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به انگیزهی سالگرد  21آذر 1325

روز نجات آذربایجان  ،روز همبستگی ملی ؛ روز جانبازی مردم تبریز و روز « گریز اهریمن »
ساربانا  ،باربگشا از اشتران

شهر تبریز است و مهد دلیران

روز بیست و یکم آذر  ، 1325درست یک ســال پس از برپایی فرقهی دموکرات آذربایجان زیر حمایت ســرنیزههای سربازان اشغالگر روس و

خیزش پرهیمنهی مردم تبریز به یک سال جدایی آذربایجان از ایران پایان داد .

دستنشاندگان بیگانه در حالی که هنوز روز بیستم آذر  1325شــعار میدادند « مرگ هست  ،بازگشت نیست » ؛ اما قیام دلیرانهی مردم تبریز که از

حمایت همهی مردم ایران و نیز نیروهای مسلح ایران برخوردار بود  ،به مزدوران و عوامل بیگانه نشان دادند که هم « مرگ هست و هم بازگشت » .

روسیان برای نجات مخلوق ناقصالخلقه خود  ،در حالیکه نیروهای ارتش از قافالنکوه گذشــته و به سوی تبریز روان بودند  ،بر آن شدند که آقای

محمد بیریا را به جای ســید جعفر پیشهوری بنشانند تا شــاید بتوانند « مخلوق ناقصالخلقهی» خود را از خشــم مردم ایران و به ویژه خشم مردم

آذربایجان برهانند .

از این رو  ،با ابالغ دستور از مسکو سرهنگ قلیاوف کنسول اتحاد شوروی در تبریز و یا فرمانروای واقعی فرقهی دموکرات  ،سید جعفر پیشهوری

در حضور اعضای کمیتهی مرکزی فرقهی دموکرات که در ایوان ساختمان این فرقه گردآمده بودند  ،ضمن سخنان کوتاهی از مقام خود کنارهگیری کرد

و محمد بیریا را به عنوان رهبر فرقهی دموکرات معرفی نمود .

سنی گتیرن  ،سنه دییر گت

( کسی که تو را آورد  ،به تو میگوید برو )

آقای دکتر نصرتاهلل جهان شاهلو از اعضای گروه معروف به  53نفر  ،از فعاالن حزب توده و معاون پیشهوری در اینباره مینویسد :

*

« آقای پیشهوری و من از در شمالی ساختمان فرقه بیرون شدیم و با قرار قبلی به کنسولگری شوروی نزد آقای سرهنگ قلیاوف رفتیم .

آقای قلیاوف در اتاق کوچکی ما را پذیرفت  .آقای پیشهوری که از روش ناجوانمردانهی روسیان سخت برآشفته بود  ،به سرهنگ قلیاوف پرخاش

کرد و گفت  :شــما ما را آوردید میان میدان و اکنون که ســودتان اقتضا نمیکند  ،ناجوانمردانه ما را رها کردید  .از ما گذشته است ؛ اما مردمی را که به

گفتههای ما سازمان یافتند و فداکاری کردند  ،همه را زیر تیغ دادهاید  .به من بگویید پاسخگوی این همه نابسامانیها کیست ؟
آقای سرهنگ قلیاوف که از جسارت آقای پیشهوری سخت برآشفته بود  ،زبانش تپق زد و یک جمله بیش نگفت :

سنی گتیرن  ،سنی دییر گت

( کسی که تو را آورد  ،به تو میگوید برو )

سخن کوتا ِه  ،سرهنگ قلی اوف کنسول اتحاد شوروی در تبریز به سید باقر پیشهوری رهبر فرقهی دموکرات آذربایجان تا چند لحظه پیش  ،ماهیت

این فرقهی ساخته و پرداختهی مسکو را در دوران اشغال آذربایجان از سوی ارتش سرخ به خوبی نشان میدهد و سخنان وی نیز این سخن پیشهوری
که شما ما را آوردید میان میدان و اکنون که ســودتان اقتضا نمیکند  ،ناجوانمردانه ما را رها کردید  ، ...دیگر جای هیچگونه « اما و اگر » در مساله ماهیت

فرقهی دموکرات آذربایجان باقی نمیگذارد  .اما پرسش اینجاســت که بی مهری چند سالهی دولت نسبت به این رخداد بزرگ ملی  ،چراست و برای

چیست ؟

چنان که گفته شد  :روز  21آذر  ، 1325پیش از آن که پای ارتش به تبریز برســد  ،مردم تبریز با خیزش شکوهمند خود  ،بساط فرقه را چنان در هم

پیچیدند که با ورود ارتش به تبریز  ،نشانی از فرقه و « فرقهچیها » بر جای نبود .

چرا دولت  ،نام خیابان  21آذر را به  16آذر دگرگون کرد  .درست است که میبایست مبارزهی هماندیشان شهید ما در رخداد  16آذر  ( 1332چند ماه

پس از استقرار حکومت کودتا و به سقوط کشــاندن دولت ملی دکتر محمد مصدق ) گرامی داشته میشد و پایداری دلیرانهی دانشجویان هماندیش
شهید دانشجو ارج گذاشته میشد  .برای این کار شایسته  ،خیابان خاوری دانشگاه تهران به نام  16آذر نام گذاری میشد ؛ نه این که با زدودن نام 21
آذر از خیابان باختری دانشگاه  ،این کار انجام میگردید .

 21آذر  ، 1325نماد  ،همبســتگی ملی ایرانیان  ،نماد طرد بیگانگان  ،نماد ایســتادگی و جان بازی مردم آذربایجان و به ویژه مردم تبریز در دوران

4

حکومت یکسالهی سیاه فرقهی دموکرات بر آذربایجان و سرانجام نماد « نجات آذربایجان » و نماد « گریز اهریمن » است .
* ما و بیگانگان ـ خاطرات سیاسی دکتر نصرت اهلل جهانشاهلو افشار ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ سوم  1393ـ ر 186
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ارباب قدیمی شیخرسما باز آمد !
آخرین شــاه ایران با پذیرش نتایج یک همه پرسی مسخره و فرمایشی،
تن به جدایی بحرین از ایران داد  .بیشترین مردم ساکن دربحرین ایرانی
تبار و شــیعه مذهب هســتند و بابت این جدایی فرمایشــی دل پرخونی
داشت ه و دارند  .این ناخشنودی ســرانجام از حدود سه سال پیش در قالب
اعتراضهای مسالمتآمیز  ،ولی گسترده به پیشنما آمد و با سرکوب شدید
حاکمان بحرین و دخالت آشکار عربستان ســعودی ( اعزام نیرو  ،شرکت
مستقیم در ســرکوب مردم بحرین  ،استفاده از ســاحهای غیر متعارف ،
شکنجه و دیگر روشهای ضد انسانی ) مواجه شد .
شگفتا که با وجود گزارشهای متعدد نهادهای بین المللی از جنایاتی که
علیه اکثریت مردم بحرین میشــود  ،مجامع بین المللــی و مدعیان دفاع از
حقوق بشر سکوت پیشه کردهاند و حتا دولت جمهوری اسالمیایران هرگز
واکنش درخوری در دفاع از حقوق همخانمانان و هممیهنان بحرینی از خود
نشان نداده است  .چندی پیش بنگاه ســخن پراکنی بریتانیا (بی  .بی  .سی )
مژده میدهد بار دیگر اســتعمار انگلیس و با پول شــیخ بحرین به این سر
زمین باز میگردد  .خبر را به نقل از دیدارگاه  /تارنمای فارسی بی  .بی  .سی
بی کم و کاست نقل میکنم :
ی این کشور در خاورمیانه را پس
ی دایم 
بریتانیا ساخت اولین پایگاه نظام 
از گذشت بیش از  ۴۰سال [ درست  45سال ] در بحرین آغاز کرد.
بریتانیا از سال  ۱۹۷۱میالدی (یعنی از زمان اعالم استقالل بحرین) در
بحرین پایگاه نظامیدایمینداشته است.
فیلیپ هاموند ،وزیر امور خارجه بریتانیا به همراه پرسنل نیروی دریایی
این کشور در مراسمیکه 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 میشوند ،استفاده شود.

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 همچنین
گفت « :به این ترتیب حضور نیروی دریایی ســلطنتی در آینده در بحرین
و همچنین حضور مداوم بریتانیا در شرق کانال سوئز تضمین میشود» .
آقای هاموند افزود « :این پایــگاه جدید به بریتانیا اجــازه میدهد 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 میکند.
وزیر خارجه بریتانیا گفت « :بحرین کشــور کاملی نیست ؛ اما دست کم
میداند که مشکالتش چیست و برای حل آنها چه باید بکند» .
به گفته آقای هاموند مقامات بحرین « خواستار آن هستند که در ایجاد
اصالحات به آنها کمــک کنیم .به عنوان مثال در نیروی پلیس ،سیســتم
قضایی و زندان ها» .
به گفته فرانک گاردنــر ،خبرنگار امنیتی بیبیســی ،افزایش تعهدات
نظامیبریتانیا به کشورهای حوزهی خلیج فارس جنجال برانگیز بوده است.
بحرین بخش عمده هزینه  ۲۳میلیــون دالری ( ۱۵میلیون پوندی) که
برای ســاخت این پایگاه الزم است را پرداخته اســت و بریتانیا هزینههای
جاری را میپردازد.
البته باید به یاد داشته باشیم که تجزیهی بحرین برپایهی قوانین جاری
( قوانین مشــروطیت ایران ) غیر قانونی بوده است و هنوز بحرین  ،استانی
از استانهای کشور میباشد  .ســکوت دولت جمهوری اسالمی به معنای
سکوت ملت و مردم ایران نیست .
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فرمان مقدماتی برجام
شورای نویسندگان

چنان نوشتند و سخن گفتند که گوئی از روز دوشنبه  27مهر ماه 1394
همهی بخشهای« برجام » به اجرا در آمده  ،تحریمها برداشــته شده و
یا بزودیمیشــود و تنگناهایی که ایرانیها با آنها دست به گریبانند ،
از میانمیرود هیچ کس و هیچ رســانهای حتی اشاره نکرد که دو شنبه
 27مهر  ،روزی است که ایران نابود سازی تاسیسات هسته ای خود را آغاز
کرد  .تنها پس از اجرای کامل این نابود ســازیها  ،و تاییــد کارگزاری
( آژانس ) بین المللی انرژی هســته ای ( و در واقع دولت آمریکا در قالب
آقای آمانو ) اســت که بخشهایی از تحریمها ( و نه همه آنها ) تعلیق و
برداشتهمیشود  .در بهترین حالت  ،و اگر ساز تازه ای کوک نشود  ،آژانس
و آقای آمانو تا پایان سال جاری مسیحی و حتی اوائل سال آینده میالدی،
در این مورد نظر نخواهند داد  .پس  « ،بُزک » ما باید چند ماه دیگری صبر
کند ؟!
شــاید برای برخی از خوانندگان گرامیاین پرسش پیش آید که پس
چرا پای هیاتهای تجاری و حتی سیاســی به ایران باز شده و هر روز در
رســانههای ایران خبرهای نوید دهنده ای ازاین سفرها منتشرمیشود.
در پاســخ باید گفته شــود  :این هیاتهامیآیند تا « جا ذخیره کنند » و
بتوانند پس از برداشــته شــدن یا تعلیق بخشــی از تحریمها لقمههای
دندانگیرتری به چنگ آورند .
بر اساس توافق جامع هستهای میان جمهوری اسالمی و قدرتهای
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 اسالمی در این زمینه عبارتند از :
اراک
 -۱قلب رآکتور آب ســنگین اراک را از آن خارج کنــد و جای آن را با
بتون پر کند به طوری که دیگر قابل استفاده نباشد.
 -۲ســاخت 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.
 -۳در اجــرای محدودیت  ۱۵ســاله 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.

6

نطنز
 -۴تعداد ماشینهای غنی سازی  IR -1را در تأسیسات غنی سازی
نطنز به  60ـ 5۰عدد و سطح غنی ســازی را به  ۳.۶۷درصد کاهش دهد
و ماشــینهای اضافی را باز و به انبار منتقل کند و تحت نظارت پیوسته

آژانس قرار دهد.
 -۵محدودیتهای پیش بینی شده در مورد تحقیق و توسعه ماشینهای
غنی سازی را اعمال کند و ماشینهای اضافی را تحت نظارت آژانس به انبار
منتقل کند.
فردو
 -۶تمام فعالیتهای غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مرتبط با غنی
سازی و کار با مواد هسته ای را در تأسیسات فردو متوقف کند.
 -۷تنها  ۱۰۴۴ماشــین  IR -1در تأسیسات فردو به صورت نصب شده
باقیمیماند که با ترتیب خاصی تنها بــرای تولید ایزوتوپهای پایدار مورد
اســتفاده خواهد بود .بقیه ماشــینها باید باز و به انبار منتقل شــود و تحت
نظارت آژانس قرار گیرد.
ذخیره
 -۸ایرانمیتواند معادل  ۳۰۰کیلوگرم گاز  UF 6با غنای تا  ۳.۶۷درصد
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  ۵+۱باید به ایران کمک کند تا قراردادی برای این تبادل با یک
نهاد خارجی منعقد کند.
 -۹تمام اکسید اورانیوم غنی شــده ایران که غنای آن بین  ۵تا  ۲۰درصد
است باید به صفحه سوخت قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل
شود.
زمینه نظارت آژانس
 -۱۰باید مدالیتهها و ترتیبات خاص تأسیســات اتمیبرای فراهم آوردن
زمینه فعالیتهای شفافیت ساز آژانس تکمیل شود.
خواندنی :
به همین بنــد ده توجه کنید !  ...چند بــار را به خاطرمیآوریــد که آژانس ،
بازرسانش و شــخص آقای آمانو ( پیشتر آقای البرادعی ) با طرح یک « اما »
« شــاید » و یا « برمبنای گزارش فالن منبع  ،یا سازمان » پرونده هستهای
ایران را به دســت انداز جدیدی انداختند ؟  .حال  ،با این ســوابق ،میتوان
اطمینان داشت در پایان ســال جاری و یا اوائل سال آینده میالدی گزارش
آقای آمانو حاوی یکی از این اماها  ،شــایدها و تردیدهای بهانه ساز نباشد و
بازهم تعویق رفع یا تعلیق همان تحریمهای محدود را موجب نشود ؟
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فرقهی دموکرات آذربایجان بدون نقاب
( سند یک )

فرمان دفتر سياسي کميته مرکزي اتحاد
جماهير شوروي به مير [جعفر] باقراوف،
دبير کميتهي مرکزي حزب کمونيست آذربايجان درباره :

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

 6ژوئيه  16[ 1945امرداد ]1324
بهکلي سري
به رفيق باقراوف
اقدامات براي ايجــاد جنبش تجزيه طلبي در جنــوب آذربايجان و ديگر
استان هاي شمالي ايران.
1ـ الزم است که اقدامات مقدماتي براي ايجاد منطقهي خود مختار ملي
آذربايجان [ ]oblastبا اختيارات گسترده در داخل کشور ايران آغاز گردد .
همزمان ،جنبش تجزيه طلبي جداگانه در استان هاي گيالن ،مازندران،
گرگان و خراسان ايجاد گردد .
2ـ ايجاد يك حــزب دموكــرات در آذربايجان جنوبي ،بــه نام «حزب
دموك��رات آذربايجان» [فرقه دموک��رات آذربايجان] ،با ه��دف راهنمايي
[راهبري] جنبش تجزيه طلبي .ايجاد حزب دموکرات در آذربايجان جنوبي،
بايد همزمان با تجديد س��ازمان تش��کيالت حزب توده ايران در آذربايجان
جنوبي و ادغام آن و همهي هواداران جنبش تجزي��ه طلبي ،از هرگروه [در
فرقه دموکرات] انجام شود .
3ـ در ميان کردهاي ش��مال ايران ،اقدامات مقتضي براي جذب آنان به
جنبش تجريه طلبي مجزا ،براي ايجاد منطقهي خودمختار ملي کردستان،
به عمل آيد .

