از انجام  این محاســبات کنار گذارده شــوند ؟ این گروه از 
کارشناســان بانک مرکزی که تخصص دیگری ندارنــد ، بدون هر گونه 
دودلی اکنون مدتی است که در این بانک بی کار و معطل مانده اند ؛ گر چه 

حقوق و مزایای آنان پرداخت می گردد . 
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که به جز سرشماری ها ، مرکز آمار 
ایران ، آمارهای منتشره را از دســتگاه های مربوط اجرایی می گیرد.  بدون 
آمارهای ارائه شده از سوی دســتگاه های مربوط اجرایی مرکز آمار ایران ، 
از شــمار دانش آموزان در برش های) مقاطع ( گوناگون تحصیلی ، شــمار 
دانش جویان به تفکیک رشته و دانشــگاه ، تولید نفت و فراورده های نفتی 
، ترابری جاده ای ، فراورده های کشــاورزی، تولیــدات صنعتی و ... آگاهی 
ندارد . آگاهی و آمارهــای مرکز آمار ایران بر پایــه ی آگاهی ها و آمارهای 
دســتگاه های اجرایی اســت .  از این رو اصــرار برای انتشــار داده های 

حساب های ملی از سوی این مرکز چیست ؟ 
مرکز آمار ایران با اعتبار و بودجه ی زیاد و تشکیات مرکزی در تهران و 
استان ها ، توان آمارگیری درست نفوس و مسکن را ندارد و حرف و حدیث ها 

درباره ی این آمار ، نحوه ی آمار گیری و نیز آمارســازی از سوی » آمار 
گران « ) یا ماموران آمارگیری ( بســیار اســت که هرگز مورد ارزیابی 
دقیق قرار نگرفته است و کوششی نیز در راستای بر طرف کردن آن ها 

به عمل نیامده است ؟!    
بسیاری از دیده بانان مســایل اقتصادی کشــور براین باوراند که 
این گونه رقم سازی ها و انتشــار آمار بی پایه ، ته مانده ی اعتماد مردم 
، کارشناسان اقتصادی مستقل و ســازمان های جهانی را به صداقت 
دولت و گفته های مسئوالن که بر پایه ی این گونه آمار جعلی و ساخته 

شده قرار دارند ، از میان می برد .
اما چه باک ، هنگامی که می توان منتــــقدان را  » بی سواد « و » 
کم سواد «  نامید ، آنان را به » جهنم « حواله کرد و حتا در صورت لزوم ، 
با زدن انگ » تشویش افکار عمومی « آنان را از میدان بدر کرد ، پس با 
توســل به »  رمل « و »  جفر  « نیز می توان آمار درست کرد و به راحتی 

صورت مسایل را به » دل خواه « پاک کرد .
 بسیاری از دیده بانان مســایل اقتصادی براین باور اند که مرکز آمار 
برخاف طبیعت » خرس های قطبی « که به خواب شش ماهه می روند 
، در خواب یک ساله فرو رفته است؛ البته هرچه این خواب دراز تر شود ، 
بدون دودلی برای کشور مفیدتر خواهد بود و زیان کم تری از محل این 

گونه آمارسازی ها به کشور وارد خواهد شد .
اما چه نیکوســت که دولت این مرکز را کــه بازدهی آن چیزی جز 
صرف بودجه نیســت ، منحل کند و بودجه و امکانــات اداری آن را به 
جمع آوری ، نگــه داری و درمان معتادان که به صــورت یک معضل 

اجتماعی در آمده است ، تخصیص دهد .
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وزارت علوم است که متاسفانه در هر دو، افت علمی کشور در دوسال گذشته 
مشهود است.

در حوزه کشــاورزی و علوم زیســتی نیز عملکرد متولیان امر ناکافی و 
نامطلوب بوده اســت و کارنامه مردودی آنها در افت علمی بیش از ۱درصد 
 Scimago  ) کشور طبق اطاعات موثق مندرج در دیدارگاه ) سایت / تارنما

بر مبنای نمایه Scopus  قابل رویت است.
در تولید محتواهای علمــی چندرشــته ای )Multidisciplinary( نیز 
وضعیت کشور نسبت به دو سال گذشته، نه تنها مطلوب نیست که طبق آمار 

این سایت ) دیدارگاه . تارنما ( )Scimago(، مایوس کننده است.
در این نوع اسناد علمی، افت علمی کشــور تکان دهنده بوده و در طی دو 

سال، کشور بیش از ۶5 درصد افت علمی داشته است.
پیشرفت خیره کننده علمی کشور در ســالهای ۲۰۰4 تا ۲۰۱۲، ایران را 
به یک مدل ارزشمند در توســعه علم و فناوری در جهان تبدیل کرد و طبق 
مقاالت و مستندات موجود، احتمال های زیادی برای حضور ایران در بین ۱۰ 

کشور برتر جهان مطرح شد.
www. farsnews.com           : منبع

خواندنی : مساله این جاســت که با به تعطیلی کشاندن صنایع هسته ای 
با روی کارآمدن دولت یازدهم ، پژوهش نیز در بخش توانمند هســته ای به 
تعطیلی کشانده شد که با کند شدن روند پژوهش در سازمان انرژی هسته ای 
که رشته های گوناگون علوم و فنون را در بر می گرفت ، شتاب علمی کشور از 
کار افتاد و سیر رو به » کاهش « آغاز شد که با مقررات سختی که در » برجام « 
برای پژوهش های هسته ای در نظر گرفته شده اســت ، » پس رفت « ادامه 
خواهد داشت و  هر ســال افت علمی کشــور به لطف دولت و هیات مذاکره 

کننده ، شتابان تر خواهد شد . 

زنگ خطر در زمینه ی  رشد علمی 

سخن همه جا ، از کندشدن رشد علمی کشور است . کارشناسان و صاحب 
نظران بخش دولتی و نیز بخش » خصولتــی « ) خصوصیـ  دولتی ( در این 
باره ، کارگاه ها تشــکیل می دهند و گردهمایی ها برگزار می کنند ، بدون این 
که دلیل اصلی آن را بخواهند جست وجو کنند و یا این که اگر بدانند ، آن را به 

زبان آورند . 
بر پایه ی گزارش دیدارگاه ) تارنما  / سایت ( مرجع جهانی ، تولیدات علمی 
ایران در سال ۲۰۱4 نسبت به ســال ۲۰۱۳ به میزان ۱/5۱ درصد افت دارد . 
این ارقام بدان معناست که کشور در دو سال گذشته ، شتاب رشد علمی را از 

دست داده و گام بلندی پس نشسته است . 
برخی از دیده بانـــان مسایل پژوهشـــی در کشــور ، این امر را نتیجه 
» حاشیه ســازی « های وزارت علــوم می دانند که در این دو ســال ، پیاپی 
بحران آفرین بوده اســت . می توان پذیرفت که این امر ، در از دســت رفتن 
شتاب علمی کشــور موثر بوده است ؛ اما مســاله ی مهم تری وجود دارد که 
دانسته یا نادانسته ، کوشــش می شود که از کنار آن گذشــته و آن را مطرح 

نکنند . 
ایران در سال ۲۰۱4 با تولید ۳۹ هزار و 5۷۳  مستند علمی در تمامی رشته ها 
در رتبه شانزدهم جهان ایستاده اســت. این در حالی است که کشور در سال 

۲۰۱۲ )دو سال قبل ( تعداد 4۰ هزار و ۱۸۰ مستند علمی، تولید کرده بود.
تولیدات علمی در سال ۲۰۱4 نسبت به سال ۲۰۱۲ به میزان 5۱ /۱ درصد 
افت داشته است. این بدان معناست که کشــور در دوسال گذشته عاوه بر 
از دست دادن شــتاب در رشــد علمی، دچار عقبگرد جدی نیز شده است. به 
نظر می رسد شتاب علمی کشــور در جهت منفی در دو سال گذشته در حال 

افزایش است.
سال ۲۰۱4، در زمینه مهندسی ، ایران با تولید ۹ هزار و ۳5۶ محتوا در رتبه 

۱5 ایستاده است.
این در حالی است که در ســال ۲۰۱۳، ایران با تولید ۹ هزار و 4۱۳ مستند 

علمی ، رتبه ۱4 جهان را در اختیار داشته است.
در سال ۲۰۱۲ ایران با تولید ۹ هزار و ۷۱۷ مستند علمی، جایگاه ۱۳ جهان 
را در اختیار داشته است. گذشــت زمان دو ساله عاوه بر کاهش مستندات و 

مقاالت در زمینه مهندسی، باعث کاهش رتبه جهانی ایران نیز شده است.
در رشــــته ی مهندســی ایران با افت بیش از ۳/5 درصــدی، عملکرد 
غیر قابــل قبولی را در این نمایه ارائه کرده اســت. در رشــته های مرتبط با 
Computer science )علوم کامپیوتر( نیز کشور در حوزه مستندات در دو 

سال اخیر به میزان  ۱۲/۲۲ درصد افت را تجربه کرده است.
پیشرفت علمی کشور در طول دو سال در حوزه علمی اقتصاد و امور مالی، 

بیش از ۲5 درصد افت داشته است که قابل باور و تصور نیست.
در حوزه مربوط به علوم ریاضی نیز کشــور افت بیش از ۳ درصدی را در 

طول دو سال تجربه کرده است.
در حوزه هنر و علوم انســانی نیز وضعیت بسیار نامطلوبی در دو سال اخیر 
حاکم بوده است به نحوی که تولید مســتندات در این حوزه بیش از ۷ درصد 
افت داشته است. این حوزه در کنار مهندسی از مهم ترین حوزه های فعالیت 

با کند شدن روند پژوهش هسته ای ، شتاب علمی کشور از حرکت باز ايستاد

شورای نويسندگان
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روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه سال جاری ، همایش مسئوالن و مدیران حراست 
صنعت نفت با حضور وزیر نفت و نماینده ی قوه ی قضاییه تشــکیل گردید . این 
در حالی است که به گفته ی نماینده ی قوه ی قضاییه در این نشست ،  بیش ترین 
پرونده های فساد مالی مربوط به » نفت « است . فسادهای چند میلیارد دالری 
مربوط به » کـــرسنت« و » استات اویل « که مربوط به دوران وزارت پیشین 
و وزیر کنونی است و نیز فســاد میلیاردی مربوط به بابک زنجانی ) معروف به 
میلیارد نفتی ( و پرونده های بسیار دیگری است که حتا نام آ ن ها و متهمین با 
واگ ها ) حروف ( نخســت نام و نام خانوادگی مانند الف . ب و ب . الف و ... نیز 

برای ما آشنا نیست . 
به گزارش پایــگاه آگاهی رســانی وزارت نفت ، در ایــن همایش رییس 
ســازمان حراســت صنعت نفت نیز گفت : » رویکرد تازه ای سازمان حراست 
صنعت نفت ، چابک سازی و حرفه ای گرایی« است ؛ بدین سان باید گفت که 
تا کنون سازمان حراست صنعت نفت با این درازا و پهــنا و کارکنان بی شمار 
» غیر حرفه ای « بوده است که جای تاسف و شگفتی بسیار دارد و نتیجه ی آن 
پرونده های فساد بسیاری است که کشف شده اند و چه بسا ، بیش تر آن کشف 

نشده باقی مانده اند . 
ایشان هم چنین از برنامه ی پنج ساله ی حراست وزارت نفت گفت و افزود : 