4ـ اس��تقرار يک گروه از کارگران مس��ئول ،براي راهنمايي [راهبري]
جنبش تجزيه طلبي و همآهنگ كردن اقدامات آنان ،با سرکنســول اتحاد
جماهير ش��وروي در تبريز نظارت عالی اين گروه ،به باقراوف و يعقوباوف
سپرده شود .
5ـ مســئوليت کارهاي مقدماتي انتخابــات آذربايجــان جنوبي براي
پانزدهمين دورهي قانونگزاري مجلس ايران ،ب��ه عهدهي کميته مرکزي
حزب کمونيس��ت آذربايجان (باقراوف و ابراهيماوف) گذارده ميشــود تا
اطمينان حاصل گردد که انتخابش��وندگان از هــواداران جنبش تجزيهي
طلبي برپايه شعارهاي [اصول] زير ميباشند...
6ـ ايجــاد گروههاي رزمنده ،مســلح به جنگافزارهاي ســاخت خارج،
با هدف فراهــم آوردن امكان دفاع بــراي هواداران شــوروي [و] فعاالن
جنبش تجزيهطلبي دموكراتيك و ســازمانهاي حزب [فرقهي دموكرات
آذربايجان]
مس��ئوليت اين مهم به عهده رفيق [نيکالي] بولگاني��ن ،همراه با رفيق
باقراوف گذارده شود .
7ـ ايجاد انجمن روابط فرهنگي ايران و جمهوري سوسياليستي شوروي
آذربايجان براي تقويت اقدامهاي فرهنگي و تبليغاتي در آذربايجان جنوبي .
8ـ براي جلب توده هاي وس��يع به جنبش تجزيه طلبي ،الزم مي دانيم
ش��وروي» در تبريز و در تمامي نواحي

که «انجمن دوس��تاران آذربايجان
آذربايجان جنوبي و گيالن ،تشکيل شود .
9ـ كميتهي مرکزي حزب کمونيست آذربايجان شوروي ،مامور است که
يك مجلهي مصور در باکو براي پخش در ايــران و  3روزنامه در آذربايجان
جنوبي ،ايجاد کند .
10ـ بنگاه انتشــارات دولتي ( )Yudinمتعهد است كه سه ماشين چاپ
مسطح در اختيار کميتهي مرکزي حزب کمونيست آذربايجان قرار دهد تا
براي ايجاد امکان چــاپ ( )tipografskaya bazaبراي حزب دموکرات
آذربايجان جنوبي [فرقه دموكرات آذربايجان] ،بکار گرفته شود .
11ـ مســئوليت تهيــهي کاغــذ خوب بــراي چاپ مجلــهي مصور
در باکــو و همچنيــن  3روزنامــه در آذربايجـ�ان جنوبي ،بــه عهدهي
[ ]Narkomvneshtorgکميســر خلــق براي تجــارت خارجي (رفيق
آناستاس[ ميکويان) گذارده شود .جمع تيراژ کم تر از  30000نسخه نباشد .
 12ـ به كميس��ارياي خلق براي امور داخلي جمهوري آذربايجان ،اجازه
داده ش��ود که زير نظر رفيق باقراوف ،براي كســاني كه مامور اجراي اين
اقدامات ميباشند ،اجازهي رفت به ايران و بازگشت از ايران صادر گردد .
13ـ براي تامين هزينههاي جنبش تجزيه طلبي در آذربايجان جنوبي و
انتخابات پانزدهمين دورهي قانون گذاري مجلس ،کميتهي مرکزي حزب
کمونيست آذربايجان ش��وروي ،صندوق ويژهي با اختصاص يك ميليون
(«براي تبديل به تومان») ،ايجاد كند .
روبل ارز خارجي 
ششم ژوئيه  ،1945دفتر سياسي کميته مرکزي
ماخذ :جمهوری آذربایجان ـ آرشیو مرکز دولتی احزاب سیاسی و جنبشهای اجتماعی
 / .AR SPIHMDA f .v , 90 .i , 89.s ,1تاریــخ تجزیه ایران ـ دفتر یکــم ـ تالش نافرجام برای
تجزیهی آذربایجان ـ هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ تهران  1385رر  332ـ 331
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فرقهی دموکرات آذربایجان بدون نقاب
( سند دو )
دستورالعمل محرمانه شوروي
در مورد انجام ماموريت ويژه
محمد حی
جنوبي و
در سراسر
آذربايجاندری
استان هاي شمالي ايران
 14ژوئيه  24[ 1945امرداد ]1324
به کلي سري
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 Iـ درباره ايجاد فرقه دموکرات آذربايجان
1ـ فوري ترتيب انتقال [س��فر] پيشهوري و کامبخش [از
رهبران حزب ت��وده] را به باکو ،براي انجــام مذاکره بدهيد.
بس��ته به نتيجهي مذاکره ،انتقال پ��ادكان [صادقپادگان]
رياس��ت کميتهي ناحيهاي حزب توده آذربايجان را در نظر
داشته باشيد.
2ـ براي ايجاد کميته هاي تشــکيالتي در مرکز (تبريز) و
مناطق ديگر ( )na mestakhنامزدهاي مناســب از ميان
دموکرات هاي موجه از ميان روشنفکران ،بازرگانان طبقهي
متوســط ،خرده مالکان و روحانيون ،از ميان احزاب مختلف
دموکرات و همچنين از ميان غيــر اعضا ،انتخاب و آنان را در
کميته هاي تشــکيالتي فرقهي دموکرات آذربايجان ،وارد
کنید .
باالتري��ن اولويت ،مربوط به کميتهي تشــکيالتي تبريز
است که وســيلهي نشــريات دموکرات موجود مانند خاور
نو ،آژي��ر و جودت و بقيــه ،تقاضاي ايجاد فرقــه دموکرات
آذربايجان را خواهند نمود .
3ـ گروههاي موس��س در ديگر مناطق با چاپ تقاضا در
نشريات ،خواستار حمايت از ايجاد کمیتههای فرقه دموکرات
از ميان فعاالن تشکيالت حزب توده و ديگر تشکيالتهاي
دموکرات خواهند گرديد .
اجازه ندهيد که اين امر ،تنها محدود به تغيير نام حزب توده
به حزب دموکرات آذربايجان گــردد .به کميتهي منطقه اي
حزب توده تبريز و تشــکيالت ناحيه اي آن توصيه کنيد که
تقاضاي فرقهي دموکرات آذربايجان را مورد بررسي قرار داده
و تصميم به انحالل تش��کيالت حزب توده گرفته و اعضا را
وارد فرقهي دموکرات آذربايجان بنمايند .
پــس از ايجاد کميتهي تشــکيالتي فرقــهي دموکرات
آذربايجان در تبري��ز ،باالترين اولويت ،ايجــاد کميته هاي

تشــکيالتي فرقه دموکرات آذربايجان در شــهرهاي زير اســت :اردبيل،
رضائيه ،خوي ،ميانه ،زنجان ،مراغه ،مرند ،ماکو ،قزوين ،رشــت ،پهلوي،
ساري ،شاخ [ Shakhبندر شاه؟] ،گرگان و مشهد.
ايجاد يک ارگان مطبوعاتي در کميتهي تشــکيالتي فرقهي دموکرات
آذربايجان در تبريز به نام «صداي [نداي؟] آذربایجان»
ترتيب تهيهي برنامه ها و منشور براي کميته تشکيالتي تبريز داده شود .
 IIـ اقدام الزم براي اطمينان از انتخاب نمايندگان براي
دوره پانزدهم قانون گذاري
1ـ آغاز مذاکره با نمايندگان مجلس کــه از آنان در زمان انتخابات براي
اين دوره قانون گذاري حمايت مي کنند ،با هدف نامزدکردن اين نمايندگان
براي دورهي پانزدهم قانون گذاري با اين شرط که آنان ،در راه عملي کردن
شعارهاي فرقه دموکرات آذربايجان مبارزه نمايند .
2ـ اقدامهاي الزم براي انتخاب نامزد هــاي نمايندگي مجلس از ميان
افراد دموکــرات که آمادهي مبــارزه در راه عملي کردن شــعارهاي فرقه
دموکرات باشند ،آغاز گردد .
3ـ مقايسهي س��ياههي نامزدهاي نمايندگانی که سفارت [شوروي در
تهران ] توصيه کرده است ،با در نظر گرفتن دستورالعمل هاي جديد .
4ـ اقدامات در جهت شناندن نامزدهاي دست چين شده براي مجلس،
در مطبوعات آغاز و ترتيب تماس و مالقات [آنها] با موکالن داده شود .
 5ـحمايتازاجتماعات،دمونستراسيونها،اعتصاباتوانحاللانجمنهاي
انتخاباتيکهمناسبمانيست،باهدفتضمينمنافعمادرانتخابات.
6ـ در فراينــد آمادگي براي انتخابــات ،در حوزه هاي شــمالي ايران،
مصالحه [انجام گيرد] و افرادي که به وســيلهي نيروهاي ارتجاعي نامزد
شده اند و عليه کانديداهاي جنبش دموکرات فعال هستند ،اخراج گردند .
7ـ خواستار تعويض رهبران س��ازمان هاي ناحيه اي شويد كه با داشتن
افکار ارتجاعی ،مناسب نيستند .
 IIIـ تاسيس «انجمن دوستداران آذربايجان شوروي» .
شوروي» از افرادي

1ـ براي تاسيس «انجمن دوس��تداران آذربايجان
که در جشن هاي بيست و پنجمين ســال آذربايجان شوروي شرکت کرده
بودند ،استفاده شود .
2ـ از افرادي که در کنســولگري هــاي ما کار مي کننــد ،نظامي ها و
[فعاالن] حزبي ،در سازماندهي انجمن استفاده شود .
شوروي» در تبريز،

3ـ گروه تشکیالتی «انجمن دوس��تاران آذربايجان
منشور انجمن را تهيه نمايند.
4ـ براي جلب گســتردهي مردم ب��ه «انجمن دوســتداران آذربايجان
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ش��وروي» ،از مطبوعات به طور س��ازمانيافته براي تشــريح دست

آوردهاي اقتصادي ،فرهنگي و هنري آذربايجان شــوروي و دوستي
تاريخي مردم آذربايجان جنوبي با مردم آذربايجان شــوروي ،استفاده
شود .
 IVـ تشکيالت جنبش تجزيه طلبي
انجام كارهاي تش��کيالت براي ايجاد جنبش تجزيه طلبي براي:
منطقهي خود مختــار آذربايجان و منطقهي خودمختار کردســتان با
اختيارات گسترد ه .
در اســتان هاي گرگان ،گيالن ،مازندران و خراســان ،تشکيالت
جنبش تجزيه طلبي بر مبناي مسايل منطقه اي ،بنا شود .
در استان گيالن:
ايجاد تشکــيالت خدمات اجتماعي و وس��ايل تفريح در شهرهاي
رشت و پهلوي و تخصيص حداقل  50درصد از ماليات جمعآوري شده
در استان ،به اين منظور .
در استان گرگان:
آموزش زبان محلــي ترکمن در مدارس .جايگزينــي ژاندرمري و
شــهرباني محلي با افراد ترکمن و تخصيص حداقل 50درصد ماليات
جمع آوري ش��ده دراستان به تش��کيالت خدمات اجتماعي و وسايل
تفريح و بهداشت در گنبد کاووس ،گرگان و بندر شاه .
در استان هاي مازندران و خراسان:

تخصيص حداقل  50درصد ماليات جمع آوري شــده در استان براي
خدمات عمومي و وسايل تفريح در شهرهاي ساري[ ،بندر] شاه ،مشهد
و قوچان نو [؟]
افزون برآن ،مسايل مربوط به ايجاد جنبش تجزيه طلبي جداگانه در
اين استان ها ،مطرح گردد...
Vـ تشکيالت انجمن ها
1ـ پس از ايجاد کميته هاي تش��کيالتي حزب دموکرات آذربايجان
[فرقه دموكرات آذربايجان] و همزمان با عمليــات انتخاب نمايندگان
دوره پانزدهم مجلس ،با اســتفاده از هيجانات انتخابات ،عمليات براي
تشکيل انجمن ها آغاز گردد .
VIـ تشکيالت مطبوعاتي
براي عمليات آشوب گرانه مطبوعاتي ،يک چاپخانه براي انتشار مجله
هاي جديد ،افزون برآن که وجود دارند ،در شــهرهاي رشت ،رضائيه و
مهاباد ،افزون بر آنچه وجود دارد ،تاسيس گردد .
امضا :ناخوانا

«

ماخذ :جمهوری آذربایجان ـ آرشیو مرکز دولتی احزاب سیاسی و جنبشهای اجتماعی
 / .AR SPIHMDA f .v , 90 .i , 89.s ,1تاریخ تجزیه ایران ـ دفتر یکم ـ تالش نافرجام برای
تجزیهی آذربایجان ـ هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ تهران  1385ـ رر  336ـ 333

فقط دونفر مجلس را به توپ بستند

سواد « مجلسی » نمایندهی مجلس شورای اسالمی
محمدرضا خباز با حضور در تاالر گفتوگوی نمایشــگاه مطبوعات و خبرگزاریها 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 اسالمی ایران ،رئیسجمهور را
به مجلس کشاندیم و از او سوال پرسیدیم .وقتی ایشان به مجلس آمدند به جای پاسخگویی آنجا را به توپ بست .در تاریخ دو بارمجلس به توپ بسته
شده است ،یکی در زمان آقا محمدخان قاجار و دیگر در دوران آقای احمدینژاد .آقا محمدخان از بیرون مجلس را به توپ بست و احمدینژاد از درون.
محمدرضا خباز (زاده  ۲۸تیر  ۱۳۳۳در کاشمر) سیاســتمدار اصالح طلب و معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ایران است .وی
چهار دوره  ،دوره چهارم  ،پنجم ،ششم و هشتم بعنوان نماینده مردم شهرستانهای کاشمر و خلیلآباد و بردسکن در مجلس شورای اسالمی انتخاب
گردید و قصد دارد در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز شرکت کند .
آقایی که  16سال بر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسالمی تکیه زده است  ،ســوادش در این حد است که نمیداند که مجلس را آقا محمد خان
قاجار سر سلسلهی قاجاریه به توپ نبست .
آقا محمد خان در سال  1176خورشــیدی (  1797میالدی ) به قتل رســید و  111سال پس از کشته شدن او خیزش مشــروطیت در سال 1285
خورشیدی (  1906میالدی ) به بار نشست و ایران صاحب مجلس شورای ملی شد  .پس از آقا محمد خان  ،فتحعلی شاه  ،محمد شاه  ،ناصرالدین شاه ،
مظفرالدین شاه و محمد علی شاه به تخت نشستند .فرمان مشروطیت ایران را مظفرالدین شاه دستینه ( امضا ) کرد و نخستین مجلس ایران در  14مهر
ماه  1285گشایش یافت  .به دنبال درگذشت مظفرالدین  ،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  1287به توپ بستند .
باید خاطر مبارک آقای  16سال نمایندهی مجلس در جمهوری اســامی را به این نکته جلب نماییم که میان کشته شدن آقا محمد خان و به توپ
بستن مجلس  111سال فاصله است .
شاید مردگان هم میتوانند « توپ اندازی » کنند .
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فرقه دموكرات آذربايجان
( از نگاه يك تن گواه نزديك )

10

با اوج گيري جنگ جهاني دوم ،نيروهاي هم پيمان (متفق) امريكا ،انگليس
و شــوروي ،بي در نگر آوردن [ بدون در نظر گرفتــن ] يكپارچگي ايران ،گِرد
ســرزمين ما را فرو گرفتند .پس از پايان يافتن كار جنگ به سود اين كشورها،
نيروهاي امريكايي و انگليســي ،برابر برنامه زمان بندي ،از ايران بيرون رفتند
ولي نيروهاي رزمي شوروي با بي پروايي به پيمانهاي جهاني ،در بخشهايي
از اپاختر (شــمال) ميهنمان ماندند و با پيش كشــيدن و دســتاويز كردن باج
خواهي (امتياز) نفت اپاختر ،بيرون رفتن نيروهاي خــود را به دريافت اين باج
خواهي وابسته شــمردند .همزمان با اين رويدادها ،ســازماني نوپديد و دست
نشــانده به نام ‹‹ فرقه دموكرات آذربايجان ›› كه براي گمراه كردن مردم ،نام
خود را از جنبش آزادي خواهي شــيخ محمد خياباني وام گرفته بود و بيشــتر
اندامهاي (اعضاي) آن از كوچنــدگان قفقازي و پرورش يافتگان شــوروي
بودند ،بــا پراكندن بانگنامه (بيانيه) اي در  12شــهريور  1324خورشــيدي،
پيدايش خود را آگهي داد و به پشــتوانه ي بودن نيروهاي روس در آذربايجان،
و با دستياري سرراست آنها ،به اشــغال پادگانهاي ارتش و ژاندارمري پرداخت
و در  21آذر  1324پيدايش ‹‹ حكومت ملي آذربايجان ›› را اعالم نمود و در راه
شوم جدا كردن آذربايجان از پيكره ايران و برآوردن خواستهاي آزمندانه و طمع
ورزانه حكومت شوراها گامهاي تند و بلندي برداشتن گرفت ولي رخدادهاي
گوناگون سياسي و رزمي در گســتره جهاني ،روسها را ناگزير به بيرون بردن
نيروهاي خود از ايران كرد و بنيانگذاران حكومت به اصطالح ملي آذربايجان
نيز به پيروي از سياســت خداوندگار خــود ،روس ،رفته رفتــه از جايگاههاي
تندروانه خود دســت كشيدند و دست به يك رشــته كارهاي اصالحي زدند و
با تبديل ‹‹ مجلس ملي آذربايجان ›› بــه انجمن ايالتي آذربايجان و تبديل نام
‹‹ باش وزير يا نخست وزير ›› خود خوانده به اســتاندار آذربايجان ،كوشيدند
ماندگاري خويش را تضمين نمايند ولي رونــد دگرگونيهاي بومي و جهاني،
عرصه را بر نيروهاي سرسپرده و جداســر ،تنگ و تنگ تر نمود و سرانجام در
ســالگرد بنيان گذاري اين حكومت خودخوانده ،برابر با  21آذر  1325سازمان
اهريمني آنها از هم پاشيد .چند روز پيشتر نيز ســران فرقه نامبرده ،بي سر و
صدا ،و با سپردن توده فريب خورده ،با نام فدايي و دموكرات ،به دَم آتش توپ و
گلوله ،گريختند و به دامن خداوندگارشان پناه بردند .بيان گسترده تر اين رشته
رخدادها و شُ وند و زمينههاي پيدايي آنها ،در كتابهاي سودمندي كه در اين
زمينه نگاشته شده ،آمده است .يكي از سويههاي (ابعاد) كمتر پرداخته شده اين
حادثه ِمهَند (مهم) و هَناينده (تأثير گذار) ،پايگاه مردمي آن حكومت ناپايدار و
زودگذر است كه در اين جســتار با بهرهگيري از يادداشتهاي روزانه يك تن
گواه آگاه و نزديك ،به آن پرداختهايم .كتابي كــه با نام ‹‹ بحران آذربايجان ››
براي نخستين بار در تابستان  1381خورشــيدي از سوي ‹‹ مؤسسه مطالعات
تاريخ معاصر ايران ›› و به كوشــش رسول جعفريان چاپ شــد ،در بر گيرنده
يادداشتهاي روزانه شادروان آيت اهلل ميرزا عبداهلل مجتهدي است .وي يكي
از روحانيان برجسته و تراز يك آذربايجان و از خانوادهاي نژاده و سرشناس در
تبريز بود كه پدر بر پدر تا پنج پشت مجتهد و دين پژوه بودهاند .وي كه در زمان
نگارش اين يادداشتها ،چهل و دو سال داشــت ،مردي جهان ديده و سرد و