» سال آینده نخستین سال اجرای این برنامه خواهد بود « . 
اگر برنامه قادر اســت که از فســاد موجود در صنعت نفت بکاهد و سازمان 
حراســت صنعت نفت را » چابک « و » حرفه ای « کند ، چرا باید از سال آینده 
آغاز شود ؟! در حالی که در همین همایش برنامه ی پنج ساله ی حراست توسط 

وزیر نفت ، رونمایی شد !
مسئول سازمان حراست وزارت نفت با بیان این مساله که شمار پرونده های 
فساد زیاد شده اســت ، افزود : » جــــای طلب کار و بدهکار « در نظام اداری 
] مقصود نظــام اداری وزارت نفت اســت [ دارد عوض می شــود . از این رو ، 
هزینه های برخورد با این پرونده ها برای حراست گران تمام می شود ، که گفتن 
این جمله بســیار گویا و پرمعناســت و با توجه به این که اکنون دو سال و نیم 
ازدوران وزارت آقای بیژن نامدار زنگنه بر صنعــــت نفت می گذرد . زیاد شدن 
» بر پرونده های فساد « و نیز عوض شــدن » جای طلبکار و بدهکار « در نظام 
اداری این وزارت بسیار پرمعناست . البته از یاد نبریم که سخنان گذارده شده ی 

مسئول حراست وزارت نفت در پایگاه آگاهی رسانی این وزارت خانه » سانسور 
شده « و » گزینشی « است . وی در ســخنانی که از زبان ایشان در بخش خبر 
شبکه سیمای جمهوری اسامی پخش گردید ،  آمده بود بسیاری از موارد فساد 
را که هم کاران من در شهرســتان  ها برای آن که برایشان هزینه دارد ، گزارش 
نمی کنند ، زیرا مدیران در این زمینه ها پشــتیبانی به عمل نمی آورند ) نقل به 

مضمون ( .
 البته باید یاد آور شــوم این بخش از سخنان و نیز بخش های دیگر سخنان 
ایشان در هیچ یک از روزنامه ها ) حتا روزنامه های به اصطاح  منتقد ( نیز چاپ 
نشده اســت . البته این را هم باید به پای » هزینه های این کار « گذارد و شاید 

هم ایشان به زودی با معلق شدن از کار ، هزینه ی آن را بپردازد . 
از سوی دیگر رییس ستاد ارتقای سامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی 
وزارت نفت اعام کرد : ۱۲ گلوگاه اصلی فساد در صنعت نفت شناسایی شده 
اســت ؛ البته از یاد نبریم که این کشف بزرگ » کریســتف کلمب نفتی « در 
حالی است که بیش از یک صد سال از نفت ایران می گذرد و به گفته ی مسئول 
حراست وزارت نفت : » شمار پرونده های فساد زیاد شده است و جای طلب کار 

و بده کار در نظام اداری ] وزارت نفت [ دارد عوض می شود . 
حال باید  دید که رییس ســتاد و اعضای ســتاد ارتقای سامت و مبارزه با 
مفاسد اقتصادی وزارت نفت در کدام طیف قرار گرفته است و نکند که جای او 

نیز در این طیف میان طلب کار و  بده کار  عوض شود و یا عوض کنند !
رییس ســتاد ارتقای سامت و مبارزه با مفاســد اقتصادی وزارت نفت ۱۲ 

گلوگاه اصلی فساد را این گونه بر می شمارد : 
» بازرگانی شيوه اجرای مناقصات ، فروش كاال و خدمات، 
قراردادهــای داخلی و بين المللی ، آثار خصوصی ســازی در 
صنعت نفت ، نحــوه ی اجرای پروژه ها و تملــک اراضی را 
از زمينه های بروز فســاد در اين صنعت اعالم  و خاطرنشان 
كرد : انتصابات و مديريت ها ، پرونده های حقوقی ، مطالبات و 
پرداخت ها ، خريد كاال و خدمات و قاچاق از ديگر گلوگاه هايی 

است كه زمينه بروز فساد در صنعت را فراهم می كند« . 
بدین ســان با توجه به » گلوگاه های فرعی « باید گفت که فســاد سرتاسر 
پیکره ی وزارت نفت را فراگرفته است . راستی را کدام بخش است که از فساد 

مبراست ؟!
البته از یاد نبریم که در مدت ۶ ماهی که از تشــکیل این ستاد می گذرد ، با 
هیچ مورد فسادی به گونه ی » مورد و مصداقی « برخورد نکرده است . وی در 
پاسخ به خبرنگار و درباره ی پرونده های مهم فســاد در وزارت نفت به عنوان 
مثال وارد پرونده بابــک زنجانی و هم چنین فروش نفت بــه نیروی انتظامی 
نشــده اید ، گفت : پرونده بابک زنجانی در محاکم قضایی در شــعبه مربوطه 
رسیدگی می شود و با توجه به این که چند وجهی است در مقیاس ستاد مبارزه با 

مفاسد اقتصادی وزارت نفت نیست . 
وی افزود این پرونده » مفتوح و در حال رسیدگی اســت اما ما نمی توانیم 

ورود قضایی به این پرونده داشته باشیم « . 
رییس ستاد ارتقای سامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی هم چنین در 
مورد فروش نفت به نیروی انتظامی گفت : » این مورد پرونده نبوده و در واقع 
اختاف دو دستگاه برای اجرایی شــدن یک موضوع است که اکنون در حال 

برطرف شدن است « . 
وی با تاکید بر این که با جدیت بــه دنبال مبارزه با فســاد ، رانت خواری و 

ویژه خواری هستیم ، گفت : سیستم را شفاف خواهیم کرد ؟!

صنعت نفت : 
 رهــا و پر حــاشیــه

هـ . خشايار
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«
40هزار نیروی حراست در صنعتی

 که همه اش با 60 هزار نفر قابل اداره است!

وزیر نفت ضمن تاکید بر نقش مهم حراســت در مبارزه با فســاد از تعداد باالی نیرو در این حوزه از صنعت نفت و روند افزایشی آن گایه کرد و 
گفت: ۳5 تا 4۰ هزار نفر سرمایه انسانی در این بخش فعالیت می کنند در حالی که کل صنعت نفت را می توان با ۶۰ هزار نفر اداره کرد. به گزارش 
فارس، وزیر نفت در همایش ساالنه سراسری مدیران و مسئوالن ارشد حراست وزارت نفت و شرکت های تابعه با اشاره به این که مقابله با فساد از 
وظایف اصلی حراست نیست تاکید کرد: اما بدون کمک حراســت نیز نهادهای متولی و نظارتی نمی توانند موفق باشند . زنگنه در ادامه به متراکم 
بودن منابع انسانی مشغول در سازمان حراســت صنعت نفت به عنوان یکی از چالش های مبتابه این بخش اشاره کرد. و ی با بیان این که صنعت 

نفت را با ۶۰ هزار نفر می توان اداره کرد، گفت:  فقط بیش از ۳۰ هزار نفر نیرو در حراست صنعت نفت مشغول به کار هستند.

زيان انسانی و مالی بزرگ کشور 
                   مقصر اصلی : راهنمايی و رانندگی 

رییس مرکز پژوهش های حوادث در دانشــگاه علوم بهزیستی اعام 
کرد که ساالنه ۷5۰ هزار تن در کشــور بر اثر حوادث رانندگی ، زیان جانی 
می بینند که ۱۰ درصد آنان برای همیشــه معلول می شوند ؛ یعنی بخشی 
از اندام خود را از دســت می دهند . رقم ۷5۰ هزار تن کمابیش یک درصد 
جمعیت کشور است این بدان معناست که در هر ۱۰ سال ۷/5 تن از جمعیت 
کشــور یا کمابیش ۱۰ درصد آن در اثر نقص فنــی خودروها ، عدم دقت 
رانندگان ، خرابی جاده ها ، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی و ...  
زیان جانی می بیند و ۷5۰ هزار تن بخشی از اندام خود را از دست می دهند 
و در نتیجه به درجه های گوناگون از چرخه ی تولید کشور بیرون می روند 
و هزینه های زیادی را در میان مدت و دراز مدت بر خانواده و دستگاه های 

درمانی کشور تحمیل می نمایند . 
بــرای تاش منــد ) فعال ( ســازی این گــروه زیاد که  نیــازمند به 
» توان بخشی « هســتند برای این کار نیاز به تخت های توان بخشی در 

بیمارستان ها و یا مرکزهای ویژه است . 
به گفته ی رییس مرکز پژوهش های حوادث دانشگاه علوم بهزیستی : 
باید ۱۰ درصد تخت های بیمارستانی مربوط به توان بخشی باشد؛ این 
در حالی است که بیمارستان ها زیر بار هزینه های توان بخشی نمی روند؛ 

چون این خدمات برای آن ها سود دهی ندارد.
وی، ادامه داد: سنین ۱5 تا 45 سال بیشترین فراوانی سنی معلولیت ها 
را تشکیل می دهد که این معلولیت ها، اکثر مواقع در اثر حوادث ترافیکی، 
ایجاد می شــوند؛ ضمن اینکه هر ســال، ۱۸ هزار کشــته بر اثر حوادث 

ترافیکی داریم.
رییس مرکز تحقیقات حوادث دانشــگاه علوم بهزیســتی، گفت: ۶۰ 
درصد حوادث برای افراد سنین ۱5 تا 45 ســال رخ می دهد؛ بیش از 4۰ 
درصد حوادث مربوط به عابران پیاده و موتور ســواران است و 5۰ درصد 
مرگ های ناشــی از حوادث در صحنه تصــادف و 5۰ درصد بقیه، حین 

انتقال مصدوم یا در بیمارستان 
رخ می دهد.

هیــچ گاه  داد:  ادامــه  وی 
بــار هزینــه ای معلولیت ها در 
کشــور محاسبه نشــده است؛ 
توان بخشــی طبــق تعریــف 
سازمان جهانی بهداشت شامل 

درمان، خدمات توان بخشی و تجهیزات کمکی است.
وی، تاکید کــرد: طبق برآوردها هر فرد معلــول که ۳۰ درصد 
توانایی خود را از دست داده اســت تا پایان عمر، سه میلیارد تومان 
هزینه دارد در صورتی که اگر تحت پوشــش خدمــات بیمه قرار 

گیرد، هزینه های وی، یک دهم این رقم خواهد بود.
همان گونه که می بینیم 4۰ درصد این زیان های انسانی مربوط 
به حوادث مربوط به پیاده ها و موتورســواران اســت . در حالی که 
با وجود اعام چنــد باره ی راهنمایی و رانندگــی درباره ی مبارزه 
با موتور ســواران متخلف و به ویژه موتور ســواری در پیاده روها ، 
عدم توجه به عامت هــای راهنمایی و رانندگــی و گذر از  چراغ 
قرمز هیچ گونه گامی برنداشــته اســت که همین مساله بر لجام 
گسیختگی موتورســواران افزوده است . چنین به نظر می رسد که 
ماموران راهنمایی و رانندگی در خیابان ها ) که البته کم شــماراند 
و در جاهای معینی حضور دارند ( دســتور دارند که چشم بر روی 
این تخلفات ببندند و اجازه دهند که ساالنه کمابیش ۳۰۰ هزار تن 
زیان های جانی ببینند و شماری از آنان بخشی از اندامان خود را از 
دست بدهند و از جرگه تاش گران اقتصادی _ اجتماعی بیرون 
شــده و به جمع بسیار » ســرباران « اجتماعی و اقتصادی افزوده 