دکت
ر مهیار دیباور

گرم چشيده بود و نيز به شوند آشنايي و بلكه چيرگي به زبانهاي پارسي ،تازي،
تركي ،انگليســي و فرانســه ،و بهرهمندي از خبر راديوها و گزارش روزنامهها
و گاهنامههاي كشــورهاي گوناگــون ،در بيان برداشــتهايش از رويدادها
ديدگاه باز و آيندهنگري داشــته و افزون بر اين ،با سران فرقه دموكرات و خود
توگو داشته اســت .اينها همه سبب شده است كه
پيشهوري نيز ديدار و گف 
دست نوشــتههاي روزانه آيتاهلل ميرزا عبداهلل مجتهدي ـ خدايش بيامرزاد و
بهشــت برين روزياش كُناد ـ از نگر تاريخي ،يك دستك (سند) دست يكم
و يگانه به شمار آيد .اين بنده ،به ســبب تنگناي رويههاي گاهنامه گرانسنگ
خواندني ،تنها بخشهايي از آن دفتر گرامي را كه با باره (موضوع) اين جستار
پيوند دارد ،برگزيدهام و خوانندگان ارجمند و راســتي جــو را به خواندن كتاب
ياد شده ســفارش مينمايم .همچنين افزودههاي درون چنگك از بنده است.
ناگفته نماند كه در ويراســتاري كتاب و بازنمودهــا (توضيحات) و پاورقيها،
برخي لغزشهاهســت كه پرداختن به آنها از خويشكاري اين نوشتار بيرون
است .به هر روي ،كار ويراســتار كتاب ،سَ رور رســول جعفريان ،كه خود هم
روحاني و هم تاريخدان ميباشد ،در شناســاندن اين يادداشتها بسي ارجدار
و ستودني است.
از يادداشتهاي پنجشــنبه  13دي  :1324اعالني كه براي مجلس ترحيم
اين دو مرحومه به ديوارها چسبانده بودند ،هردو به تركي بود .وقتي كه اعالن
صبيه[دختر] حاجي ميرزا علــي آقا را ميخواندم ،بياختيــار خنده ام گرفت.
اول مردم زير بــار اعالن تركي نميرفتند .يك اعــان ترحيم تركي به ديوار
چســبانده بودند كه با قلم نوشــته بودند .حاال حكم دولت جديد در اين زمينه
هم اجرا ميشــود .تابلوهاي مغازهها را هم كه به فارسي بود ،برداشتهاند .جاي
بعضيها تابلوي تركي گذاشته ،بعضيها در [بر] روي كاغذي خودشان چيزي
نوشته از پشت شيشه مغازه آويختهاند ... .مهاجرين كه بعضيها ساليان درازي
بود در قفقاز اقامت داشــته و در آنجا پير شــده بودند ،به ايران آمدند و افكار
جديده سوسياليســتي را كه قبل از انقالب و بعد از انقــاب در آنجا ياد گرفته
بودند ،با خود به ايران همراه آوردند .بعضيها بــه دهاتي كه از آنجا مهاجرت
نموده بودند ،برگشتند و بعضيها كه رشــته عاليق با دهات مسقط رأسشان
[زادگاهشان] منقطع شده ،در شــهرها زندگي نمودند .همينها هستند كه به
اسم مهاجر ،عمده طرفداران نهضت فعلي آذربايجان هستند و جنبه معلمي و
رهبري به ساير دهاتيان و كارگران آذربايجان دارند.
از يادداشتهاي دوشنبه  17دي  :1324شب گذشته ،دو سه ساعت از شب
رفته ،چند نفر به منزل محمد صادق خان مجتهدي رفتــه ،در را زدهاند كه باز
كنيد ،مي خواهيم اينجا منزل بكنيم ،جا براي افراد قشــوني تنگ اســت و از
طرف وزير جنگ [جعفر كاويان] آمده ايم .شب آن وقت ،در را باز نكرده اند ،آنها
هم مراجعت نموده اند .صبح به وزارت جنگ رجوع نموده اند .معلوم شده است
كه مي خواهند در خانه آنها چند نفر از فداییها را اسکان بکنند.
از يادداشتهاي چهارشنبه  10بهمن  :1324تا امروز كه دهم بهمن است،
حقوق ادارات پرداخت نشــده اســت .كم كم آن عده از اجزاي ادارات كه مدد
معاش خارجي ندارند ،به تــاش افتادهاند و بناي همهمه گذاشــتهاند و عده
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زيادي از اشخاص نفع پرست و فرصت جوي كه كم و بيش با انواع مختلفه ،در
اغتشاشي كه منجر به تشكيل دولت ملي آذربايجان گرديد ،مدخليت داشتهاند،
از يك طرف به ادارات دولتي هجوم آورده طالب شغل شدهاند و از طرف ديگر،
به هر بهانه موهومي متشبث شــده [چنگ زده] ادعاهاي حقوقي و جزايي بر
اشخاص مختلفه اقامه مي نمايند .اولياي امور هم ،كما هو حقه [چنان كه بايد]
اين جور اشخاص را از سر مردم وا نمي كنند.
از يادداشتهاي چهارشنبه  24بهمن  :1324تحير [شــگفتي] مردم روز به
روز بيشتر ميشود .مصادره اموال هم در بعضي موارد ،به موقع اجرا گذاشته شده
است .خانه مير جواد صراف را مصادره نموده اند .در آنجا جعفر كاويان ،وزير جنگ،
مينشيند .ديروز طرف غروب ،من مي خواستم منزل مرحوم حاجي مشير دفتر
بروم ،ديدم يك كاميون و يك عرابه [ارابه ،گاري] دم در مير جواد كه همســايه
آن مرحوم [حاجي مشير دفتر] است ،نگاه داشته اند .از خانه ،ميز و صندلي و اثاثيه
ديگر بار كاميون مينمودند كه ببرند .مابقي را ظاهراً بار عرابه مي خواستند بكنند.
يك اتومبيل ســواري هم راديو را برده بود .امروز صبح ،جلو عمارت نظميه يك
كاميون پر از ميز و صندلي نگاه داشــته بودند .نميدانم آن را از خانه ي كه آورده
بودند .خانه محمد صادق خان [مجتهدي] را هم اشغال نموده اند.
از يادداشتهاي چهارشنبه  15اسفند  :1324مســئله نظام اجباري [سرباز
گيري] اســباب گرفتاري مردم از هر طبقه اســت .هركــس ميتواند مخفي
ميشود .دو نفر در منزل ما مخفي شــده اند ،يكي غالمحسين پسر كلفت ما
زهرا است ،يكي هم رحيم ،برادر علي ،نوكر سابق ماست.
از يادداشتهاي پنجشنبه  16اســفند  :1324فداييهاي ســراب غالب ًا از
مهاجرين هســتند كه هفت هشت سال قبل ،از روســيه به عنوان اخراج تبعه
خارجه رانده شدند .در غائله شــهريور ماه تا اندازه اي وظيفه ستون پنجم را ادا
نمودند .ســراب از آن محالهاي آذربايجان است كه نسبت ًا مهاجر زياد داشت.
در اوايل غائله هم بعضي اقدامات شديده ،از قبيل قتل و غارت و آتش زدن ،از
ايشان سر زد.
از يادداشتهاي جمعه  17اسفند  :1324امروز شنيدم كه نيساري معلم كه
سابق بر اين هم با بي ريا [وزير معارف پيشه وري] يك حادثه ايجاد نموده بود،
توقيف شده است .اين دفعه نيساري ســر اظهار وطن پرستي و گفتن بعضي
حرفها ،تحت تعقيب قرار گرفته اســت .نيســاري پيش عدهاي گفته است كه
اجداد شما قفقاز را از دست دادند ،حاال نوبه [نوبت] شماست كه آذربايجان را از
دست بدهيد.
از يادداشتهاي شنبه  25اسفند  :1324دولت ملي آذربايجان اعالن نموده
است كه هركس راديو و ماشــين تحرير دارد ،بايد براي تجديد جواز ،به اداره
نظميه مراجعه نمايد واال [وگرنه] راديو و ماشــين [تحريــر] او ضبط خواهد
شــد .خرازي ،يكي از مأمورين بانفوذ نظميه ،اظهار نموده اســت كه اين قرار
براي كنترل ماشينهاي تحرير است و راديو طرداً للباب [براي فريب و رد گم
كني] ذكر شده است .عمده اهميت دادن نظميه به ماشين تحرير ،از آن جهت
است كه از نشر شــب نامهها كه اخيراً چند دفعه منتشر شده است ،جلوگيري
نمايد .اين شب نامهها كه ناشر آنها تا حال كشف نشده است ،شبانه به ديوارها
چسبانده شــدهاند و مضمون آن ،بدگويي بلكه فحش به رژيم فعلي و رؤساي
حكومت ،از قبيل آقاي پيشــه وري و بي ريا بود .معلوم ميشــود كه اين شب
نامهها دولت را خيلي متأثر نموده است.
از يادداشــتهاي چهارشــنبه  29اســفند  :1324امســال حكومت ملي
آذربايجان به اين عنوان كه جشــن چهارشنبه [ســوري] منافي با آن معناي
مساوات طلبي است كه نهضت ملي براي برقرار نمودن آن سعي مي نمايد ،از
زينت دادن دكانهاي آجيل فروشي جلوگيري نمود ،مع هذا [با اين همه] رفت
و آمد و جنب و جوش بيشــتري ،ديروز در شهر مشاهده ميشد .بچهها اسباب

بازيهاي خود را كه خريده بودند ،در دست گرفته در حال حرکت بودند.
از يادداشتهاي شــنبه  3فروردين  :1325امروز در ميدان عالي قاپو ،جلو
اداره نظميه ،يك نفر عباس نــام ،خميرگير را به حكم محكمه صحرايي به دار
آويختهاند  ...هروقت احكام آن محكمه در مورد اين قبيل اشخاص اهل شهر
و خميرگير يا دباغ [چرمگر] اســت ،آن احكام در ميدان عالي قاپو ،مقر نخست
وزيري و جلو چشــم مردم به موقع اجرا گذاشته ميشــود .اما وقتي كه حكم
درباره دشــمنان حكومت ملي صادر ميشــود كه بر عليه دولت قيام مسلحانه
نموده و حتي باعث قتل فداييها و قشون ملي شدهاند ،حكم در جلو محكمه،
بدون اطالع مردم ،اجرا ميشــود .گاهي هم هيچ خبر آن را هم به اطالع مردم
نمي رسانند  ...اسم قضات محكمه صحرايي را هم مطلق ًا درج نميكنند.
از يادداشــتهاي دوشــنبه  12فروردين  :1325رفت و آمد به طهران هم
خيلي كمتر شده است .براي هر نفر هزار و پانصد تومان وديعه قرار گذاشتهاند
كه بدهد ،بعد جواز مسافرت ميدهند .مسافرين را هم سخت تفتيش ميكنند،
ولو مسافرها زن باشند و با طياره روسها سفر بنمايند  ...از اخبار صحيح و قطعي
آن است كه  28نفر از دكترهاي تبريز را دعوت نمودهاند كه بايد براي معالجه
قشــون ،اجباراً به جبههها حركت نمايند و با قرعه تعيين نمودهاند كه متناوب ًا
هفت نفر مدتــي خدمت نموده ،مراجعت نمايند و هفــت نفر ديگر عوض آنها
حركت نمايند .و هكذا [همچنين] دكتر [مهدي] مجتهدي ،اخوي من ،نامش
بين دسته هفت نفري چهارم از قرعه در آمده است  ...از قرائن معلوم ميشود كه
واليت خمسه [زنگان] زير بار تســلط [حكومت به اصطالح ملي] آذربايجان
نميخواهد برود .نزديك بودنش به طهران و دور بودنش از سرحدات روسيه ،از
جهات روحي و از حيث طرز فكر ،مابين خمسه و آذربايجان تفاوتهايي ايجاد
نموده است كه اثر آنها حاال كه دولت آذربايجان ،خمسه را تسخير نموده است،
ظاهر ميگردد  ...يكي از رفقاي ما ميگفت روزي كه جريده آذربايجان [روزنامه
تركي زبان فرقه دموكرات آذربايجان] منتشر نمي شود ،من خوشوقت ميشوم
كه از خواندن آنها آســوده هســتم ،چون هم چرند و هم مشكل است .در اين
اواخر ،قيمت روزنامه را كم نموده و ده شاهي ميفروشند ،باز هم خواننده ندارد.
از يادداشتهاي چهارشنبه  14فروردين  :1325قوام السلطنه با رفتار قرص
خود كه با روسها در پيش گرفته اســت ،محبت مردم را در تبريز به خود جلب
نموده است .اول كار كه قوام السلطنه روي كار آمد ،خيليها از اين بابت نگراني
داشتند كه مبادا قوام السلطنه براي ســازش با روسها ،آذربايجان را فدا كند و
استقالل داخلي و وضع فعلي آذربايجان را به رسميت بشناسد كه در آن صورت
تمام اميدواريهاي مردم ،كه نوع ًا در تحت فشار حكومت آذربايجان هستند ،از
بين ميرفت .حاال كه مي بينند كه قوام السلطنه در مقابل درخواستهاي بیجای
روسها به این سختی ایستادگی میکند ،بی اختیار برای وی آفرین میگویند.
از يادداشتهاي شنبه  17فروردين  :1325در آذربايجان ،خبر توافق ايران و
روس ،با ظهور عاليم حركت روسها از ايران ،مصادف شده است با خبرهايي
از فعاليت دستههاي ضد دموكرات در هشترود و خمسه و افشار [تكاب] .مردم
شهر [تبريز] اين اخبار و وقايع را پهلوُي همديگر قرار داده و از آنها ،عقب بودن
كارهاي حكومت آذربايجان را استنتاج مي نمايند و بالنتيجه خيلي خوشوقت
هستند .از يادداشتهاي سه شنبه  10ارديبهشت  :1325روسها اسلحهاي كه
به دموكراتها داده بودند ،مســترد مي نمايند [پس مي گيرند] .توپ و تفنگ
و طپانچههاي خود را مي گيرند  ...آنچه مســلم اســت چند تا توپ در [كوي]
ششكالن در حياط [خانه] فرمانفرما گذاشته شــده بود كه شاگردان مدرسه
نظامي در درسهاي خود از آن [ها] اســتفاده مي نمودنــد ،آن توپها را حاال
برده اند .گفته ميشــود كه همان توپها مال روسها بــود كه پس گرفتهاند.
در هر صورت ،خبر در شــهر با مسرّت زيادي تلقي شــده است .چون كه اين
اقدام روسها را يك نوع اعراض [رويگردانــي] از حكومت ملي آذربايجان و
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تقويت دولت قوام الســلطنه تلقي مينمايند و هر خبــري از اين قبيل ،موافق
اميال باطني اهل شهر ،كه مخالف دموكراتها هستند ،خواهد بود  ...به مناسبت
رفتن آقاي پيشــه وري به طهران [براي گفت و گو و سازش] تصنيف عوامي
درست كرده ،زنها ميخوانند :پيشه وري دووارداكي شكيل دي /اكيلسه بي ريا،
قوام بيزه وكيل دي [با اندكي دگرگوني ،برگردان به پارســي :پيشهوري مانند
عكس روي ديوار است ـ از خود اراده و اختياري ندارد ـ اگر بي ريا بگريزد ،قوام
وكيل و سرپرست ما ميشود].
از يادداشتهاي يكشــنبه  15ارديبهشــت  :1325تقريب ًا دويست كاميون
متعلق به روسها از تبريز به طرف روســيه حركت نمود كــه بيشتر آنها با
اثاثيه قشون بار شده بود  ...تمام مردم شهر شاد بودند .اكثر [آنها] به آن جهت
شاد بودند كه روسها را عمده مسبّب فشار چند ماه اخير ميدانستند .خيلي از
مردم در خود ،يك سبُكي و نشاط كه غيرمعهود بود ،حس ميكردند .يك نفر از
اهل بازار را شنيدم كه ميگفته است بگذار روسها بروند ،به تنهايي جواب دَه
دموكرات را ميدهم [به تنهايي ،حريف ده نفر دموكرات هستم].
از يادداشــتهاي شــنبه  21ارديبهشــت  :1325امروز پنج ماه از تأسيس
حكومت ملي آذربايجان ميگذرد .من نميدانم كــه حكومت در اقدامات خود
موفق شده است يا نه ،و اساس بادوامي گذاشته شــده است يا نه ،ولي اين قدر
ميدانم كه در قلوب اهالي ،جاگير نشده است و اين حكومت قبول عامه ندارد،
سهل است كه منفور هم هست [است] .گذشته از منفوريت حكومت فعلي ،عامه
مردم آن را قابل دوام نمیدانند و مثل یک حادثه ناگوار موقتی تلقیمینمایند.
از يادداشتهاي دوشــنبه  20خرداد  :1325نمايندگان دولت ايران ،آقاي
مظفر فيروز و همراهان ،در عمارت آقاي جوادي ،پسر نوه مرحوم حاجي ميرزا
جواد آقا مجتهد ،پذيرايي ميشوند  ...در آذربايجان ،پولتيك [سياست و ترفند]
حكومت ملي و فرقه دموكرات بر اين است كه حاال كه بنا را بر سازش با دولت
[مركزي] گذاشته اند ،حتي االمكان بعضي عملهاي جالب توجه و مفيد براي
تبليغات انجام بدهند و با آن عملهاي انجام شده ،با نمايندگان دولت كه براي
مذاكره خواهند آمد ،رو به رو بشــوند .از جمله آن عملهــا ،كه به عقيده من،
همان مقصود از وي [آن] در نظر گرفته شده است ،آسفالت نمودن خيابانهاي
تبريز است كه با سرعت تمام مشــغول [به انجام آن] هستند .شبها هم كار
ميكنند ،تا جلو عمارت جوادي ،منزل نمايندگان [دولت مركزي] رسيده است.
از يادداشتهاي سه شنبه  21خرداد  :1325باالخره هيئتي كه براي مذاكره
با حكومت ملي آذربايجان بنا بود بيايد ،وارد گرديد .اين هيئت كه امروز ساعت
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 9صبح به ســاعت تبريز با طياره [هواپيما] آمد ،مركب از  10نفر اســت كه در
تحت رياست آقاي مظفر فيروز ميباشد [حكومت خودخوانده ملي آذربايجان،
ساعت تبريز را به نيم ساعت عقب تر از ساعت رســمي كشور كشيده بود] ...
وقت ورود هيئت ،فدايي [ها] و آژانها مراقب بودند كــه از طرف اهالي ،ابراز
احساسات در حق واردين [نمايندگان دولت مركزي] به عمل نيايد.
از يادداشتهاي دوشنبه  24تير  :1325اگر بنا باشد كه رفع مصادره بشود،
ال [جعفر] كاويان
اعاده امالك تقسيم شــده به حالت اوليه و بيرون نمودن مث ً
[وزير جنگ] و [فريــدون] ابراهيمي [دادســتان كل] از خانههايي كه تصرف
نموده و ساكن آن هستند ،كار بسيار مشكل ميباشد كه به اين ترتيب هم ،به
اشكاالت قضيه مي افزايد و آن را به قول طهرانيها ،بغرنجتر مينمايد.
از يادداشتهاي چهارشــنبه  20آذر  :1325هر روز عدهاي فدايي و نظامي
به جبهههاي جنگ ميانه و مياندوآب فرستاده ميشود .براي رساندن قشون و
مهمات ،هرچه ممكن است از وسايل نقليه ،از دست صاحبان آنها منتزع [جدا]
ميشــود و براي حمل و نقل قشوني به كار برده ميشــود ،حتي االغ آسيابان
يبُرده اســت ،در حالي كــه آردهايي كه بار االغ
را هم آژان توقيف نموده و م 
بود ،در توي جوال در كوچه مانده بوده اســت .حتي دوچرخهها را ميگرفتند.
تمام آژانهاي نظميــه را عوض نمودهاند .به جاي آژانهــاي قديم ،كه غالب ًا
اهل شــهر بودند ،به دهاتيها و مهاجرها [ي قفقازي] لباس آژاني پوشانده و
حفظ شهر را به عهده ايشان واگذار نمودهاند  ...ساعت پنج بعد از ظهر راديوي
تبريز ،اول شــروع [برنامههاي ] خود خبر داد كه قرار شــده است ممانعتي از
ورود قواي دولتي [به آذربايجان] به عمل نيايد  ...از اين خبر غير منتظره خيلي
خوشوقت شديم .از بس ،خبر ،خوش و باور نكردني بود ،تا مدتي در اطراف [آن]
نميتوانستيم درست فكر بكنيم.
يادداشــتهاي پنجشــنبه  21آذر  :1325با صداي الينقطع [پياپي] تير از
خواب بيدار شــديم .قبل از طلوع آفتاب توســط نوكري كه براي خريدن نان
صبحانه بيرون رفته بود ،مطلع شــديم كه اوضاع به كلي برگشته است .اهل
شهر بر عليه حكومت پيشه وري قيام نموده و شهر را متصرف شدهاند .فداييها
و مهاجرها را خلع ســاح نموده و دسته دسته مردم شــهري كه مسلح شده
اند ،مشــغول تعقيب و دســتگيري و قتل سران [فرقه] و ســركردگان آنها
ميباشند .پيشه وري فرار كرده است .نظميه به تصرف اهل شهر در آمده است
و مهاجرهايي كه در خانههاي مصادره شــده اســكان داده شده بودند ،بيرون
ريخته شدهاند.
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دهمین همایش ملی و مستقل دریای مازندران  /کاسپیان
تهران ـ  5مهرماه 1394
برابر عهدنامههای معتبر  1921و  1940نیمی از دریای مازندران
 /کاسپیان سهم ایران است و بر اســاس حقوق مکتسبه در قلمرو
عقد الزم و اصل استصحاب در حقوق مدنی ایران و حقوق بینالملل
و معاهدات مربوط و قانون اساسی؛ هم چنان با امضا یا بدون امضا ،
ثابت و پابرجاست.