شوند .
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آب و برق : مدیریت ناكارآمد  ، انباشت بیش از حد نیروی كار و بازده كم 

به دنبال محاســبات بدون پایه ی وزیر نیرو درباره ی بهای تمام شده ی 
آب آشــامیدنی ، معاون ایشــان با همان » بی پایگی « محاسبه ی هزینه ی 
تمام شده ی برق را ارایه کرد . جالب این جاســت که بدون اجازه به منتقدان 
) بی سوادان / کم سوادان ؟ تازه به دوران رســیده ها ( این محاسبات از صدا 
و سیمای جمهوری اســامی نیز پخش گردید . از گذشته گفته اند ، هر کس 
تنها به قاضی برود ، راضی بر می گردد . وزیر نیرو هم با محاسبات آن چنانی، 
آب بها را افزایش داد و اکنون نوبت بهای برق اســت که افزایش یابد . البته 
از آغاز کار دولت یازدهم ، پرداختی مشــترکان به شدت افزایش یافته است . 
به گونه ای که برابر » بهای مصرفــی« ، کاربران بهای هزینه های تحمیلی 
دیگری را زیر عنوان های گوناگون باید بپردازند . در حقیقت کاربران  دوبرابر 

بهای مصرفی را می پردازند . 
اما بهای تمام شده : بهای تمام شده ی کاال عبارت ست از هزینه های 
ثابت هزینه های جاری هر یگان تولیدی ، بخش بر شــمار تولید . البته باید 
توجه داشته باشیم در صورت افزایش تولید ، سهم هزینه های ثابت در یگان 

تولید کاهش می یابد و در نتیجه بهای تمام شده کاهش می یابد . 
در بخش برق ، بازده نیروگاه های کشــور کمابیش 4۰ درصد است و این 
بدان معناســت که ۶۰ درصد  انرژی  ورودی به صنعت برق کشــور ، هدر 
می رود ، در حالی که هم می توان با دســتکاری های فنی از میزان هدر رفت 
کاســت و هم می توان از آن برای مثال گرم کردن آب و ایجاد شبکه ی آب 

گرم یگان های تولیدی و خانگی بهره گرفت . 
از سوی دیگر با دست کاری در اصول حســابداری در صنعت برق و آب ، 
به رقم های مورد دل خواه خود می رســند و با گران کردن بهای برق و آب ، 
صورت مساله یعنی مدیریت ناتوان ، انباشــت نیرو بیش از نیاز پایین بودن 
بازده ، هدررفت بخشــی از انرژی ورودی در صنعت برق و هدررفت آب در 

شبکه ی پخش آب شهری و ... را پاک می کنند .
آقای ناصر سریر از کارشناسان مستقل صنعت برق در این زمینه  می گوید : 

یکی از اصول حسابرسی این اســت که برای هر واقعه مالی تنها می توان 
یک سند مالی تنظیم شود تا آخر هم همان سند باقی می ماند . تجدید ارزیابی 
به معنای آن است که ما سندهای قبلی را باطل کرده ایم . مثا سندهایی که 
زمانی با دالر ۷ تومانی هزینه شــده بود را باطل کردیم و بر اساس نرخ دالر 
جدید با نرخ برابری جدید سند تازه ای زدیم . این موضوع بنیان همه چیز را به 
هم زده است . اگر ارزیابی های قدیم بود قیمت برق ارزان تر می شد ، در حالی 
که االن بر اســاس آخرین اطاعاتی که دارم هزینه تمام شده برق هر کیلو 
وات ساعت به بیش از صد ۱۰۰ تومان و حتا گفته شده با محاسباتی به بیش 
از ۱۶۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت رسیده است . بنا بر هر بهره ای که 

برای سرمایه انتظار دارند و می خواهند بگیرند عددی به دست می آورند . اما 
آن عددی نیست که پشتوانه ای داشته باشد . لذا از این رو می بینیم که روش 

و ریز محاسبات توسط وزارت نیرو به مردم ارایه نمی شود . 

آقای ناصر سریر ، هدر رفت انرژی در صنعت برق کشور را این گونه به ما 
می نمایند . 

] تولید برق در سال ۱۳۹۲ [ برابر ۲۶۲ میلیارد کیلووات ساعت بوده است . 
ارزش حرارتی برق ۸۶۰ کیلو کالری است که با ضرب آن در تولید برق ، ارزش 
حرارتی ۲۲5 هزار میلیارد کیلو کالری به دست می آید . راندمان نیروگاه های 
کشور در مجموع 4۰ درصد است ؛ به این ترتیب عدد حاصل را تقسیم بر ۰/۲ 
می کنیم که به عدد 5۶۳ هزار میلیارد می رسیم . بیش تر سوخت نیروگاه ها گاز 

طبیعی است که ارزش حرارتی آن ۸۶۰۰ کیلو کالری است . 
 با تقســیم عدد به دســت آمده قبلی به معادل لیتری سوخت ۶5 میلیارد 
می رسیم . هر بشکه نفت خام ۱5۹ لیتر است که با تقسیم عدد به دست آمده 
بر آن معادل بشکه نفت خام به دســت می آید و سپس تقسیم به ۳۶5 میزان 

روزانه آن رقم ۱/۱۲۸ میلیون در دسترس است . 
از ســوی دیگر یکی از مشکل های صنعت برق کشــور ، واگذاری برخی 

یگان ها به بخش خصوصی است . در این زمینه آقای ناصر سریر می گوید :
سیاست های اقتصاد کان کشور شــرایط و هزینه هایی را به وزارت نیرو 
تحمیل کرده اند . یکی از سیاســت ها خریداری انرژی از نیروگاه های واگذار 
شده به بخش خصوصی اســت . این امر بعد از واگذاری نیروگاه ها به بخش 
خصوصی به وجود آمده و هزینه های تامین برق گزافــی را به توانیر یا بهتر 

است بگوییم صنعت برق تحمیل می نماید . 
هم چنین : برای این که مصرف کشور پوشش داده شود باید سالی ۷ درصد 
به ظرفیت کشور افزوده شــود که رقمی برابر 4 تا 5 هزار مگاوات می شود  و 
این کار دالرهای بســیاری می خواهد . این هزینه های توسعه تولید و تامین 
نیاز مشــترکین از طریق تعرفه ها قابل دسترسی  نیست و بخش خصوصی 
نیز با شرایط عدم ثبات اقتصادی رغبتی به ورود به این عرصه را با سودهای 
کم و دایمی نــدارد . دیگر اینکه هدفمندی یارانه ها نیز به فشــارهای وارده 
به صنعت برق پیوســته و هزینه های قابل توجهی را به این صنعت تحمیل 
می نماید . دیگر این که در این میان خصوصی ســازی نیز گفتمان روز است 
یعنی نیروگاه هایی که زمانی مــال خود وزارت نیرو بود و یا هســت باید به 
بخش خصوصی واگذار شــود و بهره سرمایه  ســرمایه گذار هم ، هزینه ای 

جدید برای صنعت برق کشور است .
                                               در نهایت همه این فشارها بر سر مصرف کنند بی دفاع 

                                                                   و بی خبر برق، آوار می شود . 

»شورای نويسندگان
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قیمت آب طی یک ماه 12/5 درصد گران شده است 

قائم مقام وزیر نیرو از افزایش ۱۲/5 درصدی متوسط قیمت آب در ماه گذشته خبر داد.
ستار محمودی در کارگاه آب و رسانه با اشاره به این که متوسط افزایش قیمت آب در ماه 
گذشته حدود ۱۲/5 درصد بوده است، گفت: این رشد قیمت یعنی این که قیمت آب از ۳۲۰ 

تومان به ۳۷۰ تومان افزایش یافته است.
محمودی افزود : قیمت تمام شــده ی هر متر مکعب آب از ۱۰۰۰ تومان به ۱5۰۰ تومان 

افزایش یافته است .  «
با احتساب حداقل مصرف روزانه آب شرب در تهران، ساالنه حداقل در حدود ۱4۳ میلیون مترمکعب یعني ۱/5 برابر حجم سد لتیان در حالت 
ُپر، از شبکه فرسوده آب شرب شهر تهران، آب پیش از رسیدن به دست مصرف کننده هدر مي رود.به گزارش تسنیم، در 4۰ روز گذشته از فصل 
پاییز مصرف روزانه آب شرب در شهر تهران به طور متوسط به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب در روز رسید. این رقم حداقل میزان مصرف آب 
شرب در طول سال در پایتخت ایران است.مصرف آب شرب در تهران در روزهاي  کم مصرف ســال به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب و در 
روزهاي پرمصرف به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب در روز مي رســد. روزهاي انگشت شماري نیز در طول هر سال دیده مي شوند که میزان 
مصرف آب شرب شهر تهران کمتر از۲/۸میلیون مترمکعب یا بیشتر از ۳/۳ میلیون مترمکعب باشد.۲4 درصد از مصرف ۲/۸میلیون مترمکعبي 
روزانه آب شرب تهران را آب بدون درآمد شامل مي شود. به عبارتي در 4۰ روز ابتدایي پاییز امســال ۶۷۲ هزار مترمکعب در هر روز آب بدون 
درآمد بوده است.۱4 درصد از این ۲4 درصد، هدررفت واقعي آب در شبکه توزیع اســت. از این رو، ۳۹۲ هزار مترمکعب در هر شبانه روز آب در 
شبکه ها و خطوط لوله توزیع آب در شهر تهران هدر مي رود. محاسبه سالیانه این رقم به ۱4۳ میلیون مترمکعب مي رسد. به عبارتی سالیانه یک 
و نیم برابر حجم سد لتیان در حال ُپر )۹5 میلیون مترمکعب( از شبکه فرسوده آب شرب شهر تهران، آب پیش از رسیدن به دست مصرف کننده 

هدر می رود.

ساالنه   1/5 برابر حجم سد لتیان  ، از شبکه فرسوده تهران آب نشت می كند 

بهای اشتراک ساالنه    ) 000 /20 تومان با پست عادی ( ،   ) 25/000 تومان  با پست سفارشی ( ،  خارج از کشور: 65 دالر يا معادل ريالی آن

سيبا بانک ملی ايران_ شعبه خردمند جنوبی      0302619615004
جام بانک ملت- شعبه خردمند شمالی                         74218665/88

و رسيد بانک را همراه برگه درخواست اشتراک به نشانی :
تهران- صندوق پستی 1155-15745 ماهنامه خواندنی

و يا نمابر: 88847904-021 ارسال نماييد.

نام :                                                                                                                      نام خانوادگی :                                                                                                        رشته فعاليت:                                

آغاز اشتراک:  از ماه                                                                     يا از شماره ی:                                      

نشانی: استان:                                                                                      شهرستان:                                                                                                                             خيابان: 

کــد پســتی:                                                                                                 تلفــن ثابــت :

                                                                                                                                تلفن همراه : 

مبلغ:                                                                                                                ريال طی فيش شماره:                                                                                              بانك:                   

شعبه:                                                                                                              پرداخت شد. 