دهمین همایش ملی و مســتقل دریای مازندران با حضور گروهی از
حقوقدانان  ،پژوهشگران و کارشناســان در دفتر حقوقی « برهان » به
ریاست وکیل محترم آقای امیرباقر امیرانی  ،برگزار گردید .
همایش با ســخنان دبیر همایش آقای مســعود صفاریــان همراه با
گزارشی از همایشهای پیشین و عمدهی استداللهای ارائه شده  ،آغاز
گردید :
برابر با عهدنامه مودت  1921میالدی  ،دولتین معظمتین متعاهدتین
مایل به روابط حســن همجواری و برادری بوده با اشتیاق به اینکه ملت
ایران مســتقل و ســعادتمند « آزادانه از دارایی خود تصرفات الزمه »
بنماید « تمام معاهدات و مقاوالت و قراردادهای روســیه تزاری از جمله
معاهدهی ترکمانچای را که حقوق ملت ایران را تضییع مینمود » ملغی
و ساقط از اعتبار اعالن و دولت شــوروی از «سیاست جابرانه » نسبت به
ایران به طور قطع صرفنظر مینماید .
هم چنین شوروی تمهیدات با اروپا بر سر استمالک 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 اعالن میکند و « متعهد »
به انصراف قطعی از سیاست اقتصادی با مقاصد ضد توسعه و ترقی ایران
شده است .
طرفین معظمتین متعاعدتین از « کشتیرانی آزاد » و «حقوق مساوی
در آبهای سرحدی » بهرهمند 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 انحالل
هیاتهای ضد مذهبی و واگذاری اموال آنها شــده و به تکرار تســاوی
حقوق هر دو کشور و اتباع دو ملت را مطابق قوانین و مقررات تینالمللی
یادآوری کردهاند ( به ویژه در عهد نامه . )1940
همچنین عهدنامه تجــارت و بحرپیمایــی  1940و ضمایم آن موید
عهدنامه  1921بوده و در موارد  12و  13و  15تساوی حقوق هردو طرف
نشان داده شده اســت و تمامی « موارد وتعهدات شــوروی » مطابق «
معاهدات اقراریه سال  » 1991جانشینان یا بازماندگان شوروی توسط 4
کشور ساحلی دریای مازندران در هر وضعیتی که هستند اعم از فدراسیون
روسیه  ،جمهوریهای آذربایجان  ،ترکمنستان و قزاقستان پذیرفته و «
الزماالجرا » شناخته شده است و در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی
نیز معتبر هســتند که نکته بــه نکته در همایشهای نهگانهی پیشــین
از پنجم اســفند ماه ســال  1386تا امروز (  5مهر  ) 1394از زبان و قلم
دانشمندان و حقوق دانان و کارشناسان بازگویی شده است .

« من ایرانی » به احترام و با رعایت قانون اساســی و الزماالجرا بودن
آن  ،به ویژه اصــول  152 ، 78 ، 77 ، 51 ، 50، 9 ، 8و  153و معاهدات در
بارهی محیط زیست و مبارزه با آالیندههای این دریا در سالهای ، 1351
 1362و  1369میان دولتین ایران و شوروی و با توجه به مصوب ه و تایید
عهدنامههای  1921و  1940توسط شورای انقالب ( و فصول ملغیاالثر
و بالموضوع شــده عهدنامه  1921مصوب شــورای انقالب و ثبت در
ســازمان ملل متحد از ســوی وزارت امورخارجه ) و نظر به این که زبان
فارسی و روســی در این عهدنامهها برای فهم اصطالحات آنها کافی
است  ،هرگز نمیپذیرد که سهم ایران فروکاســته شود  ،چه به صورت
سهامی و چه به صورت مستقل .
سخنران دیگر نشست آقای دکتر هوشنگ طالع بودند که با اشاره به
تاریخچهی دریای مازندران  /کاسپیان گفتند :
تاپيش از ظهور «پتر» در صحنه سياســي روســيه (1682-1725
ميالدي 1061-1104 /خورشــيدي) هميشــه درياي مازندران ،يک
درياي ايراني بود .و همهي بخش کنارههاي ايــن دريا ،در قلمرو دولت
ايران قرار داشت.
با نیرو گرفتن پتر ،براي اولين بار کشور ايران از سوي درياي مازندران
مورد تهديد و هجوم قرار گرفت و در نتيجه ،حاکميت بالمعارض ايران در
اين دريا ،به مخاطره افتاد.
گرچه جانشينان پتر با يک اخطار ســادهي « نادر » نيروهاي خود را
از گيالن و قفقاز بيرون بردند ؛ اما آنــان همچنان به دنبال فرصت براي
اجراي منشور پتر بودند.
با قتل آقا محمدخان قاجار ،در قلعهي شيشه /شوشي /در دهم خرداد
ماه  1176خورشيدي ( 31مه  1797ميالدي) آخرين مانع در برابر تجاوز
و گسترش ارضي روسیان از ميان رفت.
شــش ســال پس از قتل « آخرين مرد پيروز ايراني » دومين فرمان
تهاجم به سوي سرزمينهاي ايران صادر شــد (دسامبر  /1803دي ماه
 .)1182بدينسان ،نبردهايي در ســرزمين قفقاز ميان نيروهاي متجاوز
روس و ايرانيان درگرفت که سيزده سال به درازا کشيد.
به دنبال اولين بخش از اين نبردها که مدت  10ســال به درازا کشيد،
ن بر ملت
قرارداد گلستان ،با ياري نيرنگبازان انگليسي ،از سوي روسیا 
ايران تحميل شد ( 20مهر ماه  12 /1192اکتبر . )1813
برپايهي اين قرارداد ،واليتهاي گنجه ،قــره باغ /کوراباغ /و خانات
شــکي ،شــيروان ،قبه ،دربند و باکو و همچنين بخشهايي از تالش و
همهي سرزمين داغستان ،گرجستان و محال شــورهگل ،آچوقباشي،
گروزيه ،منگريل ،آبخاز و ...از ايران جدا و بــر حاکميت ايران در درياي
مازندران نيز ،خدشه وارد آمد .در فصل پنجم اين قرارداد ميخوانيم :
 ...در خصوص کشتيهاي عســگريه جنگي روسيه به طريقي که در
زمان دوستي و يا هر وقت کشتيهاي جنگي روسيه با علم و بيرق در خزر
بودهاند حال نيز محض دوســتي اجازه داده ميشود که به دستور سابق،
معمول گردد و احدي از دولتهاي ديگر سواي دولت روس ،کشتيهاي
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جنگي در درياي خزر نداشته باشد.
در قرارداد گلستان هنوز سخن برپايهي «  ...محض دوستي» است و «
اجازهي » دولت ايران ؛ اما لحن نوشتار در ننگنامهی ترکمن چاي که 12
سال پس از قرارداد گلستان بر ايران تحميل شد  ،دگرگون ميشود .
نبردهاي دوم ايــران و روس  ،درچهارم تيرماه  1205خورشــيدي (25
ژوئن  1826ميالدي) بــا حرکت ارتش ايران براي آزادســازي مناطق از
ي ترکمان
دست رفته آغاز شد  .سرانجام با شکســت ايرانيان  ،ننگنام ه 
چاي ( 21فوريه  /1828اول اســفند  )1206بر ملت ايران تحميل شد .در
تحميل ننگ نامهترکمان چــاي بر ملت ايران ،دولــت انگليس ،دخالت
مستقيم داشت.
بر پايهي اين قرارداد تحميلي ،نه تنها ايالتهــاي نخجوان ،ايروان ،و
بخشهايي از تالش از ايران جدا گرديد ؛ بلکه به حاکميت ايران در درياي
مازندران لطمهي بسيار وارد شد .در فصل هشتم قرارداد مزبور ،آمده است :
ي روس
 ...اما در باب کشــتيهاي جنگي چون آنهايي که بيرق نظام 
دارند از قديمااليام باالنفراد حق ســير در بحر خزر را داشــته اند ،حال هم
بدين سبب امتياز منحصر به همان کشتيها خواهد بود .به طوري که غير
از دولت روس ،دولت ديگري حق نخواهد داشــت که ســفاين جنگي در
درياي خزر داشته باشد.
بدين ســان با تحميل قراردادترکمانچاي  ،دولت روســيه تزاري  ،به
گونهاي حاکميت بالمنازع نظاميدر درياي مازندران را به دســت آورد و
افزون بر آن ،تمام کرانهي غربي اين دريا را نيز متصرف شد .
 32ســال پس از تحميل قــراردادترکمانچاي ،روســیان دوباره به
حرکت درآمدند .اين بار ســرزمينهاي شمال شــرقي ايران را هدف قرار
دادند .روسیان  ،ميان ســالهاي 1881ـ  1860ميالدي ( 1260ـ 1239
خورشيدي) بيشترين بخشهاي خوارزم و فرآرود (ماوراءالنهر) را اشغال
کردند .ســرانجام به موجب قرارداد « آخال » که ميــان وزير امور خارجه
ايران و وزير مختار وقت روســيه در تهران به امضا رســيد ،دولت ايران از
همهي حقــوق خود بر ســرزمينهاي خوارزم و فــرارود صرفنظر کرد .
بدينســان ،همهي کرانهي خاوري درياي مازندران نيز تحت استيالي
روسیان درآمد.
فروپاشي امپراتوري تزارها
( قرارداد  1919و حاکميت و مالکيت ايران بر نيمي از
درياي مازندران )

با فروپاشــي امپراتوري تزاري ،قراردادهاي تحميلي از سوي حکومت
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مزبور ،به خودي خود بياثر گرديدند .حکومت بلشويک که جانشين رژيم
تزاري شده بود ،خوب ميدانســت که به دليل رفع يد غاصب ،ميبايست
مورد غضب به صاحب اصلي آن بازگشت داده شود.
از اين رو ،بلشــويکها در پي آن برآمدند که با اعمال فشار بر حکومت
ناتوان ايران ،ارثيهي خونين تزارها را به خود منتقل کنند .روسیان براي زير
فشار قرار دادن دولت ايران  ،شهر رشت را اشغال کردند.
به دنبال اشغال شهر رشت از سوي بلشويکها ،دولت ايران به جامعهي
ملل شــکايت برد .جامعهي ملل در  16ژوئن  26( 1920خرداد ماه )1299
به شکايت ايران رسيدگي کرد .در طرح اين دعوا ،از آنجا که شکايت « بي

زوري از زورمندي » بود ،تصميم روشني ،اتخاذ نشد.
روز  23آذرماه  13( 1300دسامبر  )1921مجلس شوراي ملي  ،زير فشار
شديد روسیان که بخشهاي از شمال ايران را تصرف کرده بودند  ،اجازهي
امضاء و مبادلهي اســناد عهدنامه مودت ميان دولتيــن ايران و جمهوري
شوروي روسيه را صادر کرد.
بر پايهي اين عهدنامه  ،آنچه را که حکومت تــزاري بر پايهي تحميل
قــرارداد و ننگنامههاي گلســتان ،ترکمانچاي و آخــال از ايران تجزيه
کرده بود  ،به حکومت بلشــويکي منتقل گرديد ؛ اما حقوق ايران در درياي
مازندران تا حدود زياديترميم شــد و ايران حقوق برابر با اتحاد شوروي در
درياي مازندران را به دست آورد .
در اين ميان  ،نظري کوتاه به بخش نخست فصل اول عهدنامهي مودت
ميان دولتين ايران و جمهوري شوروي روســيه  ،بازگوکنندهي بسياري از
حقايق تاريخي است :
دولت شوري روسيه مطابق بيانيهي خود راجع به مباني سياست روسيه
نســبت به ملت ايران مندرج در مراســات  14يانوار /ژانويه 1918 /و 26
ايون /ژوئن ،1919 /يک مرتبه ديگر رســما اعالن مينمايد که از سياست
جابرانهاي که دولتهاي مســتعمراتي روســيه که بــه ارادهي کارگران و
دهاقين اين مملکت سرنگون شدند نسبت به ايران تعقيب مينمودند ،قطعا
صرفنظر مينمايد.
نظر به آنچه گفته شــد و با اشــتياق به اين که ملت ايران مســتقل و
سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارايي خود تصرفات الزمه را بنمايد ،دولت
شــوروي روســيه تمام معاهدات و مقاالت و قراردادها را که دولت تزاري
روسيه با ايران منعقد نموده و حقوق ملت ايران را تضييع مينمود ،ملغي و از
درجه اعتبار ساقط شده اعالن مينمايد.
در فصل يازدهم همان عهدنامه که اشاره به مسايل درياي مازندران دارد
ميخوانيم :
نظر به اين کــه مطابق اصول بيان شــده در فصل اول ايــن عهدنامه،
عهدنامهي منعقده در  10فوريه  1928ما بين ايران و روسيه د ر ترکمانچاي
نيز که فصل  8آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود.
از درجه اعتبار ساقط اســت .معهذا طرفين متعاهدين رضايت ميدهند که
از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالســويه حق کشــتيراني آزاد را در زير
بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.
قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي
بين دولت شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
(  1919خورشيدي  1940 /ميالدي )

روز پنجم فروردين مــاه  25( 1319مارس  )1940قــرارداد بازرگاني و
بحرپيمايي ميان دولت ايران و اتحاد شوروي بســته شد .در اين قرارداد به
حق بهرهگيري يکسان و انحصاري دو دولت ،از درياي مازندران  ،چه از نظر
کشتيراني (ماده  )13و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند  4ماده  )12به
گونه روشن و غيرقابل تعبير اشاره شده است  .در ماده  13قرارداد  1940به
روشني آمده است :
طرفين متعاهدين بر طبق اصولي که در عهدنامهي مورخ  6فوريه 1921
بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي ،شــوروي روسيه اعالم گرديده
اســت ،موافقت دارند که در تمام درياي خزر کشــتيهايي جز کشتيهاي

آذر و دی  1394سال چهاردهم شماره 89

متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاههاي
بازرگاني و حمل و نقل کشــوري يکي از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا زير
پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مينمايند ،نميتواند وجود داشته باشد.
بند  4ماده  12مقرر ميدارد :
هر يک از طرفين متعاهدين ماهيگيري را در ســواحل خود در حد  10ميل دريايي
به کشتيهاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ ميدارند که واردات
ماهيهاي صيد شده از طرف کارکنان کشتيهايي را که زير پرچم او سير مينمايند از
تخفيفات و مزاياي خاصي بهرهمند سازند.
افزون بر آن  ،در نامههاي پيوســت قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ،از سوي هر دو
دولت از درياي مازندران  ،به عنوان درياي« ايران شوروي » نام برده شده است.
بدينسان ،با امضاي دو قرارداد  1921و  ،1940دولتهاي ايران و شوروي به عنوان
شريک متساويالحقوق در درياي مازندران شناخته شدند .
رژیم حقوقی دریــای مازندران ( کاســپیان ) بر پایهی قرارداد مــودت ( )1921و
بازرگانی و بحرپیمایی (  ، ) 1940میان دولت ایران و اتحاد شوروی استوار است .
چنان که اشــاره شــد  ،بر پایهی فصل یازدهم قرارداد  1921و نیز ماده  13و بند
 4ماده  12قرارداد بازرگانــی و بحرپیمایی  1940ایران و اتحاد جماهیر شــوروی  ،از
نظر کشــتیرانی و بهرهبرداری از منابع آبزیان دریای مازنــدران  ،دارای حق برابر و
متساویاند .
مهم آن که سفیر کبیر دولت اتحاد شــوروی در تهران که قرارداد  1940را از سوی
دولت خود امضــــا کرده است  ،در روز امــــضای قرارداد (  5فروردین 25 / 1319
مــارس  ) 1940در نامهای به وزیر امــور خارجهی ایران  ،با روشــنی کامل از دریای
مازندران به عنوان « دریای ایران و شــوری » نام میبرد  .سفیر کبیر دولت شوروی
در تهران  ،به وزیر امور خارجهی ایران مینویســد  « :با نهایت توقیر  ،مراتب زیر را به
استحضار آن جناب میرساند  ... :نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را
دریای ایران و شوروی میدانند » .
در پاسخ وزیر خارجه ایران  ،به « ماتوی فیلیموتو » سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی
مینویســد  « :با کمال توقیر وصول نامه مورخ  25مــارس  1940آن جناب را که به
مضمون ذیل اســت تایید مینمایم  ...دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای
ایران و شوروی میدانند » ...
ماده  13قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی  ،تصریح میکند :
طرفین متعاهدین بر طبق اصولــی که در عهدنامهی مــورخ  6فوریه  1921بین
ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شــوروی روسیه اعالم گردیده است  ،موافقت
دارند که در تمام دریای خزر  ،کشــتیهای جز کشــتیهای متعلق به ایران یا اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل
کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی سیر مینمایند  ،نمیتواند وجود داشته باشد :
بدین سان  ،مفاد قراردادهای  1921و  1940و نیز نامههای پیوست قرارداد ، 1940
روشن میسازند که :
 – 1دریای مازندران  ،یک دریای بسته است .
در تبصره ماده دوم قانون راجع به اکتشــافات و بهرهبرداری از منابع طبیعی فالت
قارهی ایران مصوب  28خرداد ماه  ، 1334تصریح شده است :
« در مورد بحر خزر  ،مبنای عمل طبق اصول حقوق بینالملل مربوط به دریای
بسته بوده و میباشد » .
 – 2این دریا در یـــد مالکیت و حاکمیت بالسویهی دو دولت ایران و شوروی قرار
دارد .
 – 3از آن جا که تحدید حدود در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده

است  ،مالکیت و حاکمیت بالسویهی دو دولت بر این
دریا  ،به گونه مشاع است .
در این بخش از برنامهی همایش  ،ســخنرانان به
پرســشهای چندتن از حقوقدانان بــا توجه به مفاد
عهدنامههــای  1921و  1940و تعهدات مینســک و
آلماتی در ســال  1991میالدی که اینک به صورت
معاهدهی بینالمللی در آمدهانــد و معنا و مفهوم عقد
الزم و نظــام کلی « حقــوق بینالملــل معاهدات »
پاسخهای الزم را ارائه کردند و افزودند که برای اجرای
نظراتشــان طرحهای متعدد وجــود دارد  .همچنین
نظر آقای دکتر محمدعلــی دادخــواه در نظام کلی
«حقوق بینالملل معاهدات » در همایش نهم  ،برای
باشندگان خوانده شد ...
دهمین همایش دریای مازندران که در روز  5مهر
ماه  1394ساعت شــانزده آغاز شده بود در ساعت 20
به پایان رسید .
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کوچ نیروهای انسانی

ــــــــ فرازمغزها
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شورای نویسندگان

ــــــــ

ل آسای نیروهای انســانی را از منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا به سوی اروپا و به ویژه کشورهای آلمان و
چندی است که تلویزیونها  ،فرار سی 
سوئد به تصویر میکشند و خبرگزاریها و روزنامهها انباشته از خبر این کوچ بزرگ انسانی اســت که تا کنون جهان شاهد اینگونه از مهاجرت با این
ابعاد نبوده است .
گفته میشود  ،محرک اولیهی این کوچ میلیونی انســانها  ،یورش نظامی آمریکا  -ناتو به لیبی  ،عراق  ،افغانستان و سوریه و نیز حضور نیروهای
نظامی بدون اونیفورم آمریکا زیر نام القاعده  ،طالبان  ،داعش  ،النصره  ،جیشالسالم  ،بوکو حرام و  ...در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقاست  .عمل
کرد سربازان بدون اونیفورم آمریکا در خاورمیانه و شــمال افریقا  ،از هر جهت با عملکرد نیروهای نظامی رسمی آمریکا در ویتنام  ،الئوس و کامبوج
قابل مقایسه و برابر نهادن است .
اما در کنار این پدیده  ،پدیدهی دیگری که بیشترین زیانها را به ویژه به کشــور ایران وارد کرده اســت « فرار
مغزها »ست  .این پدیده  ،عبارت است با « سرمایهبرداری » غیر قابل جبران برای کشور با پیآمدهای بسیار تلخ
و ناگوار .
در ســالهای پیش از انقالب  ، 1357فرار مغزها به گونهی رســوب بخشــی از دانشجویانی بود که برای
پیگیری تحصیل به اروپا و آمریکا میرفتند  .رســوب دانشآموختگان در اروپا و به ویــژه آمریکا  ،بیشتر در
رشتهی پزشکی بود .
در این میان  ،پارهای گامهای دانسته از سوی « کل » یا بخشی از هیات حاکمه به این امر یاری میرساند .
مهمترین آن خواهرخواندگی رشتهی پزشکی دانشگاه شیراز با چند دانشگاه آمریکا بود  .بدینسان  ،بسیاری
از دانشآموختگان رشتهی پزشکی دانشگاه شــیراز  ،برای دیدن دورههای تخصصی به آمریکا میرفتند و
پس از پایان کار به دلیل درآمدهای باالی پزشکان در آمریکا و کمبود پزشک در این کشور  ،برای همیشه
در آنجا ماندگار میشــدند ؛ کوچ به گونهای بود که به زحمت  ،پزشک دانشآموختهی دانشگاه شیراز در
کشور به چشم میخورد .
این امر که دانسته از ســوی کل یا بخشــی از هیات حاکمه انجام گرفته بود  ،با سلطهی افکار جهان
وطنی چپ و راســت و نیز میهنپرستی و میهن دوستی  ،تشــدید شــده بود  .از این رو میتوان گفت
مجموعهی این عوامل  ،باعث رسوبِ بخشی از دانشآوختگان ایران در بیرون از کشور بود .
با وجود نتایج بررســی مهاجرت که از سوی سازمان ملل متحد در ســال  1344خورشیدی منتشر
گردید  ،ایران در میان پنج کشور ته جدول قرارداشــت  .این آمار برای سالهای بعد نشان میداد که
مجموع مهاجرتهای انجام شده تا سال  1357کمتر از  50هزار بوده است .
اما مهاجرت یا کوچ با انقالب  ، 1357شدت گرفت و ایران از زیر جدول کشورهای مهاجر ِفرِست
به باالی جدول رســید ؛ به گونهای که پیش از ســیل اخیر آوارگان و پناهجویان از ایران به عنوان
سومین کشور مهاجرت ِفرِست یاد میشود .
از سال  1357تا امروز  ،جمعیت کل کشــور از  35میلیون نفر به  80میلیون تن افزایش یافته
است ؛ اما میزان مهاجرت به بیش از  5میلیون تن رسیده است .
اما در این میان  ،کوچ دستجمعی دانشآموختگان از کشور بســیار تامل برانگیز میباشد  .بر
پایهی آمار صندوق بینالمللی پول  ،ایران از نظر فرار مغزها در میان  91کشور جهان  ،در باالی
جدول قرار دارد  .برآورد میگردد که هر ســاله بیش از  150هزار تن با آموزش عالی  ،کشــور
را ترک میکنند  .این امر چنان که گفته شده بســیار تامل برانگیز است و تباهی سیاستهای
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ایران رتبه دوم صادرات دانشجو به آمریکار را دارد
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت :متأسفانه بیشتر دانشجویان ایرانی که به خارج میروند در  ۳کشور فیلیپین ،هندوستان و مجارستان
ال وضعیت جالبی نیســت .به گزارش فارس ،الریجانی در جریان دیدار سفرای جمهوری اسالمی ایران در دیگر
تحصیل میکنند که این اص ً
کشورها با وزیر بهداشت و مســئوالن این وزارتخانه گفت :آموزش پزشــکی ما در حال بینالمللی شدن اســت و ما برای آن سند چشمانداز
مرجعیت علمی منطقه را دیدهایم.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 صحبتهای خود به
تبادل دانشجو میان کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت :در حالی که در سال  2000تعداد  97میلیون دانشجو میان کشورهای مختلف تبادل
شده بود این عدد در سال  2015به  263میلیون نفر رسید و ما شاهد هستیم که اســترالیا  71درصد دانشجویان خود را از آسیا تأمین میکند و
این عدد برای انگلستان  40درصد است.امروز در آمریکا  800هزار 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 میروند ،در  3کشور فیلیپین ،هندوستان و
مجارستان تحصیل میکنند ،گفت :این موضوع وضعیت جالبی را پیشروی ما قرار نمیدهد.الریجانی در مورد پذیرش دانشجویان خارجی
در ایران گفت :اکنون  1200دانشجوی خارجی در ایران مشغول تحصیل هســتند که این افراد از  41ملیت در  30دانشگاه تحصیل میکنند.
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 3 ،دانشگاه ملی استرالیا ،توکیو و هنگکنگ دانشگاههای برتر علوم
پزشکی آسیا هستند و در میان  10دانشگاه برتر نامی از دانشگاههای ایران دیده نمیشود.

فرهنگی کشور را نشان میدهد .
نخبگان کشور از همان سالهای نخستین آموزش عالی  ،مورد صید بیگانگان قرار میگیرند و با دادن « بورس تحصیلی » ،
تسهیالت زندگی و رفاهی  ،آنان را شکار کرد ه و به خارج از کشور میبرند .
به گونهای که بر پایهی آمار بنیــاد ملی نخبگان کمابیش  380تن از دارندگان نشــانهای المپیــاد علمی و  350تن از
برترینهای آزمون سراسری سالهای  1382 - 86کشور را ترک کردهاند  .از سوی دیگر  ،صندوق بینالمللی پول گزارش
میدهد که بیش از  250هزار پزشک و مهندس ایران در آمریکا به سر میبرند .
همزمان با شتابگیری فرار مغزها  ،مسئوالن پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار دادند که دانشمندان رشتهی
یافتههای بنیادی بیش از پیش از کشور کوچ میکنند .
البته هنوز آماری از کوچ دانشــمندان هستهای ایران منتشر نگردیده اســت ؛ اما بدون تردید با برچیدن صنایع هستهای
کشور  ،تا کنون دانشمندان بسیاری بیرون رفتهاند 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 نقابزده در بخشهای
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 تخطئهی میهنپرستی و گسترش افکار جهان وطنی  ،انسانهای گسیخته از پیوندهای
ملی و میهنی تربیت میکند ؛ انســانهایی که هیچگونه وابســتگی با تاریخ و فرهنگ و تمدن دیر پا و پرافتخار ملت خود
احساس نمیکنند  ،انسانهایی که دارای احساس همبستگی با ملت خود و دیگر مردمان میهن خود ندارند  .این انسانها
 ،به هر کجا که وعدهی « نان و آب » باشد کوچ میکنند و امروزه میبینیم که حتا بسیاری از آنان در خدمت بیگانگان و بر
ضد منافع ملی ملت و مردم خود نیز اقدام میکنند .
ستیز با ناسیونالیسم ایرانی و مبارزه با مبانی میهنپرستی و ترویج افکار جهانی وطنی میتواند در آینده کشور را در برابر
مخاطراتعظیمتر از کوچ نیروهای انسانی و فرار مغزها قرار دهد .
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از

اين جا و آن جا ،
از دیروز تا امروز ...
( از البه الی خبرهای روزنامهها  ،مجلهها و خبرگزار یها )

اکبر ترکان هم ادعای دولت را نقض کرد
در  14ماه اخير بارها و بارها آمار و اظهارات مسئوالن همين دولت خبر از وجود رکود در اقتصاد
و وضعيت بد بنگاه هاي اقتصادي داده اســت .نامه  4وزير اقتصاد ،صنعت ،رفاه و دفاع به رئيس
جمهور درباره رکود در شرکت هاي بورســي بار ديگر ثابت کرد واقعيت هاي اقتصاد با آمارهاي
رنگارنگ مسئوالن بسيار متفاوت است .اکبر ترکان ،مشــاور عالي رئيس جمهور با اشاره به نرخ
رشد پايين اقتصادي کشور گفت :اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است.

دروغ و دروغ پردازی از سوی روسیان و خود فریبی از سوی جمهوری اسالمی
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اظهارات متناقض روس ها درباره تحویل سامانه دفاعی اس 300
درحالیکه سخنگوی هیات روسی اعزامی به نمایشــگاه هوایی دبی میگوید قرارداد فروش
ســامانه های دفاعی اس 300-به ایران زودتر از اوایل ســال  2016امضا نمیشــود یک مقام
شرکت روس تک ،شرکت دولتی صادرات تجهیزات الکترونیکی روسیه ،گفت که ایران و روسیه
قرارداد تحویل ســامانه اس  300را امضا کرده اند .به گزارش فارس ،ســرگئی چمزوف با بیان
اینکه قرارداد تحویل سامانه اس  300با 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.
تکمیل قرارداد تحویل سامانه اس  300تا ابتدای سال 2016
با این حال به گزارش ایســنا یک ســخنگوی هیات روســی در نمایشــگاه بینالمللی  2015صنایع هوا  -فضای دبی در گفت و گو با
خبرگزاری تاس اعالم کرد :قرارداد تحویل سامانه دفاعی موشکی اس  300میان ایران و روســیه تا پایان سال  2015تکمیل نخواهد شد،
بنابراین ابتدای سال آینده میالدی امضا خواهد شــد .وی گفت :رایزنی ها با ایران در خصوص تعیین شــکل این قرارداد ادامه دارد و زودتر
از ابتدای سال  2016تکمیل نمیشــود .این سخنگوی هیات روســی همچنین گفت که شرکت ســازنده میتواند  18ماه پس از امضای
قرارداد ،این سامانه دفاعی را به ایران تحویل دهد .روســیه به موجب قراردادی که در سال  2007با ایران امضا کرد باید دستکم پنج سامانه
دفاع هوایی اس 300-را به ایران تحویل میداد .مسکو در ســال  2010با این بهانه که فروش این سامانه به ایران خالف قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل علیه ایران اســت از تحویل آن به تهران امتناع کرده بود .همزمان ،نایب رئیس شرکت  KRETکه از زیرمجموعه های
شرکت تسلیحاتی «روستک» 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».
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ارتباط میان یارانه و نقد
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.

فرانسه شاهد چیزی است که ما  5سال است از آن رنج می بریم
رییس جمهور سوریه در اولین واکنش به حمالت عصر جمعه در پاریس اعالم کرد :فرانسه
شاهد چیزی است که ما در ســوریه پنج سال اســت ،از آن رنج میبریم.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 همپیمانانشان از تروریسم به گسترش آن انجامید.
وی گفت :باید سیاستهای 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 نمیشناسد.
رییس جمهوری سوریه تاکید کرد تروریســمی که پاریس را هدف قرار داده  ،نمیتوان از
حمالت تروریســتی در ضاحیه بیروت جدا کرد .همچنین آن چه از پنج سال پیش در سوریه و
مناطق دیگر رخ میدهد نشان میدهد که تروریسم پدیدهای فراگیر در جهان است.

جایگاه برتر خود را در عرصه سلول های بنیادی حفظ کنیم
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 تالش های شــبانه روزی دانشمندان کشورمان موجب رشــد ایران طی  15سال در این
حوزه شــد،به نحوی که امروزایران به یکی از کشورهای پیشرو درزمینه ســلول درمانی تبدیل شده
است ودستاوردهای حاصل از پیشرفت دانش ســلول درمانی با قابلیت های بسیاری که برای درمان
بیماریها دارد با گذر از مراحل موفقیتآمیز 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 ،نارساییهای قلبی عروقی  ،بیماری های
چشمی و اختالالت بینایی  ،بیماری های پوستی ،سوختگیها  ،درمان سرطان و تاالسمی و ...به کار میرود.
اما الزمه توسعه این دانش و ارایه خدمات بیشتر به بیماران در این عرصه وجود زیر ساختهای الزم از جمله مراکز مختلف درمانی و بیمارستان
سلول درمانی است که ضمن آن که امکان دسترسی بیماران را به خدمات ســلول درمانی افزایش میدهد ،در عین حال زمینه توسعه این دانش
وانجام تحقیقات بیشتر را در این عرصه فراهم میکند.
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تولید کنندگان رانتی

فروش 100هزار خودرو در  5روز ،بهترين هديه دولت و بانک مرکزي به
خودروسازان بود .خودروســازاني که حتي در سخت ترين شرايط مالي ،پاي
حرفشان ايستادند و به کاهش قيمت تن ندادند ،حاال خود را در مقابل هزاران
ميليارد پولي مي بينند که بانک مرکزي در اختيارشان قرار مي دهد.
شايد خودروسازان مي دانســتند که نبايد نگران آن روزها بود .نميدانيم
چه ســهمي از اين خودروهاي به اصطالح داخلي ،در داخل توليد مي شود و
چه سهمي از آن در چين .اما آنها به خوبي مي دانستند که دولت دير يا زود
دســت آن ها را ميگيرد و گرفت .ماجراي خودروســازان بار ديگر دردهاي
توليدکنندگان رانتي را جلوي چشمانمان آورد.
از رانت خواري برخي توليدکنندگان همين بس که هيچ وقت به دنبال بهبود کيفيت و کاهش قيمت نمي روند .اين توليدکنندگان به جاي اينکه
منافع خود را در راستاي تعامل با مصرف کنندگان ببينند ،به ســراغ دولت ها مي روند .آنها به جاي جلب رضايت مصرف کننده ،بر جلب رضايت
دولتها اهتمام مي ورزند .اصال هم مهم نيست که چه دولتي بر سر کار است .شايد بد نباشد که يادآور شويم در سخت ترين روزهاي قطعه سازان
کشور و در زمانه اي که تعديل نيروي کار تنها راه باقي مانده آنها بود ،خودروســازان ما از چين قطعه وارد ميکردند .دقيقا در همان روزها بود که با
کوبيدن بر طبل «توليد ملي» به دنبال مجاب کردن مســئوالن دولتي براي اختصاص وام هاي چند ده ميلياردي بودند .خودروهاي خودروسازان
فروش رفت و انبارهايشان خالي شد اما آيا نصيحت هاي نعمت زاده براي بهبود کيفيت عملياتي ميشود؟
درپايان بايد گفت اگر چه توليد ملي محترم است اماهزينه هاي ايجاد توليد ملي را نبايد ناديده گرفت.