"برگ اشتراک ماهنامه "   
 

خواهشمند است بهای اشتراک را به يکی از حساب های زير واريز فرماييد:
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فرهنگی
ملت گرایی ، دانش تحقیقی است ، نه تکلیفی 

پيرامون مباحث فرهنگ ملی )18( 

آن چه كه نيرومندی و سربلندی ملت من در آن است ، قلب من به درستی آن گواهی می دهد . 
                                                                                                                    ) آژير : ناسيوناليسم چون يک علم ( 

 

شهر تهران ... پیش تر قریه ای گمنام و گوشه افتاده بود . آقا محمدخان قاجار که از سال ۱۷۸۸م ] ۱۱۶۷ خ [ با همت و تاش برای متحد ساختن 
ایران برخاسته بود . پس از این هدف ، مرکز خود را از اســتر آباد به تهران آورد و این آبادی را پایتخت ساخت و در این جا تاج گذاری کرد . ۱۸۷۰ م ] 

نوروز ۱۱۷5 خورشیدی [ ... 
شهر با حصار و بارو محصور شده و ۱۲ دروازه میان حصار ساخته اند . در سوی غربی این شهر تا بیرون حصار ، خانه های مردم پشت در پشت هم 
ردیف شده و در سوی شرقی هنوز اراضی بایر و ساخته نشده داخل حصار مانده است . خط واگن اسبی ] در مرکز شهر [ از جنوب به شمال می رود . 

در این واگن ، زن و مردها جدا می نشینند . تهران ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و بزرگ ترین شهر ایرانی است. 
از : سفرنامه سوزوکی شین جو ) سفر در فات ایران (ـ  ترجمه هاشم رجب نیاـ  انتشارات طهوریـ  تهران ر 4۲ـ  ۱۳۹۳ 

  نویسنده این تاریخ را به اشتباه ۱۸۷۰ ) ۱۲۸۷ هـ . ق ( نوشته و مترجم آن را درست نکرده است . آقامحمدخان در نوروز ۱۱۷5 خورشیدی ) ۲۰ 
مارس ۱۷۹۶ م ( تاج گذاری کرد . 

 
 

شهر تهران در سال های خيزش مشروطيت 
از ديد يک جهان گرد ژاپنی

در تقسیم بندی پاره ای از علوم ، آن ها را به علوم تحقیقی  و علوم تکلیفی 
، دسته بندی می نماید . 

دسته ی نخســت عبارتند از علومی که رابطه ی موضوع ها ، آن گونه که 
هستند مورد بررسی قرار می گیرند .

 دانش هاش تجربی در این گروه ، جای دارند . 
دسته ی دوم : عبارتند از علومی که در آن رابطه ی موضوع ها آن گونه که 
» باید باشند « بررسی می گردند . شــاخص این دسته از علوم ، علم اخاق 
است . دراین علم ، ســخن از تحقیق و پژوهش نیست ؛ بلکه سخن بر سر 

تکلیف و » باید « است . 
دانش ملت گرایی ، تا آن جا که مربوط به حوادث گذشته و حال باشد ، در 

رده ی علوم نوع اول قراردارد . 
بر پایه ی بررســی و پژوهش می توان دریافت که سبب دوام و بقای یک 
ملت چیست و ریشه ی عوامل نیرومند امروز ملت ، در گذشته چه بوده است . 

در این جا ، بدون این که تمایات خود را دخالــت دهیم و یا این که الزم 
باشد که دخالت دهیم ، تنها وقایع گذشته را مورد مطالعه قرار می دهیم و برای 

توجیه رویدادهای کنونی نتیجه گیری می کنیم . 
اما همین که به آینده می پردازیم و می گوییم که ملــت ما  در آینده باید 
از چنین شــرایطی برخوردار باشــد و موجبات نیرومندی ملــت خود را بر 
می شمردیم ، به ظاهر از دانش تکلیفی ســخن می گوییم و در این فرآیند ، 
تمایات و خواسته های خود و یا » باید « ها را به میان آورده ایم ؛ اما این تنها 
ظاهر مساله است . » ملت گرایی « حتا در مورد ارایه ی تکلیف های آینده نیز 

یک علم پژوهشی است ، نه مانند اخاق ، یک علم تکلیفی . 
هنگامی که گفته می شود که باید چنین سیاستی را درباره ی جمعیت پیش 
گرفت و یا باید این دسته از کشورها را به عنوان دوست و هم پیمان برگزید ، 
به ظاهر تعیین تکلیف می شود ؛ اما باید بدانیم که دالیل این تکلیف فرآیند 

پژوهش هایی است که در این زمینه به عمل آمده است . 
بررســی رویدادهای تاریخی در علم ملت گرایی ، همان شان و ارزشی را 

دارد که تجربه در علوم تحقیقی دیگر . 
در مســایل اجتماعی ، نتیجه گیری از حوادث گذشته ، جایگزین تجربه 
می شــود ؛ زیرا در این علم ، نمی توان تجربه های مصنوعی در مورد اجتماع 

و ملت، را به  کار برد . 
درست است که دانش ملت گرایی ایجاد تکلیف می کند ؛ اما این علم تنها 
بیان گر شکل دل خواه زندگی آینده نیســت . تکلیفی را که علم ملت گرایی 
الزام می کند ، به حکم آن اســت که فــرد را به حکم شــناخت نهادهای 

اجتماعی که حوادث آینده را بالقوه با خود دارند ، بر وی آشکار می کند . 
باید بدانیم که خواســت ها آرزوها و آرمان های افراد وابسته به یک ملت 
بخشی از آن و » همزاد « نهادهای اجتماعی هســتند . آن چه را که دانش 
ملت گرایی بر پایه ی بررســی و پژوهش اعام می دارد ، افراد وابسته به آن 

ملت نیز با خواست ها و آرمان های قبلی خود ، قبول و تایید می کنند . 
از این رو ، تکلیــف در علم ملت گرایی ، همبســته ای اســت از فرآیند 

ژرف اندیشی علمی و آرمان شناسی فردی . 
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واژه های بیگانه جنتی را به مجلس کشاند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به دستور کار مجلس مبنی بر بررسی سوالش از وزیر ارشادگفت: این سوال در مورد عدم اجرای قانون 
منع استفاده از کلمات بیگانه است. علی مطهری در گفت وگو با  مهر گفت: بررسی ســوال بنده از وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در خصوص عدم 
اجرای قانون منع استفاده از کلمات بیگانه در دســتور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است. نماینده مردم تهران با بیان اینکه متولی اجرای این 
قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است، اظهار داشــت: وزارت ارشاد باید از استفاده از کلمات بیگانه بر ســر در فروشگاه ها، شرکت ها و بسته 
بندی ها جلوگیری کند. وی ادامه داد: قانون اختیارات الزم را به وزارت ارشاد داده است که با همکاری سایر دستگاه ها قانون منع استفاده از کلمات 

بیگانه را اجرا کند.

مجتبی عالی خانی
کاربرد خط و زبان بیگانه 

بر روی کاالهای ایرانی با کدام پروانه؟

چند سالی شاهد هستيم كه برخی از توليدكنندگان ايرانی برای نامگذاری كاالهای خود، بدون احترام به حقوق مصرف كننده و 
احترام به قانون، نام های بيگانه بر روی كاالها و كارخانه خود می گذارند. اين در حالی است كه بر پايه ممنوعيت بکارگيری اسامی، 
عناوين و اصطالحات بيگانه، اســتفاده از واژه های بيگانه بر روی كليه توليدات داخلی، اعم از بخش های دولتی و غيردولتی كه در 
داخل كشور عرضه می شــود و همچنين نوشتن نام محصول منحصراً به خط غيرفارســی بر روی كاالها ممنوع است. در دو دهه 
گذشته نيز اينگونه نامگذاری ها انجام می شد، اما با هشدار فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اين تخلفات برخورد می كرد. متاسفانه در سال های اخير اين تخلفات شتاب بسيار گرفته است و حتی كارخانه هايی كه اين اصول 
را رعايت می كردند نيز به صف متخلفين پيوسته اند. ما ايرانيان كه می خواهيم كاالی ايرانی مصرف كنيم و آن را با نام ايران صادر 
كنيم، چگونه با نام غيرايرانی آن را خريداری كنيم؟ سهل انگاری و كم كاری دستگاه ها و نهادهای مسئول، زمينه ساز آسيب های 
جبران ناپذير به فرهنگ ايرانی و زبان فارسی خواهد بود. نام های بيگانه برخی كاالهای ايرانی موجود در بازار ايران به همراه نام 

كارخانه سازنده آمده است. به اميد پيگيری اين تخلفات از سوی مراجع صالحيت دار.

مينو   :       آدامس وایت   /  آبنبات رسیتال /  شکات رتیا

ميهن  :    بستنی میرکس  /  بستنی آیس مک  / بستنی پریما دبل  / بستنی 
پریما کاپ  / بســتنی پریما دارک  / بســتنی فروتاره  /  بستنی میکس بری  /  

بستنی کارنیوال  / بستنی کادنیتا  / بستنی هایپیرال  / بستنی سوپر کارنیلو

 دومينو  :   بستنی دومینیتا   /   بستنی دارک چاکلت  /  بستنی ویکتوریا

شركت محصوالت پارس : پودر رختشویی هوم کر

فرآورده های لبنی كاله :    بستنی اسپیتامن   /  بستنی جیتو  /  کره یو اس  
/  کره دویچه مارکن  / ماست سون / بستنی افتر ناین  / پمینا / سس باربیکیو / 

پنیر اسرم / کافه الته

شيرين عسل   :   بیسکوییت های بای  /  تاپ کیک  / کیک تاینی / لیندو 
کرم / گلدن فیش / بیسکوییت اکسترا /  فستیوال / جلیفان / کیک مورنینگ 
/ کیک کاسیک / بیسکوییت تیســت ایت / رمینی / آدامس اسمایل / بادام 

زمینی وینر / بیسکوییت کراکس /  کیک آلنا / اسپارک / تی تایم

پديده شيمی پايدار)گلرنگ(  : اکتیو

توليدی و شيميايی پاكشو)گلرنگ( : اسپیف / خمیر دندان گلدنت / 

سافتلن / آیری / هوم پاس / مریدنت / اوه

شركت كشت و صنعت گلبرگ بهاران)گلرنگ( :  اویا / فامیا

ماستر فود)گلرنگ( :  اکشن  /  رنکس  / بایودنت

صنايع زرين سلولز :  پوشک مای بیبی / مای لیدی / ایزی الیف

كيک و كلوچه درنا :  برانی / پن کیک / من سن / گلدن / بیر بیر / مینی 
رول / رول / فان / درنی / یامور / پروبیوتیک

بهنوش  :  دادلی / موهیتو / دلستی / دادلی سو / آرامیس / سینرژی

زمزم :  تارمیتا / استار / کاسیک / کوالمد / ایزوتونیک

پگاه گلپايگان : لیو / کشکوال / پروبیوتیک / پگ چیز / آیران / کاتیج / 
هالومی / یو اف

هنکل پاک وش :  پرسیل / پریل / وش اکسترا

پاک رخ  :  سیلور گیت / کرند / ژیکس

گوشی جی ال ايکس :     اسپرینگ  /  شاین  /  اســکای  /  اسپایدر  /  
اسپارک



تاریخ سازی به سیاق پان ترکیسم سویتیک !

چند هفته ی پیش، یکی از دوســتان آذربایجانی تبار من که چندماهی را 
برای یک پروژه ی دانشگاهی در باکو به سر برده بود، به ینگی دنیا بازگشت و 
ره آورد سفرش برای من، انبوهی کتاب و رونوشت اسناد از آرشیوهای دولتی 
و دانشگاهی جمهوری آذربایجان بود که می دانســت مرا چندماهی گرفتار 
خواهد کرد. در میان ســوغاتی های پیشکشــی ایشــان، چند کتاب درسی 
دبیرستانی و دانشگاهی جمهوری آذربایجان ] اران [ بود که به ویژه، نسخه ی 
بازچاپ شده ی تاریخ آذربایجان که نخستین بار از سوی »گروهی از استادان 
دانشــگاه باکو«، زیر نظر ضیاء بنیاُدف*، نزدیک به یازده سال پیش به چاپ 
رسید و پس از آن بارها بازچاپ شد، مرا به نوشــتن این یادداشت برانگیخت.  
هنگامی که نسخه ی بازچاپ شــده ی کتاب به دستم رسید، دریافتم که شاید 
نیکوتر می بود که نام »ســوداگری با تاریخ« را که برای بررسی کاردیگری به 
کار گرفته ام، برای بررسی این شــاهکار پژوهشگری به کار می بردم. بگذریم 

که از سوداگری های با تاریخ، قفسه های بسیاری را می توان ُپر کرد.
در این کتاب، در کنار ناروایی های آشکار و ناسزاگونه و گاه دروغگو خواندن 
پژوهشگران سرشناس، یادداشت های خنک و خنده آورهم یافت می شود. از 
جمله این که خواننده آگاه می گردد صنعت نفت باکو در هزارو دویســت سال 
پیش چنان پیشرفته بوده، که شاهان »ترک« اّران، از درآمد نفت به خلیفه ی 
عّباسی گزیت یا مالیات می داده اند. بگذریم که در یک نوشته ی تاریخی هم 
نمی توان نام و نشــانی از فرمانروایان ترک تبار اّران در دوران یادشده یافت. 
در جای دیگر، به چند و چون پیدایش بشــر می پردازند و همه ی دانسته های 
دنیای مردم شناســی را که پیشــینه ی همه ی آدمیان را به آفریقا می رساند، 
واژگون کرده و بخش هایــی از جمهوری آذربایجان را، زادگاه نیاکان بشــر 

برمی شمارند که پایین تر به آن خواهم پرداخت. 
گردهم آورندگان این کتاب درســی، گاه با اندکی وفــاداری به تاریخ، می 
پذیرند که ســرزمین امروزی جمهوری آذربایجان، پیش از اسام، آلبانیا نام 
داشته و پس از اسام، آران یا اّران خوانده شده است. اگرچه این راست گویی، 
پراکنده و اندک است و در بیشــتر کتاب، همه ی سرزمین هایی را که درجای 
دیگر، آلبانیا و اّران نامیــده بودند، همراه با همــدان و قزوین و بخش بزرگی 
از گیان، مازندران و کردســتان، ســرزمین آذربایجان می خوانند که گویا 
برپایه ی »منابع عربی« بی نام و نشــان ، از دیرباز »کشــور« مردمی از یک 
نژاد و زبان ترک بوده اســت. می افزایند که کوچ مهاجمانه ی ســلجوقیان و 
یورش خونریزانه ی مغول و تاتار، شمارترکان را دراین »کشور« ترک افزایش 
داده و افسوس می خورند که مسیحیان، برخی از مردم ترک تبار ] جمهوری [  
آذربایجان را  ارمنی و گرجی کرده و بــه »یگانگی نژادی و زبانی« آذربایجان 
بزرگ، زیان رســانده اند و ســرانجام، »فارس های ایرانی« با تن دردادن به 
پیمان ترکمان چای، تقسیم آن را به بخش شــمالی و جنوبی پذیرفته اند! به 
هر روی، داوری همسان در میان نویسندگان این »تاریخ« نگاری چنین است 
که آلبانیا، اّران و آذربایجان و بسیاری از ســرزمین های پیرامون آن  از دیرباز 
»کشــوری« ترک نشــین بوده که گاه و بیگاه ایرانیان به بخش هایی از آن 

سرزمین می تاخته اند. از نقشه های پیوســت کتاب هم آشکار است که این 
»دانش پژوهان« و »دانشگاهیان« در تب بازسازی کشور تاریخی آذربایجان 
که مرزهایش از یک سو تا نزدیکی های تهران و از دیگرسو به پیرامون سنندج 
و مهاباد می رسد، می سوزند و می ســازند و جوانان را به شکیبایی و کوشش 

برای بازگرداندن »شکوه تاریخی« آذربایجان ] تخیلی [  فرامی خوانند. 
در این کتاب، از نوشــته های کهن فارســی مانند  تاریــخ بیهقی، تاریخ 
جهانگشا، جامع الّتواریخ، حبیب الســیر، روضة الصفا، احسن الّتواریخ و ده ها 
کتاب ارزشمند تاریخی دیگر  نشــانی نمی یابیم. نویسندگان، اگرچه »منابع 
عربی« بی نامی را گواه داوری های خود می گیرند، از آن »منابع عربی«، نامی 
به میان نمی آورند. زیــرا در آن منابع کهن به زبان عربــی، مانند الکامل فی 
الّتاریخ ابن اثیر، مروج الذهب مسعودی، فتوُح الُبلدان بَاُذری، ُمعَجَم اَلُبلدان 
یاقوت َحَموی، البلدان و تاریخ یعقوبی، االقالیم و مسالک و ممالک استخری و 
صورة االرض ابن حوقل و چندین نوشته ی تاریخی و جغرافیایی دیگر، نه تنها 
نشانی از ترکی بودن زبان مردم آذربایجان در آن دوران ها نمی یابیم، که درآن 
نوشتارها، اگرهم اشاره ای به زبان مردم آذربایجان شده باشد، نویسندگان، بر 
فارسی و یا نزدیک به فارســی و یا »فهلوی« بودن زبان مردم آن دیار گواهی 
داده اند. َمقَدسی در احَســُن التقاســیم فی معرفة االقالیم، در سده ی چهارم 
هجری می نویســد که زبان مردم آذربایجان، نزدیک به زبان مردم خراسان 
است. این گونه داوری های تاریخی را پژوهشگران راستگوی ترک تبار مانند 

اقرارعلی اف نیز پذیرفته و بازگوکرده اند.
از داوری های شگرف »دانشــمندان« گردآورنده ی این »تاریخ«  از جمله 
این است که کوچ گســترده ی قبایل ترک به اّران و آذربایجان، از راه دربند و 
در »دوره ی ساسانی از نیمه ی دوم سده ی هشــتم پیش از میاد« آغاز شده 
اســت. یک گرفتاری »کوچک« در این تاریخ نگاری ساختگی این است که 
پادشاهی ساسانی در سال ۲۲4 پس از میاد آغاز شــده و در میانه ی سده ی 
هشتم پیش از میاد، هنوز شاهنشاهی ماد هم آغاز نشــده بود تا چه رسد به 

پادشاهی هخامنشی، سلوکیان و اشکانیان و سپس ساسانیان!
 افزون براین، از آن کوچ ساختگی ایل ها و قبایل ترک در ۲۹۰۰ سال پیش، 
آن هم از راه دربند به سرتاسر قفقاز و آذربایجان، کدامین سند تاریخی در دست 
است که دانشمندان جمهوری آذربایجان، برپایه ی آن ها، چنین ناراستی های 
آشکار تاریخی را که کم زیان تر از تاریخ ســازی های دروغین دولت شوروی 
نیست، در برابر جوانان کشور خود می نهند؟ چرا درسرتاسر این کتاب آموزشی 
که »گروهی از استادان دانشــگاه« گردآوری کرده اند، یک بارنیز اشاره ای به 
نام کتاب و منبعی نمی شود تا خوانندگان دریابند که این داوری های بی پایه و 

خنک را نویسندگان، از دکان کدام تاریخ فروشی خریده اند؟ 
راســتی های تاریخی برپایه ی نوشتارهایی که پیشــتر از آن ها نام بردم و 
دست کم شانزده نوشتارکهن فارسی و عربی دیگر و نیز پژوهش های کسانی 
مانند بارتولد، که ازبرجسته ترین ترک شناســان بود، پژوهش های دوازده تن 
از برجسته ترین خاورشناســان جهان در کتاب  تاریخ ایران و نیز تاریخ ایران 
کمبریج و ده ها نوشته ی پژوهشــگران ترک و روس، چنین است: نخستین 
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کوشش اقوام ترک تبار برای کوچ مهاجمانه به قفقاز و اّران، از راه گذرگاه دربند 
و نیز از شمال خراسان بزرگ، به جنگ بیســت ساله ی چندین گروه ترک تبار با 
دولت ساسانی در سال های ۹۱-5۷۲ میادی، در دوسوی سرزمین ساسانیان 
انجامید. کوشش قبایل مهاجم ترک برای گذر از دربند، ناکامی ایشان و پیروزی 
دولت ساسانی را درپی داشت و در خراسان، مهاجمان با دیوار گرگان )همان سد 
اسکندر یا قزل آالن( روبرو شدند. تنها پس از فروپاشی دولت ساسانی به دست 
اعراب مســلمان بود که گروه هایی از ترکان مسلمان شــده که ترکمان خوانده 
می شدند، به بخش هایی از خراســان بزرگ کوچیدند. یورش قبایل ترک برای 
ورود گســترده به قفقار در پایان سده ی دوم را ســرداران هارون الّرشید در هم 
شکســتند. اگرچه گروه هایی از ترکان ُغز در آن سده ها در بخش هایی از قفقاز، 
باشندگی یافتند، راستی این اســت که برخاف داستان سرایی های نویسندگان 
پان ترکیســت، تا زمان کوچ مهاجمانه ی ســلجوقیان به فات ایران، نشان و 
گواهی ازچیرگی قبایل و ایل های ترک تبار یا ترک زبان بر سرتاسر آذربایجان، 

ابخازیا، آلبانیا و اّران  و یا بخش هایی از آن سرزمین ها، نمی یابیم.  
در جای دیگری از این تاریخ نامه، برای به کرسی نشاندن این داوری که پیش 
از آمدن ُطغرل سلجوقی به آذربایجان، فرمانروایان آن دیار همه ترک تبار بوده 
اند، »پژوهشگران« می نویسند که وهسودان )وحسودان(، شاه خاندان رّوادیان 
که از دیرباز بربخش بزرگی از آذربایجان فرمانروایی داشــتند و نیز امیر خاندان 
شــّدادیان که بر بخش های بزرگی از اّران و ارمنســتان حکومت می کردند، از 
این رو از در شکیبایی با شاه ســلجوقی درآمدند و باج گزار او شدند که از همان 
تیره ی  نژادی و همزبان ترکان سلجوقی بودند و با ایشان احساس خویشاوندی 
می داشتند! خوشا به بخت ما که زنده یاد احمدکسروی، کتاب ارزشمند شهریاران 
گمنام را پژوهید و نوشت تا کســانی مانند این تاریخ سازان نتوانند ناراستی های 
خودرا به نام پژوهش درمیان مردم نهند. پرسیدنی اســت که اگر فرمانبرداری 
و گردن نهادن رّوادیان و شــّدادیان به فرمانروایی ُطغرل ســلجوقی، نه از برق 
شمشــیر و شــماِر ســپاه او که از آن انگیزه برمی خواســته که آن ها نیز مانند 
سلجوقیان، ترک تبار بودند )که می دانیم نبودند( چرا ترکان چگلی آل افراسیاب 
و نوادگان بکتوزن از در دوســتی با ُطغرل و برادرانــش برنیامدند و در جنگ با 
ایشان، تاج شاهی را همراه با سرخویش از دست دادند؟ مگر نه این است که پیوند 
خویشاوندی تیره و تباری ایشان با آل سلجوق، استوارتر از رّوادیان و شّدادیانی 