راز تصمیم  2500میلیاردی کابینه مشخص شد
در حالی که بر اساس مصوبه اوایل مهرماه هیات دولت ،تاکید شده بود که گمرک موظف است همچنان 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 ،اعالم شده
است که علت این مصوبه مبهم دولت آن است که علی رغم درج رقم  6هزار میلیارد ریال در جدول شماره  9قانون بودجه امسال به عنوان سقف
ثبت تخفیف گمرکی ،تا اواخر شهریورماه بیش از  8500میلیارد ریال معافیت و تخفیف حقوق ورودی کاالهای وارداتی اعمال شده است.

طرح آمریکا برای درگیری مستقیم ایران و عربستان
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ،پایگاه اینترنتی پانورا ماالشرق الوسط به گزارشی استناد کرده که اخیرا توسط روسها منتشر شده
و در آن طرحهای آمریکا درباره مقابله با ارتشهای قدرتمند منطقه مرور شده است  .در این گزارش با اشاره به انحالل ارتش عراق در
پی حمله آمریکا به این کشور  ،ارتشهای ایران  ،مصر  ،عربستان سعودی و پاکستان  ،به عنوان قدرتمندترین ارتشهای منطقه هستند
که باید تضعیف شوند  .در این گرازش هزار و نهصد صفحهای برای تضعیف ارتشهای گفته شده راههای مختلفی ذکر شده است .
در این گزارش در مورد ایران آمده است که ايران دشمن شماره يک آمريکا است و براي گرفتار شدن اين ارتش به رويارويي مستقيم
با عربستان سعودي برنامه ريزي ميشود همزمان با آن جنگهاي شــبه نظامي در بحرين ،يمن ومنطقه شرقي در عربستان سعودي
صورت مي گيرد و اين درگيري ها به فروپاشي کامل ارتش عربستان سعودي و ايران منجر مي شود.
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مانند فیلم و نرمافزار برای خود و دوستان و بستگان هستند .
فســاد چنان ریشــه دار شــده اســت که حتا از اینترنت پرسرعت هم
نمیگذرند و حال باید دید هنگامی که پول نقد خزانه ( بیتالمال ) در اختیار
این آقایان قرار گیرد  ،چهها که نمیکنند  .به نظر من وقتی افراد یک کشور
را از « میهنپرستی ) 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 میشود  .این افراد در هر سن و شغل و مقامی که باشند  ،تنها
به خود میاندیشند و در پی ســود بیشتر و ثروت اندوزی هستند ؛ البته به
هر بها  .آنها هیچ وابستگی به ملت خود احســاس نمیکنند و بر این باور
نیستند که منافع فرد در منافع جمع یا منافع ملت مستقر است  .از اینرو حتا
از پهنای باند و اینترنت پرسرعت هم که در اختیارشان است  ،سوء استفاده
میکنند و حتا آن را « زرنگی » میدانند  .شــما فکــر میکنید  ،فرزند این
شخص که دزدی آشکار پدر یا مادر را میبینند و از این دزدی خوشحال هم
هستند  ،هنگامی که به گفتهی معروف « دستشان به جایی بند شود » چه
کار خواهند کرد ؟!

پسا تحریم و پسا ترحیم
به نظر میرسد آنچه که مدتهاست به عنوان « پساتحریم » از سوی
دولت و با پول « بیتالمال » تبلیغ میشود  ،بیشتر به مورد « پساترحیم »
صنایع هستهای ایران میماند  ،تا به اصطالح گشایش اقتصادی .
این در حالی است که بدهی دولت یازدهم به بانکها  ،دو برابر شده است
و بر خالف ادعای کاهش نرخ تورم  ،حجم پول در گردش ماه به ماه افزایش
مییابد و چهار وزیر در نامهی خود از حرکت از سوی رکود به بحران سخن
میگویند و بر خالف 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 هســتهای به دســـت گروهی از کارگزاران دولت
یازدهم است .
با توجه با این هیاهــوی برای هیچ دربارهی دوران « پســاتحریم » که
از نتایج اولیهی آن میتوان از تمدید تحریم ایران از ســوی رییس جمهور
آمریکا و نیز وخیمتر شدن وضع اقتصادی کشور و تصویب وام  25میلیون
تومانی خودرو که خودروهای چینی را هم در بر میگیرد و  ...نام برد ؛ آنچه
مــسلم است و غیر قابل انکار و همگان بر روی آن اتفاق نظر دارد  ،دوران
« پسا ترحیم » صنایع هستهای ایران است .
محمد مجلسی

حسین قاسمی

خرید و فروش  100هزار تومانی نوزاد
سرگرم بررسی خبرگزاریها بودم که خبری از خبرگزاری فارس سخت
نظرم را به خود جلب کرد  .خبر این است که رییس کمیتهی اجتماعی شورای
شــهر تهران با تاکید بر خرید و فروش نوزادان در اطراف تهران گفت  :این
کودکان به دلیل بیماریهــای مختلف بین  100تا  200هــزار تومان به
فروش میرسند  .او گفت  :متاسفانه گزارشها نشان میدهند  ،خانمهای
کارتنخواب و زنان روســپی هنگام زایمان به برخی از بیمارســتانهای
جنوب و مرکز شــهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نــوزاد با دریافت 100
تا  200هزار تومان بچه خود را میفروشــند که اکثر ایــن نوزادان مبتال به
 HIVهستند .
فاطمه جهانفر

خواندنی :
در اثر ندانم کاریها و نشستن بیدانشــان به جای متخصصان  ،کار به
جایی رسیده است که بهای انسان ایرانی به  100هزار تومان یعنی 28 / 6
دالر تنزل کرده است ؟!

سوء استفاده از هر امکان
در خانهی یکی از آشنایان که یک مدیر دولتی است  ،شاهد آن بودم که
وی شناسهی کاربری رایانهی پر سرعت مربوط به خود را در وزارت خانه در
اختـــیار خانوادهاش قرار داده است و آنها بیمحــابا سرگرم پیاد ه کردن
( دانلود) پرونده ( فایل ) های پرحجم و « مولتی مدیا » ( چند رســانهای )
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دولت  :شــوق گــران شــدن دالر
از آغاز انقالب تا کنون  ،دولت هزینههایــش را از گران کردن دالر تامین
کرده است و در حقیقت برای ادارهی کشور  ،دستش در « جیب مردم » است .
از ســوی دیگر یک بررسی ساده نشــان میدهد که نرخ برابری دالر در
دوران هر دولت ( همهی دولتها  8ساله بودهاند ) کمابیش سه برابر شدهاند.
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 جنجالآفرینی » نرخ دالر
را به بیش از ســه برابر افزایش دادند تا ذخیــرهی الزم برای جلوس دولت
یازدهم آماده گردد .
از آنجا که نرخ دالز تثبیت شــده و حرکت رو به باالی آن بسیار کند شده
بود ،نخست یک تن از نوکیسهگان برآمده از انقالب  ،اعالم کرد که در شش
ماه آینده کشــور با قحطی روبرو خواهد شــد  .این گفتار  ،هجوم مردم را به
فروشگاههای بزرگ در پی داشت و زنگ تغییرات نرخ ارز را به صدا درآورد .
در پی آن « جمشید بسم اهلل » را با چهار پایهای 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 صحنهی 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 سالهای بازنشستگی را غرق در ثروت و « عزت » سپری کند .
در حالی که دستگاههای امنیتی میگویند حتا پرواز پشهای بر آنان عیان
اســت و در مواردی هم آن را اثبات کردند  ،قرار نبود کــه این « هیوال » را
ببینند و با او « برخورد کنند » واژهای که روزانه صد بار از دهان شهردار یک
منطقه تا وزیر و وزرا میشنویم !؟
ســرانجام با افزایش نرخ برابــری دالر به بیــش از  3500تومان  ،دیگر
ســخنی از قحطی به میان نیامد و گویا چهار پایهی جمشید بسماهلل را نیز به
موزهی پول منتقل کردهاند .
جمشید ب  ،روزانه بســته به نیاز طراحان  ،چند بار چهار پایهاش را در سر
خیابان منوچهری ( روبروی ســفارت فخیمه ) میگذاشت و باالی آن قرار
میگرفت و با گفتن واژ ه « بسماهلل » نرخ آن لحظهی دالر را اعالم میکرد و
در عرض چند دقیقه  ،در سرتاسر کشور این نرخ به مورد اجرا گذارده میشد .
هنگام اعالم نرخ حتا یک پاسبان هم در آن اطراف به چشم نمیخورد .
اما نرخ کمابیش باالی  3هزار تومان برای هردالر هم  ،نمیتوانست چرخ

اقتصادی

علی فرهمندی

لنگ دولت را که بیش از دو ســال به وعده « پس از برجــام » و باریدن
سکههای زر که در آسمان سرگردان نگاهداشته بود  ،بچرخاند  .از این رو
در یک اقدام ناگهانی  ،نرخ ارز مرجع را دویست ( ) 200تومان افزایش داد
و در نتیجه بهای ارز در بازار آزاد نیــز  200تومان افزایش یافت  .افزایش
دستکاری شدهی نرخ دالر از ســوی دولت  ،باعث ایجاد روند افزایشی
خزنده در بازار ارز گردید که دلخواه دولت است .
بســیاری از دیدهبانان مسایل اقتصادی کشــور  ،تالش وزیر اقتصاد
و همفکران وی را برای کاهش ســود ســپردههای بانکی  ،در راستای
افزایش نرخ دالر میدانند .
در اثر کاهش سود ســپردههای بانکی و با توجه به روند افزایش نرخ
برابری دالر  ،کسانی به این فکر میافتند که همه یا بخشی از سپردههای
خود را وارد بازار ارز کنند که همین امــر میتواند موجب افزایش بیشتر
نرخ بــــرابری دالر و تثبیت این روند گردد  ،چیزی که دولت در پی آن
است  .با افزایش  200تومانی بهای دالر مرجع از  2800تومان به 3000
تومان  ،بیش از  7درصد بر درآمد دولت از محل فروش ارز ( یا اصلیترین
درآمد دولت ) افزوده شــد ؛ در برابر  7درصد از درآمد در دسترس مردم
ایران کاسته شد .
ثبات اقتصادی که به ثبات در بازار ارز بسته است  ،گرچه شعار همهی
دولتها در عرض سالهای پس از انقالب بوده اســت ؛ اما همهی این
دولتها تنها در سایهی گرانتر کردن نرخ برابری ارز یا به گفتهی دیگر
« دالر » توانستهاند به حیات خود ادامه دهند .

نرخ ارز در دست دولت است

قرار بود ژانویه برجامی ارز را ارزان کند یا گران ؟ !
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نسبت دادن گرانی ارز به فرا رسیدن ماه ژانویه در حالی است که در هیچ
سالی به هنگام فرارسیدن ژانویه ارز گران نمیشود.
اظهارات وزیر اقتصاد در زمینه به میان کشــیدن پــای ژانویه به عنوان
علت گران شدن ارز در حالی اســت که بنابر اعالم مسئوالن دولتی ،ژانویه
 2016قرار بود ،به اعتبار اجرای برجام و گــزارش آژانس درباره پیامدی و
شروع لغو تحریمها ،ارزش پول ملی در قبال ارز خارجی افزایش پیدا کند نه

اینکه برعکس شود.
مستخدمین حســینی معاون اســبق بانک مرکزی با بیان اینکه
ال در اختیار بانک مرکزی اســت که به
افزایش یا کاهش نــرخ ارز کام ً
نمایندگی از دولت مدیریت میکند  ،بیان کرد :به نظر میرسد ،افزایش
آرام آرام قیمت ارز در چند هفته اخیر ،مغایر با سیاســتی است که دولت
برای کاهش تورم دنبال میکند.
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قاچاق و نقش وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

شورای نویسندگان

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  22میلیارد دالری کاال به کشــور
سخن میگوید .
به گفتهی وی  ،به ازای هــر یک میلیارد دالر قاچاق
حدود  100هزار نفر در مجموع  2/2میلیون تن به دلیل
قاچاق بیکار میشــوند و بدین ترتیب « قاچاق » علت
اصلی بیکاری بیش از  2میلیون جوان ایرانی است .
وزیر صنعت  ،معــدن و تجارت دولــت یازدهم  ،در
نخستین گام « طرح شبنم » یا شناسهی رهگیری 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  ،هموارتر کرد .
بهانهی وزیر صنعت  ،معدن و تجارت برای تســهیل
در امر قاچاق  ،کامل نبودن طرح « شبنم » عنوان شد ؛
در حالی که اگر این طرح کاستیهایی داشت  ،امکان برطرف کردن آن در کوتاه مدت امکان پذیر بود .
بدینسان  ،با راهگشایی بیشتر و آسانتر برای قاچاق  ،امروزه مســئوالن از ورود  22میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور سخن میگویند 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  77هزار میلیارد تومان و یا کمابیش به میزان سرانه یک میلیون تومان کاال وارد کشور
میشود و یا میتوان از زیان سرانهی یک میلیون تومانی جمعیت کشور بر اثر قاچاق سخن گفت .
این در حالی است که نه تنها دســتگاه یعنی وزارت صنعت  ،معدن و تجارت  ،کوچکترین گامی در راستای رویارویی با قاچاق بر نمیدارد ؛ بلکه عضو
ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز معتقد است ؛ وزارت صنعت مکلف بوده تا اردیبهشــت  93آییننامه 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  93طی نامهای به رییسجمهور پیشنهاد داده بود که اجرای قانون حداقل به مدت دو
سال مســکوت نگه داشــته شــود تا در این مدت دولت الیحــهای جدید تنــــظیم و تقدیم کند  .نعمتزاده 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 شناسهی رهگیری کاال را به بهانهی ناقص بودن ؟! آن
ملغی اعالم کرد  .در حالی که به گفتهی عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز :
« حداقل  50درصد قاچاق کاال به کشور یا معادل  21میلیارد دالر کاهش مییابد » .
بدینسان  ،در صورت عدم لغو طرح شبنم  ،این امکان وجود داشــت که از ورود کمابیش  11میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور جلوگیری میشد  .این
امر بدان معناست که امکان ایجاد شغل برای بیش از یک میلیون جوان ایرانی وجود میداشــت و یا این که اگر این حجم از کاال از راه گمرکهای کشور
وارد کشور میشد  ،دستکم برابر  30درصد ارزش آن یعنی کمابیش  3/3میلیارد دالر یا بیش از هزار میلیارد تومان بر درآمد گمرک و در نتیجه درآمد خزانه
افزوده میشد .
حال چرا حتا دولت در پی به دست آوردن این درآمد هنگفت نیست  ،جای پرسشهای زیادی دارد ؟!
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آمار سازی با بهرهگیری از علوم « رمل و جفر »
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مرکز آمار ایران پس از مدتها سکوت و جنگ زرگری با بانک مرکزی
 ،در دههی نخست آبان ماه  ،نرخ رشــد اقتصادی کشور را در ششماههی
نخست امسال یک در صد اعالم کرد  .این در حالی است که هنوز نرخ رشد
سال گذشته از سوی این مرکز اعالم نشده است .
مرکز آمار ایران پس از انتشار نرخ رشد ســال  1392در امرداد ماه سال
 1393آمار دیگری در بارهی حســابهای ملی و نرخ رشد تولید ناویژهی
داخلی منتشر نکرده اســت  .این بدان معناســت که مرکز آمار ایران تولید
ناویژهی داخلی سال گذشته را محاسبه نکرده است .
پرسش اساسی این جاست که در این صورت  ،مرکز آمار ایران نرخ رشد
تولید ناویژهی داخلی شش ماههی امســال را با چه پایهای سنجیده که به
رقم یک در صد رسیده است  .باید به یاد داشــته باشیم که نرخ های رشد (
مثبت یا منفی ) بر پایهی مدت مشابه پیشینسنجیده میشوند .
از سویدیگر بر پایه روشهای شناخته شــده  ،نرخ رشد تولید نا ویژهی
داخلی به صورت فصلی اعالم میشود و انتشار ششماههی آن پس از یک
وقفهی 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  ، 1343برای نخستین بار  ،درآمد ناویژهی
داخلی ایران برای ســال  1337در دفتر اقتصادی سازمان برنامه محاسبه
گردید  .سپس با ایجاد بانک مرکزی  ،این خویشکاری ( وظیفه ) به ادارهی
بررسیهای 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 اینجاســت که با این اندوختهی گرانبها  ،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 بیکار و معطل ماندهاند ؛ گر چه
حقوق و مزایای آنان پرداخت میگردد .
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که به جز سرشماری ها  ،مرکز آمار
ایران  ،آمارهای منتشره را از دســتگاههای مربوط اجرایی میگیرد .بدون
آمارهای ارائه شده از سوی دســتگاههای مربوط اجرایی مرکز آمار ایران ،
از شــمار دانشآموزان در برشهای( مقاطع ) گوناگون تحصیلی  ،شــمار
دانشجویان به تفکیک رشته و دانشــگاه  ،تولید نفت و فراوردههای نفتی
 ،ترابری جادهای  ،فراوردههای کشــاورزی ،تولیــدات صنعتی و  ...آگاهی
ندارد  .آگاهی و آمارهــای مرکز آمار ایران بر پایــهی آگاهیها و آمارهای
دســتگاههای اجرایی اســت  .از این رو اصــرار برای انتشــار دادههای
حسابهای ملی از سوی این مرکز چیست ؟
مرکز آمار ایران با اعتبار و بودجهی زیاد و تشکیالت مرکزی در تهران و
استانها  ،توان آمارگیری درست نفوس و مسکن را ندارد و حرف و حدیثها