بوده که هیچ پیوند تباری و زبانی با ترکان نمی داشته اند؟
هنگامی که ُطغرل سلجوقی به آذربایجان تاخت، چند سده از فرمانروایِی گاه 
گسســته ی خاندان َرّوادیان بر بخش هایی از آذربایجان می گذشــت و به گاه 
یورش ُطغرل به تبریز، وهســودان نامی از این خاندان بر تبریز و بخش هایی از 
آذربایجان و اّران فرمانروایی داشت. از سرنوشت وهسودان که پادشاهی ُطغرل 
را پذیرفت و خطبه به نام او خواند، آگاهی های چندانی در دست نیست. می دانیم 
که ُطغرل سلجوقی، فرمانروایی سه فرزند او، ابونصر ممان )که به فرمان طغرل 
برتخت پدر نشست(، ابواهیجا منوچهر و ابوالقاســم عبداهلل را بر بخش هایی از 
آذربایجان پذیرفت. خاندان َرّوادیان، خاندانی عــرب تبار کوچیده به آذربایجان 
بودند که نیای ایشــان، َرّواد بن مثنی االزدری را  والی عرب آذربایجان در زمان 
منصورعّباســی، به فرمانروایی تبریز گمارده بود. دلبســتگی این خاندان عرب 
تبار به زبان فارســی در ســرزمین آذربایجان به پایه ای بود که قطران تبریزی، 

سراینده ی دربار وهسودان شد و پس از او، به ســتایش از سه فرزندش به 
فارسی می سرود. همین قطران، چندسالی هم در خدمت امیراحمدبن قماج 
که از امیران سلجوقی و فرمانروای بلخ بود، در آن شهر به سربرد و قوسنامه 
را به نام او به فارسی سرود. شّدادیان هم فرزندان یکی از سرداران کردتبار 
خاندان رّوادی، به نام محّمدبن شّداد بودند که برگنجه و بخش هایی از اّران 
فرمانروایی داشــتند. این که رّوادیان عرب تبار و شــّدادیان کردتبار، ترک 
شده و خویشتن را همزبان و هم نژاد طغرل یافته اند، از کشفّیات دانشمندان 

ما  در باکو  است! 
در این تاریخ ســازی، نام امیر شّدادی که با پیشــکش های فراوان به 
نزد طغرل شــتافت و فرمانروایی او را پذیرفت، از »شــاووربن فضلون بن 
محّمد« به »شــاهویردی« دگرگون شده ] اســت [ .  این را هم باید افزود 
که »پژوهشگران«، به جنگ های خونریزانه میان سلجوقیان و جانشینان 
»شاهویردی« برای دستیابی به گنجه و چیرگی آن ها براین شهر نپرداخته 
اند تا آن داوری آغازین دربــاره ی هم نژادی و همزبانی ایشــان با ترکان 
سلجوقی، دچار گزند نگردد و این راهم درخور اشاره نیافته اند که در دوران 
چیرگی شــّدادیان برگنجه، نزدیک ترین هم پیمانان ایشان، فرمانروایان 

ارمنی بودند و گنجه، اسقف نشین ارمنیان قفقاز بود.
اگر ایــن داوری، راســتگویانه و برپایــه ی پژوهش و تاریخ باشــد که 
باشــندگان ] جمهوری [  آذربایجان از زمان آدم و حّوا ترک زبان بوده و چه 
بسا هابیل و قابیل هم به ترکی ســخن می گفته اند، مرا هیچ گرفتاری در 

پذیرفتن آن نیست.
اّما پرسیدنی اســت که اگر از زمان آدم بنی بشر، باشندگان آذربایجان و 
اّران، همه ترک زبان بوده و بیشتر آنان نزدیک به سه هزارسال پیش به این 
سرزمین ها کوچیده اند، چرا تا پایان دوره ی تیموری، یک سراینده ی نام آور 
ترک از سرزمین آذربایجان، اّران و ابخاز برنخاسته است؟ چرا نظامی گنجه 
ای، قطران تبریزی، خاقانی شروانی، َمهَستی گنجه ای، قاسم انوار تبریزی 
و ده ها سراینده ی سرشناس و یا کم شناخته ی سده های سوم تا هشتم در 
آذربایجان و اّران و پیرامون آن، همه به فارســی می سروده اند؟ نخستین 
سراینده ی شناخته شده ی ایرانی که به ترکی سرود، شیخ عّزالّدین حسن 
اوغلوی اسفراینی است که در دوره ی ایلخانان مغول در خراسان می زیست 
و نه در اّران یا آذربایجان. از امیرعلیشیر نوایی، سراینده و دیوانساالر دوره ی 
تیموری، سروده هایی به ترکی ُجَغتایی و نه آذربایجانی، به جای مانده که 
او هم، زاده و باشنده ی خراسان بزرگ بود و نه آذربایجان و اّران. عبدالقادر 
غیبی مراغی، سراینده، هنرمند و نوآور برجسته در موسیقی ایرانی که اینک 
در میان ترک زبانان جایگاهی برجســته دارد، در دوره ی تیموری در مراغه 
زاده شــد و پایان زندگی را در دربار شــاهرخ تیموری در هرات گذراند و با 
این همه، برجســته ترین کار او، جامع االلحان، کوشش نوآورانه ای برای 
جایگزینی واژه های عربی در موســیقی ایرانی با واژه های فارسی است و 

من درجایی نخوانده ام که او نوشته ای به ترکی ازخود به جای نهاده باشد.
 تاریخ ســازان باکوهم نیک می دانند که در اوج فرمانروایی ترک تباران 
ســلجوقی و خاندان ایلدگز اتابکان درآذربایجان، نشــانی از ســروده ها و 
نوشتارهای ماندگار به زبان ترکی، از فرهنگ ســازان و دبیران آذربایجان 
و اّران دردست نیست. شاید جایی خوانده باشند که نوشته ها و سروده های 
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خاقانی، چه در آن هنگام که در خدمت ابوالمظّفر اِخستان شیروانی بود و وی 
را »پاره ی جگر ساســانیان« خواند و چه آن هنگام که در ستایش اتابک قزل 
ارسان، خامه برکاغذ نهاد و اورا »تاج دار ایران و ملک بخش توران« و »شاه 

ایران« خواند، جملگی به فارسی اند. 
پس این دانشــمندان باکو، از این دوران تاریخی پانســد ســاله در تاریخ 
آذربایجان )از شــورش بابک خّرمی تا میانه ی دوره ی تیموری(، می گذرند و 
با شور و شوق از گســترش فرهنگ ترکی در دوران زرین چنگیز و تیمور یاد 
می کنند و برای نمونه، ســروده ها و نوشــتارهایی را برای به کرسی نشاندن 
داوری های خویش ردیف می ســازند: ســروده های قوام الّدیــن ذوالفقار 
شیروانی که بیشــتر زندگی خودرا در خدمت ســلطان محّمد خوارزمشاه در 
خراسان و ســپس یوسف شاه، اتابک لرســتان گذراند و یک سروده ی ترکی 
هم از او دردســت نیســت؛ ده نامه ی اوحدالّدین مراغه ای، که شاگرد سال 
نخســت دانشــکده ی ادبیات هم می داند که همان منطق العّشــاق است و 

سراسر به فارسی است؛  نُزهَة القلوب حمداهلل مستوفی، که مانند تاریخ گزیده و 
ظفرنامه ی او به فارسی است؛ ذیل تاریخ گزیده، که زین الّدین، فرزند حمداهلل 
مستوفی، به فارسی نوشته است. نویســندگان، به فارسی نویسی دو مستوفی 
پدر و پســر در دوره ی ایلخانان مغول نمی پردازند و تنها با به کاربردن واژه ی 
»آقا اوغلی« )فرزند آقا حمداهلل( برای زین الّدین مستوفی، چنین برداشتی به 
دانش آموزان خود می دهند که این »آقا اوغلی« هم، بی گمان از نویسندگان 
برجســته ی ترک در دوران زرین مغوالن و تیموریان بوده است ؛  اّما شاهکار 
»پژوهشی« این استادان در جستجو برای شاعران و نویسندگان ترک نویس 
آذربایجان، اشاره به دیوان ترکی شــیخ عّزالّدین حسن اوغلو است که زاده ی 
اسفراین خراسان بوده و در دوران فرمانروایی مغوالن، درهمان جا می زیسته 
و درهمان ســرزمین هم درگذشته اســت و گواهی دردست نیست که پایش 
به آذربایجان رســیده باشــد. این ها نمونه ها یا مشتی اســت از خروار دانش  

تاریخ پژوهان پان ترکیست باکو. 

در روزهای پایانی آبان ماه ســال جاری ، همایش ســاخت درونی قدرت 
ملی در دانشــگاه عالی دفاع ملی ، برگزار گردید . دراین همایش تنی چند  از 
مسئوالن کشوری و لشگری ســخن گفتند ؛ اما همگان ، در باره ی شناخت 
پایه های راســتین توان مندی ملی ، به بی راهه رفتنــد و مفهوم قدرت را با 
معیارهای » مادی « برابر نهادند  . حتا رییس مجلس شورای اسامی  ، از این 
نشست برای » تصفیه حساب « با دولت بهره برداری کرد . تنها در این میان، 
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مســایل فرهنگی نهفته در پشت 

قدرت ملی اشاره های اندکی داشت .
قدرت راســتین ملی ، تنها و تنها بر پایه های » ناسیونالیسم آگاه « استوار 
است . بدون شناخت پایه های اندیشه ی ناسیونالیسم ایرانی ) قوانین حیات 
و پایداری ملی ( و بدون آشناسازی مردم با این مفاهیم ، امکان دست یابی به 
نیرومندی راســتین ملی وجود ندارد . تحقق این امر نیز امکان پذیر نیست ، 
مگر آن که آشناســازی جمعیت با مبانی آن را از کودکستان ) مهد کودک (  

آغاز کنیم و تا دانشگاه و بعد از آن ، پی گیری نماییم .
بدون درک مبانی ناسیونالیسم ایرانی و بدون رسوخ آن در میان توده های 
مردم ، امکان دســت یابی بــه » قدرت ملــی « وجود ندارد ؛ زیرا ســاخت 
درونی آن تنها و تنها متکی بر ناسیونالیســم ایرانی است . به گفته ی دیگر، 
بدون باور راســخ به » ناسیونالیســم ایرانی « ایجاد » قدرت راستین ملی « 
تحقق پذیر نیست ؛ زیرا بدون همه گیر شدن این باور ، داشتن اقتصاد نیرومند 
ملی و ارتش نیرومند ملی که بازتابی از ســاخت درونی توانایی ملی است ، 

دست یافتنی نمی باشد . 
اقتصاد نیرومند که تکیه گاه مناســب پی گیری و اجرای سیاست مستقل 
ملی در زمینه های گوناگون است ، بدون باور راســخ مردم و دولت به مبانی 

ناسیونالیســم ایرانی که پایه ی اصلی » خودباوری « می باشد ، امکان پذیر 
نیســت . چنان که نه در گذشــته و نه در حال ، کشور نتوانســت به اقتصاد 

نیرومند دست یابند .
عدم دست یابی به » نیرومندی ملی « در گذشته و حال ، برخاسته از عدم 
باور به ناسیونالیســم ایرانی و ستیز پنهان و آشــکار با ملی گرایی راستین و 
نیز میهن دوستی و وطن خواهی و گســترش افکار قوم گرایانه ، جداسری و 

میهن ستیزی بوده وهست .
بدون آگاه ســازی جامعه به مبانی ناسیونالیســم ایرانی یا قوانین حیات و 
پایداری ملی و آموزش آن از کودکســتان ) مهدکودک ( تا دانشگاه و پس از 
آن و قراردادن مبــانی آن در صــدر برنامه های ملی ، امکــان دســت یابی 
به » نیرومندی راستین ملی « یا » قدرت درونی ملی « با همایش و سمینار و 
ستیز آشکار با میهن دوســتی و وطن خواهی و ترویج قوم گرایی و جداسری ، 

امکان پذیر و شدنی نیست .
تنها در پناه باور به » ناسیونالیســم ایرانی « است که می توان ریشه های 
فساد ، دزدی و خیانت و بیگانه پرستی را در کشور خشکاند و دیگر دغدغه ی 

» نفوذ « و » نفوذ فرهنگی « را نداشت .
ناسیونالیسم ایرانی چونان » زره ملی ســیاوش « است بر تن یگان یگان 
مردم این سرزمین ، بدون نیاز  به دســتگاه های گسترده ی اطاعات داخلی  
دوربین های مخفی ، شنود و ســخن رانی های تکراری در باره ی » نفوذ « و 

تهاجم فرهنگی و هشدار و کاربرد واژه زشت » برخورد می کنیم « .
 هرچه با ناسیونالیسم ایرانی بستیزید ، هرچه میهن پرستی و و طن خواهی را 
مذمت کنید و با آن به رویایی برخیزید ، راه را بر یورش افکار بیگانه ، خودباختگی 

ملی ، جدای خواهی و حتا خیانت به میهن ، گشوده تر خواهید کرد .

هوشنگ گنجه ای ساخت درونی قدرت ملی
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سیمای جمهوری اسامی که با اصرار خود را » رسانه ی ملی « می نامد ، هر روز بیش از پیش با مردم فاصله می گیرد و بینندگان خود را از دست می دهد . 
مدیریت ناکارآمد ، جــدا شدن از بدنه ی توده ها و عدم درک راســــتین خواست های مردم ، هر روز  از شمار بینندگان سیمای جمهــوری اسامی 
می کاهد . ممکن است برای » خالی نبودن عریضه « مردم تلویزیون را روشن می کنند ؛ اما به سختی یکی از برنامه ها ، بتواند مخاطبان را جذب کند ؛ مگر 

مسابقه  فوتبال خارجی . 
کاربرد ، لهجه ی » جاهلی تهرونی « از سوی خبرگویان ، اصرار بر به کارگیری واژه های بیگانه به جای واژه های اصیل فارسی ، پراکندن افکار جهان 

وطنی و ستیز با ملی گرایی و وطن دوستی ویژگی عمده ی این رسانه است . 
در ماه های اخیر از حجم  برنامه ی انتقادی که در بخش خبر ساعت ۲۰ شبکه ۶   و  ســاعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه خبرشبکه ی ۲ ، به شدت کاسته شده است 
و در بسیاری از شــب ها ، به جای ۳۰ دقیقه » ســروته« خبر را در ۱۸ تا ۲۰ دقیقه جمع می کنند و البته به زیان بخش های انتقادی برنامه ، با وجودی که  

بسیاری بر این باوراند که این انتقادها اصیل نیست و تنها  » سوپاپ اطمینان «  می باشد . 
فیلم های پیاپی ) سریال ( که میلیاردها تومان هزینه ی آن ها می شود ، در سطح بسیار پایینی قرار دارد که به راستی ارزش وقت گذاردن و نگاه کردن ندارد 
و این امر موجب شده است که بیننده ی سریال های مبتذل شبکه های خارجی ، پرشــمارتر گردد ؛  البته بیش تر این شبکه ها گرچه عنوان بیگانه دارند ؛ اما 

گفته می شود که برنامه های آن بیش تر در داخل دوبله می شود و آماده سازی می گردد .
مساله ی دیگر ، عدم درک مدیران بخش های گوناگون صدا و سیما از شرایط روز میهن ما و حال و روز مردم است . در یکی از برنامه های آشپزی سیما 

» بانو آشپز باشی « برای آماده کردن خورشت ۸۰۰ گرم مغز پسته خال شده ، یک کیلو گوشت بوقلمون و چند پیمانه روغن کنجد و ... الزم می دانست .
راستی را این خورشت که با یک حساب سرانگشتی کمابیش ۱۰۰  هزار تومان تمام می شود  برای کیست ؟ برای وزیر و وکا ، مصلحتیان ، پول دارها ، 

دالالن ، بانک داران ، سفته بازان و خصولتیان  است یا برای مردم عادی کوچه و بازار ؟!

سیما  و  فاصله گیری   بیش تر   با  مردم 
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محمد تقي حرآباديکاریکلماتور

اسیدیت  نگاه  با   ، ببندی  را  عقلت  دریچه ی  لحظه  یک  اگر   *
می توانی چشم دنیا را کور کنی !

* برای گندم های نکاشته ، همه چیز را درو می کنند ! 
* بدون مهر اگر ساکن مسکن مهر هم باشی ، هیچ کس دوستت 

ندارد !
* داعش آتشی ست که از گور بنی عباس و بنی امیه بیرون می آید ! 
چانه زنی  در  که  فهمیدند  چانه ی » کری« همه  دراز شدن  از   *

وین کوتاه نیامده !
* آدم بی هنر اگر به هنرستان هم برود ، موقع برگشتن راه را گم 

می کند . 
* پیری موهایش را تراشیده بود ، تا بگوید جوان سرطانی ست !

* زمین آن قدر ناپاک شده ، که برای باران هم پاپوش می دوزد !
* سیاه کاری ۱4۰ خلیفه ، آنقدر چشممان را باز کرده که پرچم 

سیاه داعش چشم گاو است ! 
* از وقتی ریش کارش درآمده ، ته ریش می گذارد ! 

* آنقدر در خودم فرو رفته ام ، که هیچ طلبکاری پیدایم نمی کند !
* کاهی که بشود بر سر هر کسی گذاشت ، به درد قاضی کردن 

نمی خورد !
اعدام  بار  صد  به  بود  کرده  قاضی  را  کاهش  که  قاضی ای   *

محکوم شد !
راه  از  نیست  نیاز   ، می کند  پرواز  برایت  دلم  که  حاال  عزیزم   *

زیرزمینی به دیدارم بیایی !
* نمی دانم بهای خندیدن چقدر است ، که هروقت ابرها می گریند، 

تهران می خندد !
* آن وقت ها که در دلم جا داشتی رفتی ، حاال که دلم برایت تنگ 

شده برگشتی !
* مادرم آزادی را به بهای بهشت خرید ، اما بچه هایش می خواهند 

آن را پس بگیرند ! 
* آنقدر پشت سرم حرف می زنند ، که فکر می کنم از دنیا رفته ام . 

* در کاس دموکراسی ، با کاس ها شرکت نمی کنند . 



هژير تهرانی 

ایران  نامیست به بلندای تاریخ .شاید پرداختن به معنا ، تاریخ و پیشینه آن از 
نظر خوانندگان گرامی کاری تکراری و غیر ضرور باشد چرا که بسیاری پیش 
از این به تفصیل به جنبه های مهمــی از آن پرداخته اند. اما آن چه که نگارنده 
را بر آن داشته که به نوشتن چند سطری بپردازد ، تحرکات  و اقدام هایی است 
که مدتیســت  از بیرون مرزهای سیاسی کنونی کشــور آغازیده و در صورت 
عدم مقابله بیم ان می رود که شــوربختانه پس از تغییر ذهن و فکر بســیاری 
از باشــندگان برخی کشــورهای همســایه که تا صد و اندی پیش هم پیوند 
سرزمینی با باشندگان ایران سیاسی داشــتند ،  به صورتی خزنده میان اندک 
جوانان احساساتی و کم مطالعه ی استان های مرزی  کشورمان نیز رسوخ کند.  
نگارنده گرچه به صابت ایران باور دارد اما در عین حال  معتقد است که نمی 
توان در برابر این روند خزنده و خطرناکی که به برخی شــبکه های ماهواره ای 
نیز در پراکندن آن دست دارند و نشان از آفندی همه جانبه و برنامه ریزی شده 
به کیان تاریخ و موجودیت این سرزمین کهن دارد ، ساکت بود چرا که بیم آن 
می رود در آینده ای نه چندان دور بر ذهــن برخی دیگر از هم وطنانمان نیز اثر 
بگذارد. بی گمان چاره چنین کاری فرهنگیست و خوشبختانه تاریخ و فرهنگ 
سترگ ایران آن قدر ریشه دار هست که بتوان با تکیه بر آن به دودلی ها درباره 

آن پاسخ بایسته داد.
خاســتگاه این ناراســت پراکنی ها تاریخی را بی گمان باید سیاست تدوین 
کتب تاریخی و درسی در کشورهای همسایه مانند جمهوری اران ) آذربایجان ( 
دانست که به دالیل سیاسی منکر وجود نام ایران سیاسی تا هشتاد و اندی سال 
پیش بوده و به خوانندگان چنین القا می کنند که کشور ایران قبأل » فارس « یا 
» پرشیا « نام داشته و پادشاه وقت در ســال ۱۹۳۶ میادی نام آن را به ایران 

تغییر داده است ! 
البته ایران با موجودیت سیاسیش همیشــه دارای یک مرز و بوم یا پایتخت و 
مرکزیت سیاسی ثابت  نبوده و مرکز ثقل سیاسی آن بارها در طول تاریخ  در فات 
ایران جابجا شده است ؛ اما  این نام علیرغم همه کشاکش های روزگار و پست و 
بلندی های تاریخ ، خود را زنده و پابرجا نگاه داشــته است با رجوع به  متون شعر 

پارسی در اشعار شاعران فات ایران ، با این نام از گاه کهن برخورد می کنیم .
در ون دی داد ، اشاره به » ایران ویچ« و کوچ ) ایرانی ها ( هاست که به بیش 

از ۱۳ هزار سال پیش می کشد . 
الزم به ذکر است که اشاره به ایران در اشــعار ، بسیار بیش از نوشته حاضر 

بوده و پرداختن مفصل تر بدان  فضای نوشــتاری جداگانه ای می طلبد که به 
 دلیل فضای محدود نشریه ، ناگزیر از اشــاره ای مختصر به مصداق » مشت 

نمونه خروار « می باشیم:  
1- ابوعبداهلل رودکی سمرقندی شــاعر نامدار ایرانی و پدر شعر پارسی که 
در زمان سامانیان می زیســته خطاب به ابوجعفر احمد بن محمد سامانی چنین  

می سراید : 
      خســرو بــر تخــت نشسـته          شاه ملوک جهان امير خراسان

       شادی بوجعفر احمد ابن محمـد           آن مه آزادگان و مفخر ايــران 
جالب است که منوچهری دامغانی هم کمی بعد در ستایش سلطان محمود 

غزنوی  رقیب و  دشمن سامانیان چنین می سراید: 
                    ای سپاهت را سپاهان رايتـت را ری مکان

                                                                        ای ز ايـران تا به تـوران بنـدگانت را وثاق  
2- منوچهری دامغانی شاعر سده پنجم خورشیدی باز هم در اشعاری دیگر  

به ایران می پردازد : 
          زود شــود چـون بهـشت، گيــتی ويـران

                                                                            بگـــذرد اين روزگـار سخــتی از ايــران
و

       خواست از ری خسرو ايران مرا بر پشت پيل
                                                                         خود ز تو هرگز نينديــشد در چنين سنــين 

الزم به توضیح اســت که منوچهری بیت دوم را در مورد ســلطان محمود 
غزنوی سروده است.