هوشنگ طالع

دربارهی این آمار  ،نحوهی آمارگیری 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 آنها
به عمل نیامده است ؟!
بسیاری از دیدهبانان مســایل اقتصادی کشــور براین باوراند که
این گونه رقمسازیها و انتشــار آمار بیپایه  ،تهماندهی اعتماد مردم
 ،کارشناسان اقتصادی مستقل و ســازمانهای جهانی را به صداقت
دولت و گفتههای مسئوالن که بر پایهی اینگونه آمار جعلی و ساخته
شده قرار دارند  ،از میان میبرد .
اما چه باک  ،هنگامی که میتوان منتــــقدان را « بیسواد » و «
کمسواد »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 «جف ر » نیز میتوان آمار درست کرد و به راحتی
صورت مسایل را به « دلخواه » پاک کرد .
بسیاری از دیدهبانان مســایل اقتصادی براین باور اند که مرکز آمار
برخالف طبیعت « خرسهای قطبی » که به خواب ششماهه میروند
 ،در خواب یکساله فرو رفته است؛ البته هرچه این خواب درازتر شود ،
بدون دودلی برای کشور مفیدتر خواهد بود و زیان کمتری از محل این
گونه آمارسازیها 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
جمعآوری  ،نگــهداری و درمان معتادان که به صــورت یک معضل
اجتماعی در آمده است  ،تخصیص دهد .
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زنگ خطر در زمینهی رشد علمی

با کند شدن روند پژوهش هستهای  ،شتاب علمی کشور از حرکت باز ایستاد
سخن همهجا  ،از کندشدن رشد علمی کشور است  .کارشناسان و صاحب
نظران بخش دولتی و نیز بخش « خصولتــی » ( خصوصی ـ دولتی ) در این
باره  ،کارگاهها تشــکیل میدهند و گردهماییها برگزار میکنند  ،بدون این
که دلیل اصلی آن را بخواهند جستوجو کنند و یا این که اگر بدانند  ،آن را به
زبان آورند .
بر پایهی گزارش دیدارگاه ( تارنما /سایت ) مرجع جهانی  ،تولیدات علمی
ایران در سال  2014نسبت به ســال  2013به میزان  1/51درصد 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
« حاشیهســازی » های وزارت علــوم میدانند که در این دو ســال  ،پیاپی
بحرانآفرین بوده اســت  .میتوان پذیرفت که این امر  ،در از دســت رفتن
شتاب علمی کشــور موثر بوده است ؛ اما مســالهی مهمتری وجود دارد که
دانسته یا نادانسته  ،کوشــش میشود که از کنار آن گذشــته و آن را مطرح
نکنند .
ایران در سال  2014با تولید  39هزار و  573مستند علمی در تمامی رشتهها
در رتبه شانزدهم جهان ایستاده اســت .این در حالی است که کشور در سال
( 2012دو سال قبل ) تعداد  40هزار و  180مستند علمی ،تولید کرده بود.
تولیدات علمی در سال  2014نسبت به سال  2012به میزان  1/ 51درصد
افت داشته است .این بدان معناست که کشــور در دوسال گذشته عالوه بر
از دست دادن شــتاب در رشــد علمی ،دچار عقبگرد جدی نیز شده است .به
نظر میرسد شتاب علمی کشــور در جهت منفی در دو سال گذشته در حال
افزایش است.
سال  ،2014در زمینه مهندسی  ،ایران با تولید  9هزار و  356محتوا در رتبه
 15ایستاده است.
این در حالی است که در ســال  ،2013ایران با تولید  9هزار و  413مستند
علمی  ،رتبه  14جهان را در اختیار داشته است.
در سال  2012ایران با تولید  9هزار و  717مستند علمی ،جایگاه  13جهان
را در اختیار داشته است .گذشــت زمان دو ساله عالوه بر کاهش مستندات و
مقاالت در زمینه مهندسی ،باعث کاهش رتبه جهانی ایران نیز شده است.
در رشــــتهی مهندســی ایران با افت بیش از  3/5درصــدی ،عملکرد
غیر قابــل قبولی را در این نمایه ارائه کرده اســت .در رشــتههای مرتبط با
( Computer scienceعلوم کامپیوتر) نیز کشور در حوزه مستندات در دو
سال اخیر به میزان  12/22درصد افت را تجربه کرده است.
پیشرفت علمی کشور در طول دو سال در حوزه علمی اقتصاد و امور مالی،
بیش از  25درصد افت داشته است که قابل باور و تصور نیست.
در حوزه مربوط به علوم ریاضی نیز کشــور افت بیش از  3درصدی 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  7درصد
افت داشته است .این حوزه در کنار مهندسی از مهمترین حوزههای فعالیت

شورای نویسندگان

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 1درصد
کشور طبق اطالعات موثق مندرج در دیدارگاه ( سایت  /تارنما ) Scimago
بر مبنای نمایه  Scopusقابل رویت است.
در تولید محتواهای علمــی چندرشــتهای ( )Multidisciplinaryنیز
وضعیت کشور نسبت به دو سال گذشته ،نه تنها مطلوب نیست که طبق آمار
این سایت ( دیدارگاه  .تارنما ) ( ،)Scimagoمایوس کننده است.
در این نوع اسناد علمی ،افت علمی کشــور تکان دهنده بوده و در طی دو
سال ،کشور بیش از  65درصد افت علمی داشته است.
پیشرفت خیره کننده علمی کشور در ســالهای  2004تا  ،2012ایران را
به یک مدل ارزشمند در توســعه علم و فناوری در جهان تبدیل کرد و طبق
مقاالت و مستندات موجود ،احتمالهای زیادی برای حضور ایران در بین 10
کشور برتر جهان مطرح شد.
منبع :

www. farsnews.com

خواندنی  :مساله اینجاســت که با به تعطیلی کشاندن صنایع هستهای
با روی کارآمدن دولت یازدهم  ،پژوهش نیز در بخش توانمند هســتهای به
تعطیلی کشانده شد که با کند شدن روند پژوهش در سازمان انرژی هستهای
که رشتههای گوناگون علوم و فنون را در بر میگرفت  ،شتاب علمی کشور از
کار افتاد و سیر رو به « کاهش » آغاز شد که با مقررات سختی که در « برجام »
برای پژوهشهای هستهای در نظر گرفته شده اســت  « ،پسرفت » ادامه
خواهد داشت و هر ســال افت علمی کشــور به لطف دولت و هیات مذاکره
کننده  ،شتابانتر خواهد شد .
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صنعت نفت :
رهــا و پر حــاشیــه
هـ  .خشایار

26

روز یکشنبه  17آبان ماه سال جاری  ،همایش مسئوالن و مدیران حراست
صنعت نفت با حضور وزیر نفت و نمایندهی قوهی قضاییه تشــکیل گردید  .این
در حالی است که به گفتهی نمایندهی قوهی قضاییه در این نشست  ،بیشترین
پروندههای 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 پروندههای بسیار دیگری است که حتا نام آنها و متهمین با
واگها ( 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 تازهای سازمان حراست
صنعت نفت  ،چابک سازی و حرفهایگرایی» است ؛ بدینسان باید گفت که
تا کنون سازمان حراست صنعت نفت با این درازا و پهــنا و کارکنان بیشمار
« غیر حرفهای » بوده است که جای تاسف و شگفتی بسیار دارد و نتیجهی آن
پروندههای فساد بسیاری است که کشف شدهاند و چه بسا  ،بیشتر آن کشف
نشده باقی ماندهاند .
ایشان همچنین از برنامهی پنج سالهی 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 « حرفهای » کند  ،چرا باید از سال آینده
آغاز شود ؟! در حالی که در همین همایش برنامهی پنجسالهی حراست توسط
وزیر نفت  ،رونمایی شد !
مسئول سازمان حراست وزارت نفت با بیان این مساله که شمار پروندههای
فساد زیاد شده اســت  ،افزود  « :جــــای طلبکار و بدهکار » در نظام اداری
[ مقصود نظــام اداری وزارت نفت اســت ] دارد عوض میشــود  .از این رو ،
هزینههای برخورد با این پروندهها برای حراست گران تمام میشود  ،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 میگذرد  .زیاد شدن
« بر پروندههای فساد » و نیز عوض شــدن « جای طلبکار و بدهکار » در نظام
اداری این وزارت بسیار پرمعناست  .البته از یاد نبریم که سخنان گذارده شدهی

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 اسالمی پخش گردید  ،آمده بود بسیاری از موارد فساد
را که همکاران من در شهرســتانها برای آنکه برایشان هزینه دارد  ،گزارش
نمیکنند  ،زیرا مدیران در این زمینهها پشــتیبانی به عمل نمیآورند ( نقل به
مضمون ) .
البته باید یادآور شــوم این بخش از سخنان و نیز بخشهای دیگر سخنان
ایشان در هیچیک از روزنامهها ( حتا روزنامههای به اصطالح منتقد ) نیز چاپ
نشده اســت  .البته این را هم باید به پای « هزینههای این کار » گذارد و شاید
هم ایشان به زودی با معلق شدن از کار  ،هزینهی آن را بپردازد .
از سوی دیگر رییس ستاد ارتقای سالمت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی
وزارت نفت اعالم کرد  12 :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 یکصد سال از نفت ایران میگذرد و به گفتهی مسئول
حراست وزارت نفت  « :شمار پروندههای فساد زیاد شده است و جای طلبکار
و بدهکار در نظام اداری [ وزارت نفت ] دارد عوض میشود .
حال باید دید که رییس ســتاد و اعضای ســتاد ارتقای سالمت و مبارزه با
مفاسد اقتصادی وزارت نفت در کدام طیف قرار گرفته است و نکند که جای او
نیز در این طیف میان طلبکار و بدهکار عوض شود و یا عوض کنند !
رییس ســتاد ارتقای سالمت و مبارزه با مفاســد اقتصادی وزارت نفت 12
گلوگاه اصلی فساد را این گونه بر میشمارد :
« بازرگانی شیوه اجرای مناقصات  ،فروش کاال و خدمات،
قراردادهــای داخلی و بینالمللی  ،آثار خصوصیســازی در
صنعت نفت  ،نحــوهی اجرای پروژهها و تملــک اراضی را
از زمینههای بروز فســاد در این صنعت اعالم و خاطرنشان
کرد  :انتصابات و مدیریتها  ،پروندههای حقوقی  ،مطالبات و
پرداختها  ،خرید کاال و خدمات و قاچاق از دیگر گلوگاههایی
است که زمینه بروز فساد در صنعت را فراهم میکند» .

بدینســان با توجه به « گلوگاههای فرعی » باید گفت که فســاد سرتاسر
پیکرهی وزارت نفت را فراگرفته است  .راستی را کدام بخش است که از فساد
مبراست ؟!
البته از یاد نبریم که در مدت  6ماهی که از تشــکیل این ستاد میگذرد  ،با
هیچ مورد فسادی به گونهی « مورد و مصداقی » برخورد نکرده است  .وی در
پاسخ به خبرنگار و دربارهی پروندههای مهم فســاد در وزارت نفت به عنوان
مثال وارد پرونده بابــک زنجانی و همچنین فروش نفت بــه نیروی انتظامی
نشــدهاید  ،گفت  :پرونده بابک زنجانی در محاکم قضایی در شــعبه مربوطه
رسیدگی میشود و با توجه به اینکه 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 نمیتوانیم
ورود قضایی به این پرونده داشته باشیم » .
رییس ستاد ارتقای سالمت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین در
مورد فروش نفت به نیروی انتظامی گفت  « :این مورد پرونده نبوده و در واقع
اختالف دو دستگاه برای اجرایی شــدن یک موضوع است که اکنون در حال
برطرف شدن است » .
وی با تاکید بر اینکه با جدیت بــه دنبال مبارزه با فســاد  ،رانتخواری و
ویژهخواری هستیم  ،گفت  :سیستم را شفاف خواهیم کرد ؟!
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«

40هزار نیروی حراست در صنعتی
که همه اش با  60هزار 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 گالیه کرد و
گفت ٣5 :تا  ٤٠هزار نفر سرمایه انسانی در این بخش فعالیت می کنند در حالی که کل صنعت نفت را می توان با  60هزار 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 اینکه 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 چالشهای مبتالبه این بخش اشاره کرد .و ی با بیان این که صنعت
نفت را با  6٠هزار نفر می توان اداره کرد ،گفت :فقط بیش از  ٣٠هزار نفر نیرو در حراست صنعت نفت مشغول به کار هستند.

زیان انسانی و مالی بزرگ کشور
مقصر اصلی  :راهنمایی و رانندگی

رییس مرکز پژوهشهای حوادث در دانشــگاه علوم بهزیستی اعالم
کرد که ساالنه  750هزار تن در کشــور بر اثر حوادث رانندگی  ،زیان جانی
میبینند که  10درصد آنان برای همیشــه معلول میشوند ؛ یعنی بخشی
از اندام خود را از دســت میدهند  .رقم  750هزار تن کمابیش یک درصد
جمعیت کشور است این بدان معناست که در هر  10سال  7/5تن از جمعیت
کشــور یا کمابیش  10درصد آن در اثر نقص فنــی خودروها  ،عدم دقت
رانندگان  ،خرابی جادهها  ،رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی و ...
زیان جانی میبیند و  750هزار تن بخشی از اندام خود را از دست میدهند
و در نتیجه به درجههای گوناگون از چرخهی تولید کشور بیرون میروند
و هزینههای زیادی را در میان مدت و دراز مدت بر خانواده و دستگاههای
درمانی کشور تحمیل مینمایند .
بــرای تالشمنــد ( فعال ) ســازی این گــروه زیاد که نیــازمند به
« توانبخشی » هســتند برای این کار نیاز به تختهای توان بخشی در
بیمارستانها و یا مرکزهای ویژه است .
به گفتهی رییس مرکز پژوهشهای حوادث دانشگاه علوم بهزیستی :
باید  10درصد تختهای بیمارستانی مربوط به توانبخشی باشد؛ این
در حالی است که بیمارستانها زیر بار هزینههای توانبخشی نمیروند؛
چون این خدمات برای آنها سود دهی ندارد.
وی ،ادامه داد :سنین  15تا  45سال بیشترین فراوانی سنی معلولیتها
را تشکیل میدهد که این معلولیتها ،اکثر مواقع در اثر حوادث ترافیکی،
ایجاد میشــوند؛ ضمن اینکه هر ســال 18 ،هزار کشــته بر اثر حوادث
ترافیکی داریم.
رییس مرکز تحقیقات حوادث دانشــگاه علوم بهزیســتی ،گفت60 :
درصد حوادث برای افراد سنین  15تا  45ســال رخ میدهد؛ بیش از 40
درصد حوادث مربوط به عابران پیاده و موتور ســواران است و  50درصد
مرگهای ناشــی از حوادث در صحنه تصــادف و  50درصد بقیه ،حین

انتقال مصدوم یا در بیمارستان
رخ میدهد.
وی ادامــه داد :هیــچگاه
بــار هزینــهای معلولیتها در
کشــور محاسبه نشــده است؛
توانبخشــی طبــق تعریــف
سازمان جهانی بهداشت شامل
درمان ،خدمات توانبخشی و تجهیزات کمکی است.
وی ،تاکید کــرد :طبق برآوردها هر فرد معلــول که  30درصد
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 ،هزینههای وی ،یک دهم این رقم خواهد بود.
همانگونه که میبینیم  40درصد این زیانهای انسانی مربوط
به حوادث مربوط به پیادهها و موتورســواران اســت  .در حالی که
با وجود اعالم چنــد بارهی راهنمایی و رانندگــی دربارهی مبارزه
با موتور ســواران متخلف و به ویژه موتور ســواری در پیادهروها ،
عدم توجه به عالمتهــای راهنمایی و رانندگــی و گذر از چراغ
قرمز هیچگونه گامی برنداشــته اســت که همین مساله بر لجام
گسیختگی موتورســواران افزوده است  .چنین به نظر میرسد که
ماموران راهنمایی و رانندگی در خیابانها ( 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  300هزار تن
زیانهای جانی ببینند و شماری از آنان بخشی از اندامان خود را از
دست بدهند و از جرگه تالش گران اقتصادی _ اجتماعی بیرون
شــده و به جمع بسیار « ســرباران » اجتماعی و اقتصادی افزوده
شوند .
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آب و برق  :مدیریت ناکارآمد  ،انباشت بیش از حد نیروی کار و بازده کم
شورای نویسندگان