بنابراین ثابت می شــود که ســلطان غزنوی فرمان روای ایرانی بوده که از 
سپاهان و ری تا غزنه و بیشتر از آن را در بر می گرفته  است.  این نکته باید قابل 
توجه آن هایی  باشد که با نوعی لجاجت سیاسی سعی در روبرو کردن نام هایی 

چون آریانا و خراسان  در برابر ایران دارند.  

3- سعدی شیرازی در باب اول بوستان در وصف عدل و تدبیر و رای ضمن 
اشاره به دارا چنین سروده است: 

بگـفت ای خـداوند  ايران و تور            كه چـشم بد از روزگار تــو دور 
من آنــم كه اسـبـان شه پرورم           به خـدمت بدين مـرغزار اندرم

وی هم چنین سروده است : 
تو كافتاب زمينی به هيچ سايه مرو

                                                                            مگر به سايه دستور و مفخر ايران 

پیشینه نام ایران در اشعار شاعران فالت ایران
هژير تهرانی 
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4 - مسعود سعد سلمان می فرماید: 
              به هر شهری كه بگذشتی به آن شهر اين خبر ده

                                                        كه آمـــد براثر ايــنک ركـاب خســرو ايـران 
5 - فخر الدین اســعد گرگانی شــاعر قــرن پنجم هجری کــه در زمان 

سلجوقیان می زیست ،در منظومه ویس و رامین چنین می سراید : 
       ز هر شهری سپه داری و شاهی              ز هر مرزی پری رويـی  و  ماهی
       گزيده هر چه  در ايران بـزرگان              از آذربـايگـان و  ری  و گـرگان
        چو بــهرام و رهـام اردبيــلی                گشـسب ديلـمی شاهپور گيلی

جالب است که وی در ابیات بعدی نیز اصفهان ، خراسان و قهستان را چون 
آذربایگان و ری و گرگان بخشی از ُکل بزرگتری به نام » ایران« نام می برد.

6 - نظامی گنجوی شاعر مشهور ایرانی که در شهر گنجه در شمال غربی 
ایران بزرگ میزیسته و در اواسط قرن بیستم به دست حکومت شوروی و  امروز 
به دســت حکومت بادکوبه قلب هویت گردیده ، ممدوحش شروانشــاه را در 
کتاب » لیلی و مجنون« ســبب نظم کتاب خوانده و وی را » شهریار ایران « 

می خواند: 
    ايــن نـامه نغــز گفــته بهتر             طاووس جـــوانه جفتــه بهتر
   خاصـه ملکی چـو شـاه شروان              شـروان چـه كه شهريار ايران 

 وی بارها در اشعارش از  ایران نام می برد.به طور مثال یکی از ابیات مشهور 
وی در این باره از قرار ذیل است : 

                   همــه عالم تـن اســت و ايــران دل 
                                                                         نيست گويــنده زين قياس خجل 

به غیر از بیت مشــهور مذکور، ابیات دیگری از وی درباره ایران به ویژه در 
هفت پیکر و شرفنامه  نیز وجود دارد : 

        ليکـن ايرانيان به زور و به شرم             نرم كــردندم از  نـوازش گرم 
         شـد آراسـته ملـک ايـران بدو             قوی گـشت پـشت دليران بدو

***
         به خود نامدم سوی ايران ز روم            خدايـم فرستاد از آن مرز و بوم

***
        نه بر جنگ از ايران زمين آمديم               به مهمـان خاقـان  چين  آمديم

***
         كز آمـد شد شـاه ايـران و روم             برومـند بـادا همـه مـرز و بـوم 

محمد بخش آشوب ، نادر را » شاهنشاه ایران « می خواند : 
         چو نادر شـهنشاه ايـران زمين              به اقـبالش ادبـار آمــد يقيـن 

7 - از جمله اشــعاری که در موضوع ایران سروده شــده  قطعه ی است از 
حزین الهیجی، شــاعر ســده ی دوازدهم هجری  با نام » صفــِت ممالِک 

بهشت نشاِن ایران« که در آن چنین به نام ایران اشاره شده است : 
                   بهشـِت برين است ايران زمين                 

                                                                                 بسيطش سليمان وشان را نگين
                  بهشـِت برين باد جـان را وطن                 

                                                                                مبادا نـگين در كـِف  اهــرمـن
8 - حکیــم میسری که در قـــرن چهارم هجری می زیسته در دیباچه ی 

کتاب » دانش نامه« چنین در وصف ایران می سراید: 
  چو بـر پيوستنش بر، دل نهادم                 فراوان رای هـا بــر دل گـشادم
  كه چون گويمش من تا دير ماند                و هر كـس دانــش او را بــداند
  بگويم تازی ار  نه پــارسی نغز                 ز هـر در مـن بگـويم  مايه و مغز
  وپس گفـتم زمين ماست ايران               كه بيش از مردمانش پارسی دان 

9 - صائب تبریزی چنین سروده است : 
              ز رعيت پيشـگان شاه ، آباد است هند 

                                                                             زينت ملک جهان را اهل ايران داده اند

10 - اسدی طوسی در ستایش سلطان محمود چنین می سراید: 
             از پرستيدن آن شاه كه در ايرانشهر    

                                                                           گــردنی نی كه نه از منت او دارد بار 

11 - و سرانجام حکیم توس ، ابوالقاســم فردوسی که بیش از هزار بار نام 
ایران را در شاهنامه یاد کرده است.

بدین ترتیب در هنگامــه ای که دســتگاه های تاریخ جعل کــن برخی از 
سرزمین های همسایه به راه انداخته  و خواب های شومی که پیروان ضد ایرانی 
امثال برنارد لوئیس برای تمامیت ارضی کشور ورجاوندمان دیده اند ،  مسئولیت 
حفظ کیان ایران در همه ابعادش نه تنهــا در عرصه نظامی که حتی در عرصه 
فرهنگی بر دوش همه دستگاه های متولی سیاســی ، فرهنگی ، ادبی و آحاد 

روشن فکران ، پژوهش گران و دل سوزان این مرز و بوم قرار دارد.

چو اریان مباشــد تن مــن مباد    
بدین بوم و رب زنده یک تن مباد 

پی نوشتها : 
دیوان رودکی سمرقندی ، )۱۳۸۸( ،موسسه انتشارات نگاه،چاپ پنجم،تهران.

     ۲-آریانفر،عزیــز)۱۳۹۱( ،زمینه های تاریخــی، جغرافیایی روندهای همگرایی در گســتره 
ایرانستان، تارنمای خراسان زمین، جلد دوم، بخش نخست.

دیوان منوچهری دامغانی ،)۱۳۹۰(، انتشارات زوار ، تهران. 
کلیات سعدی ، )۱۳۸۶( ،موسسه انتشارات امیرکبیر ،چاپ  چهاردهم،  تهران 

دیوان مسعود سعد سلمان )۱۳۹۱( انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- کلیات نظامی گنجوی ،)۱۳۸۸(، انتشارات زوار ، تهران ،صفحات4۷،  ۳۳5، ۳۳۷ ،4۰۱،4۰۹

نام ایران در تاریخ ) ۱۳۹4 ( ، جال خالقی مطلق ،  تارنمای آذری ها 
دیوان صائب تبریزی ،)۱۳۹۲(، انتشارات نگاه ، تهران .
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واژگان فارسی را به کار گيريم
واژگان برابر فارسی پيشنهادی 

خوانندگان و شورای نويسندگان »خواندنی« 

 

دانستنی های دلچسب
 و 

جالب در باره زبان فارسی:
زبان فارسی در ۲۹ کشور جهان صحبت می شود که 
در ریف ششم بعد از زبان اسپانیایی و پیش از زبان آلمانی 
)از نگاه شمار کشــور هایی که در آن ها  فارسی سخن 

می گویند( رده بندی شده است.
زبان فارسی زبان نخست کاسیک جهان ] البته از 
سوی غربی ها [  شناخته شده است که همه ویژگی های 
یک زبان کاسیک را داراست. زبان های یونانی ، التین 

و سانسکریت در ردیف های سوم و چهارم آمده اند.
فارسی از نظر شــمار و تنوع متل )ضرب المثل( در 

میان سه زبان اول جهان جای دارد.
زبان فارسی از نظر دامنه و تنوع واژه ها پر مایه ترین 

و بزرگ ترین زبان  جهان است . 
در کم تر زبانی فرهنگ لغاتی چون »دهخدا« در ۱۸ 

جلد ویا فرهنگ »معین« در ۶ جلد دیده مي شود.
زبان فارسی توانایی ساختن »۲۲5« میلیون واژه را 

دارد که در میان زبان های گیتی بی مانند است.
زبان فارسی ســیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای 

» وب« است.
زبان فارســی یک ســده از التین و دوازده  سده از 

انگلیسی جلوتر است.
از ده شــاعر برتر جهان پنج تن از آنان  فارسی زبان 

هستند

مصاحب = هم نشين 
مصاحبت = هم نشينی 
صلح = آشتی / سازش 

مصالحه = آشتی / سازش 
مصباح = چراغ 
مصدر =  ريشه 

مصرف = كاركرد 
مصنوع = ساخته 

مصنوعات = ساخته ها 
اضافه = افزون 

مضاعف = دوچندان 
اضطراب = نگرانی 
مضطرب = نگران 

مضيقه = تنگنا 
مطابق = برابر 

طلب = درخواست 
مطالبه = درخواست كردن 

مطب = درمانگاه 
طب = پزشکی 

مطبوع = دل پذير / خوش آيند
طرب = شادی 

مطرود = رانده شده 
مطلب = جستار / سخن 

اطالع = آگاهی 
مطلع = آگاه 

مطلق = آزاد / رها / خودكامه / خودی /خيره
طالق = جدايی 

مطلقه = جدا شده / طالق داده شده  
اطمينان =     آرامش /  آسودگی خيال / آرام 

مطمئن =      آرميده / آرام / آسوده خيال 
مطلوب =       دل خواه / خواسته شده 

طمع =      آز 
مطمع =      مورد آز 

طول =     درازا 
مطول =     دراز
طاهر =      پاک 

مطهر =    پاک شده / پاک / پاكيزه 
مطيع =       فرمان بردار 

ظلم =      ستم 
مظالم =      ستم ها 

مظلوم =      ستم ديده 
ظفر =     پيروزی 
مظفر =      پيروز 

معارض =      دشمن 
معارضين =       دشمنان 

معرفت =     دانش 
معارف =     دانش ها 

ظن =  گمان 
سوظن =      بدگمانی 

مظنون = گمان برده شده / مورد بدگمانی
  واقع شده 

مظهر =     جای آشکار شد
معهذا =      با اين وجود 

رايانه 
ايميل = رايان پيک 

هنگ )hang( = گيروپاش

كی بورد  = تخته كليد 

ماس = موش وار 

دات = نقطه 
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