به دنبال محاســبات بدون پایهی وزیر نیرو دربارهی بهای تمام شدهی
آب آشــامیدنی  ،معاون ایشــان با همان « بیپایگی » محاسبهی هزینهی
تمام شدهی برق را ارایه کرد  .جالب اینجاســت که بدون اجازه به منتقدان
( بیسوادان  /کم سوادان ؟ تازه به دوران رســیدهها ) این محاسبات از صدا
و سیمای جمهوری اســامی نیز پخش گردید  .از گذشته گفتهاند  ،هر کس
تنها به قاضی برود  ،راضی بر میگردد  .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 گونهای که برابر « بهای مصرفــی»  ،کاربران بهای هزینههای تحمیلی
دیگری را زیر عنوانهای گوناگون باید بپردازند  .در حقیقت کاربران دوبرابر
بهای مصرفی را میپردازند .
اما بهای تمام شده  :بهای تمام شدهی کاال عبارتست از هزینههای
ثابت هزینههای جاری هر یگان تولیدی  ،بخش بر شــمار تولید  .البته باید
توجه داشته باشیم در صورت افزایش تولید  ،سهم هزینههای ثابت در یگان
تولید کاهش مییابد و در نتیجه بهای تمام شده کاهش مییابد .
در بخش برق  ،بازده نیروگاههای کشــور کمابیش  40درصد است و این
بدان معناســت که  60درصد انرژی ورودی به صنعت برق کشــور  ،هدر
میرود  ،در حالی که هم میتوان با دســتکاریهای فنی از میزان هدر رفت
کاســت و هم میتوان از آن برای مثال گرم کردن آب و ایجاد شبکهی آب
گرم یگانهای تولیدی و خانگی بهره گرفت .
از سوی دیگر با دستکاری در اصول حســابداری در صنعت برق و آب ،
به رقمهای مورد دل خواه خود میرســند 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
شبکهی پخش آب شهری و  ...را پاک میکنند .
آقای ناصر سریر از کارشناسان مستقل صنعت برق در این زمین ه میگوید :
یکی از اصول حسابرسی این اســت که برای هر واقعه مالی تنها میتوان
یک سند مالی تنظیم شود تا آخر هم همان سند باقی میماند  .تجدید ارزیابی
به معنای آن است که ما سندهای قبلی را باطل کردهایم  .مثال سندهایی که
زمانی با دالر  7تومانی هزینه شــده بود را باطل کردیم و بر اساس نرخ دالر
جدید با نرخ برابری جدید سند تازهای زدیم  .این موضوع بنیان همه چیز را به
هم زده است  .اگر ارزیابیهای قدیم بود قیمت برق ارزانتر میشد  ،در حالی
که االن بر اســاس آخرین اطالعاتی که دارم هزینه تمام شده برق هر کیلو
وات ساعت به بیش از صد  100تومان و حتا گفته شده با محاسباتی به بیش
از  160تومان به ازای هر کیلو وات ساعت رسیده است  .بنا بر هر بهرهای که
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برای سرمایه انتظار دارند و میخواهند بگیرند عددی به دست میآورند  .اما
آن عددی نیست که پشتوانهای داشته باشد  .لذا از این رو میبینیم که روش
و ریز محاسبات توسط وزارت نیرو به مردم ارایه نمیشود .
آقای ناصر سریر  ،هدر رفت انرژی در صنعت برق کشور را این گونه به ما
مینمایند .
[ تولید برق در سال  ] 1392برابر  262میلیارد کیلووات ساعت بوده است .
ارزش حرارتی برق  860کیلو کالری است که با ضرب آن در تولید برق  ،ارزش
حرارتی  225هزار میلیارد کیلو کالری به دست میآید  .راندمان نیروگاههای
کشور در مجموع  40درصد است ؛ به این ترتیب عدد حاصل را تقسیم بر 0/2
میکنیم که به عدد  563هزار میلیارد میرسیم  .بیشتر سوخت نیروگاهها گاز
طبیعی است که ارزش حرارتی آن  8600کیلو کالری است .
با تقســیم عدد به دســت آمده قبلی به معادل لیتری سوخت  65میلیارد
میرسیم  .هر بشکه نفت خام  159لیتر است که با تقسیم عدد به دست آمده
بر آن معادل بشکه نفت خام به دســت میآید و سپس تقسیم به  365میزان
روزانه آن رقم  1/128میلیون در دسترس است .
از ســوی دیگر یکی از مشکلهای صنعت برق کشــور  ،واگذاری برخی
یگانها به بخش خصوصی است  .در این زمینه آقای ناصر سریر میگوید :
سیاستهای اقتصاد کالن کشور شــرایط و هزینههایی را به وزارت نیرو
تحمیل کردهاند  .یکی از سیاســتها خریداری انرژی از نیروگاههای واگذار
شده به بخش خصوصی اســت  .این امر بعد از واگذاری نیروگاهها به بخش
خصوصی به وجود آمده و هزینههای تامین برق گزافــی را به توانیر یا بهتر
است بگوییم صنعت برق تحمیل مینماید .
همچنین  :برای اینکه مصرف کشور پوشش داده شود باید سالی  7درصد
به ظرفیت کشور افزوده شــود که رقمی برابر  4تا  5هزار مگاوات میشود و
این کار دالرهای بســیاری میخواهد  .این هزینههای توسعه تولید و تامین
نیاز مشــترکین از طریق تعرفهها 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 یارانهها نیز به فشــارهای وارده
به صنعت برق پیوســته و هزینههای قابل توجهی را به این صنعت تحمیل
مینماید  .دیگر اینکه در این میان خصوصی ســازی نیز گفتمان روز است
یعنی نیروگاههایی که زمانی مــال خود وزارت نیرو بود و یا هســت باید به
بخش خصوصی واگذار شــود و بهره سرمایه ســرمایهگذار هم  ،هزینهای
جدید برای صنعت برق کشور است .
در نهایت همه این فشارها بر سر مصرفکنند بیدفاع
و بیخبر برق ،آوار میشود .
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قیمت آب طی یکماه  12/5درصد گران شده است

«

قائم مقام وزیر نیرو از افزایش  12/5درصدی متوسط قیمت آب در ماه گذشته خبر داد.
ستار محمودی در کارگاه آب و رسانه با اشاره به اینکه متوسط افزایش قیمت آب در ماه
گذشته حدود  12/5درصد بوده است ،گفت :این رشد قیمت یعنی اینکه قیمت آب از 320
تومان به  370تومان افزایش یافته است.
محمودی افزود  :قیمت تمام شــدهی هر متر مکعب آب از  1000تومان به  1500تومان
افزایش یافته است .

ساالنه  1/5برابر حجم سد لتیان  ،از شبکه فرسوده تهران آب نشت میکند
با احتساب حداقل مصرف روزانه آب شرب در تهران ،ساالنه حداقل در حدود  143ميليون مترمکعب يعني  1/5برابر حجم سد لتيان در حالت
پُر ،از شبکه فرسوده آب شرب شهر تهران ،آب پيش از رسيدن به دست مصرف کننده هدر مي رود.به گزارش تسنيم ،در  40روز گذشته از فصل
پاييز مصرف روزانه آب شرب در شهر تهران به طور متوسط به  2ميليون و  800هزار مترمکعب در روز رسيد .اين رقم حداقل ميزان مصرف آب
شرب در طول سال در پايتخت ايران است.مصرف آب شرب در تهران در روزهاي کم مصرف ســال به  2ميليون و  800هزار مترمکعب و در
روزهاي پرمصرف به  3ميليون و  200هزار مترمکعب در روز مي رســد .روزهاي انگشت شماري نيز در طول هر سال ديده مي شوند که ميزان
مصرف آب شرب شهر تهران کمتر از2/8ميليون مترمکعب يا بيشتر از  3/3ميليون مترمکعب باشد 24.درصد از مصرف 2/8ميليون مترمکعبي
روزانه آب شرب تهران را آب بدون درآمد شامل مي شود .به عبارتي در  40روز ابتدايي پاييز امســال  672هزار مترمکعب در هر روز آب بدون
درآمد بوده است 14.درصد از اين  24درصد ،هدررفت واقعي آب در شبکه توزيع اســت .از اين رو 392 ،هزار مترمکعب در هر شبانه روز آب در
شبکه ها و خطوط لوله توزيع آب در شهر تهران هدر مي رود .محاسبه ساليانه اين رقم به  143ميليون مترمکعب ميرسد .به عبارتی سالیانه یک
و نیم برابر حجم سد لتیان در حال پُر ( 95میلیون مترمکعب) از شبکه فرسوده آب شرب شهر تهران ،آب پیش از رسیدن به دست مصرف کننده
هدر می رود.

"برگ اشتراک ماهنامه "
نام :

نام خانوادگی :

آغاز اشتراک :از ماه

یا از شماره ی:

نشانی :استان:

شهرستان:

کــد پســتی:

رشته فعالیت:

خیابان:
تلفــن ثابــت :

تلفن همراه :


مبلغ:

ریال طی فیش شماره:

شعبه:

پرداخت شد.

بانک:

بهای اشتراک ساالنه (  20/ 000تومان با پست عادی )  25/000 ( ،تومان با پست سفارشی )  ،خارج از کشور 65 :دالر یا معادل ریالی آن
خواهشمند است بهای اشتراک را به یکی از حسابهای زیر واریز فرمایید:
سیبا بانک ملی ایران_ شعبه خردمند جنوبی 0302619615004
جام بانک ملت -شعبه خردمند شمالی

74218665/88

و رسید بانک را همراه برگه درخواست اشتراک به نشانی :

تهران -صندوق پستی  15745-1155ماهنامه خواندنی
و یا نمابر 021-88847904 :ارسال نمایید.
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پیرامون مباحث فرهنگ ملی ()18

ملتگرایی  ،دانش تحقیقی است  ،نه تکلیفی

فرهنگی

آنچه که نیرومندی و سربلندی ملت من در آن است  ،قلب من به درستی آن گواهی میدهد .
( آژیر  :ناسیونالیسم چون یک علم )

در تقسیمبندی پارهای از علوم  ،آنها را به علوم تحقیقی و علوم تکلیفی
 ،دستهبندی مینماید .
دستهی نخســت عبارتند از علومی که رابطهی موضوعها  ،آنگونه که
هستند مورد بررسی قرار میگیرند .
دانشهاش تجربی در این گروه  ،جای دارند .
دستهی دوم  :عبارتند از علومی که در آن رابطهی موضوعها آنگونه که
« باید باشند » بررسی میگردند  .شــاخص این دسته از علوم  ،علم اخالق
است  .دراین علم  ،ســخن از تحقیق و پژوهش نیست ؛ بلکه سخن بر سر
تکلیف و « باید » است .
دانش ملتگرایی  ،تا آنجا که مربوط به حوادث گذشته و حال باشد  ،در
ردهی علوم نوع اول قراردارد .
بر پایهی بررســی و پژوهش میتوان دریافت که سبب دوام و بقای یک
ملت چیست و ریشهی عوامل نیرومند امروز ملت  ،در گذشته چه بوده است .
در اینجا  ،بدون این که تمایالت خود را دخالــت دهیم و یا این که الزم
باشد که دخالت دهیم  ،تنها وقایع گذشته را مورد مطالعه قرار میدهیم و برای
توجیه رویدادهای کنونی نتیجهگیری میکنیم .
اما همین که به آینده میپردازیم و میگوییم که ملــت ما در آینده باید
از چنین شــرایطی برخوردار باشــد و موجبات نیرومندی ملــت خود را بر
میشمردیم  ،به ظاهر از دانش تکلیفی ســخن میگوییم و در این فرآیند ،
تمایالت و خواستههای خود و یا « باید »ها را به میان آوردهایم ؛ اما این تنها
ظاهر مساله است  « .ملتگرایی » حتا در مورد ارایهی تکلیفهای آینده نیز

یک علم پژوهشی است  ،نه مانند اخالق  ،یک علم تکلیفی .
هنگامی که گفته میشود که باید چنین سیاستی را دربارهی جمعیت پیش
گرفت و یا باید این دسته از کشورها را به عنوان دوست و همپیمان برگزید ،
به ظاهر تعیین تکلیف میشود ؛ اما باید بدانیم که دالیل این تکلیف فرآیند
پژوهشهایی است که در این زمینه به عمل آمده است .
بررســی رویدادهای تاریخی در علم ملتگرایی  ،همان شان و ارزشی را
دارد که تجربه در علوم تحقیقی دیگر .
در مســایل اجتماعی  ،نتیجهگیری از حوادث گذشته  ،جایگزین تجربه
میشــود ؛ زیرا در این علم  ،نمیتوان تجربههای مصنوعی در مورد اجتماع
و ملت ،را به کار برد .
درست است که دانش ملتگرایی ایجاد تکلیف میکند ؛ اما این علم تنها
بیانگر شکل دلخواه زندگی آینده نیســت  .تکلیفی را که علم ملتگرایی
الزام میکند  ،به حکم آن اســت که فــرد را به حکم شــناخت نهادهای
اجتماعی که حوادث آینده را بالقوه با خود دارند  ،بر وی آشکار میکند .
باید بدانیم که خواســتها آرزوها و آرمانهای افراد وابسته به یک ملت
بخشی از آن و « همزاد » نهادهای اجتماعی هســتند  .آن چه را که دانش
ملتگرایی بر پایهی بررســی و پژوهش اعالم میدارد  ،افراد وابسته به آن
ملت نیز با خواستها و آرمانهای قبلی خود  ،قبول و تایید میکنند .
از این رو  ،تکلیــف در علم ملتگرایی  ،همبســتهای اســت از فرآیند
ژرفاندیشی علمی و آرمانشناسی فردی .

شهر تهران در سالهای خیزش مشروطیت
از دید یک جهانگرد ژاپنی
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شهر تهران  ...پیشتر قریهای گمنام و گوشه افتاده بود  .آقا محمدخان قاجار که از سال 1788م [  1167خ ] با همت و تالش 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 اینجا تاجگذاری کرد  1870 .م [
نوروز  1175خورشیدی ] ...
شهر با حصار و بارو محصور شده و  12دروازه میان حصار ساختهاند  .در سوی غربی این شهر تا بیرون حصار  ،خانههای 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 میرود .
در این واگن  ،زن و مردها جدا مینشینند  .تهران  230هزار نفر جمعیت دارد و بزرگترین شهر ایرانی است.
از  :سفرنامه سوزوکی شین جو ( سفر در فالت ایران ) ـ ترجمه هاشم رجب نیا ـ انتشارات طهوری ـ تهران ر  42ـ 1393
نویسنده این تاریخ را به اشتباه  1287 ( 1870هـ  .ق ) نوشته و مترجم آن را درست نکرده است  .آقامحمدخان در نوروز  1175خورشیدی ( 20
مارس 1796م ) تاجگذاری کرد .
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کاربرد خط و زبان بیگانه
بر روی کاالهای ایرانی با کدام پروانه؟

مجتبی عال 
یخانی

چند سالی شاهد هستیم که برخی از تولیدکنندگان ایرانی برای نامگذاری کاالهای خود ،بدون احترام به حقوق مصرف کننده و

احترام به قانون ،نامهای بیگانه بر روی کاالها و کارخانه خود میگذارند .این در حالی است که بر پایه ممنوعیت بکارگیری اسامی،

عناوین و اصطالحات بیگانه ،اســتفاده از واژههای بیگانه بر روی کلیه تولیدات داخلی ،اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که در
داخل کشور عرضه میشــود و همچنین نوشتن نام محصول منحصرا ً به خط غیرفارســی بر روی کاالها ممنوع است .در دو دهه

گذشته نیز اینگونه نامگذاریها انجام میشد ،اما با هشدار فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با
این تخلفات برخورد میکرد .متاسفانه در سالهای اخیر این تخلفات شتاب بسیار گرفته است و حتی کارخانههایی که این اصول
را رعایت می کردند نیز به صف متخلفین پیوستهاند .ما ایرانیان که میخواهیم کاالی ایرانی مصرف کنیم و آن را با نام ایران صادر

کنیم ،چگونه با نام غیرایرانی آن را خریداری کنیم؟ سهلانگاری و کمکاری دستگاهها و نهادهای مسئول ،زمینهساز آسیبهای

جبران ناپذیر به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی خواهد بود .نامهای بیگانه برخی کاالهای ایرانی موجود در بازار ایران به همراه نام
کارخانه سازنده آمده است .به امید پیگیری این تخلفات از سوی مراجع صالحیتدار.

مینو  :آدامس وایت  /آبنبات رسیتال  /شکالت رتیا
میهن  :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
دومینو  :بستنی دومینیتا  /بستنی دارک چاکلت  /بستنی ویکتوریا
شرکت محصوالت پارس  :پودر رختشویی هوم کر
فرآوردههای لبنی کاله  :بستنی اسپیتامن  /بستنی جیتو  /کره یو اس
 /کره دویچه مارکن  /ماست سون  /بستنی افتر ناین  /پمینا  /سس باربیکیو /
پنیر اسرم  /کافه الته
شیرین عسل  :بیسکوییت های بای  /تاپ کیک  /کیک تاینی  /لیندو
کرم  /گلدن فیش  /بیسکوییت اکسترا  /فستیوال  /جلیفان  /کیک مورنینگ
 /کیک کالسیک  /بیسکوییت تیســت ایت  /رمینی  /آدامس اسمایل  /بادام
زمینی وینر  /بیسکوییت کراکس  /کیک آلنا  /اسپارک  /تی تایم
پدیده شیمی پایدار(گلرنگ)  :اکتیو
تولیدی و شیمیایی پاکشو(گلرنگ)  :اسپیف  /خمیر دندان گلدنت /

سافتلن  /آیری  /هوم پالس  /مریدنت  /اوه
شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران(گلرنگ)  :اویال  /فامیال
ماستر فود(گلرنگ)  :اکشن  /رنکس  /بایودنت
صنایع زرین سلولز  :پوشک مای بیبی  /مای لیدی  /ایزی الیف
کیک و کلوچه 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  /کالسیک  /کوالمد  /ایزوتونیک
پگاه گلپایگان  :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 ایکس  :اسپرینگ  /شاین  /اســکای  /اسپایدر /
اسپارک

واژههای 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 اسالمی 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 اسالمی است ،اظهار داشــت :وزارت ارشاد باید از استفاده از کلمات بیگانه بر ســر در فروشگاه ها ،شرکتها و بسته
بندیها جلوگیری کند .وی ادامه داد :قانون اختیارات الزم را به وزارت ارشاد داده است که با همکاری سایر دستگاهها قانون منع استفاده از کلمات
بیگانه را اجرا کند.
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تاریخ سازی به سیاق پان ترکیسم سویتیک !
محمد امینی
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چند هفتهی پیش ،یکی از دوســتان آذربایجانی تبار من که چندماهی را
برای یک پروژهی دانشگاهی در باکو به سر برده بود ،به ینگی دنیا بازگشت و
رهآورد 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 ســوغاتیهای پیشکشــی ایشــان ،چند کتاب درسی
دبیرستانی و دانشگاهی جمهوری آذربایجان [ اران ] بود که به ویژه ،نسخهی
بازچاپ شدهی تاریخ آذربایجان که نخستین بار از سوی «گروهی از استادان
دانشــگاه باکو» ،زیر نظر ضیاء بنیادُف* ،نزدیک به یازده سال پیش به چاپ
رسید و پس از آن بارها بازچاپ شد ،مرا به نوشــتن این یادداشت برانگیخت.
هنگامی که نسخهی بازچاپ شــدهی کتاب به دستم رسید ،دریافتم که شاید
نیکوتر میبود که نام «ســوداگری با تاریخ» را که برای بررسی کاردیگری به
کار گرفتهام ،برای بررسی این شــاهکار پژوهشگری به کار میبردم .بگذریم
که از سوداگری های با تاریخ ،قفسه های بسیاری را می توان پُر کرد.
در این کتاب ،در کنار نارواییهای آشکار و ناسزاگونه و گاه دروغگو خواندن
پژوهشگران سرشناس ،یادداشتهای خنک و خندهآورهم یافت میشود .از
جمله این که خواننده آگاه می گردد صنعت نفت باکو در هزارو دویســت سال
پیش چنان پیشرفته بوده ،که شاهان «ترک» ارّان ،از درآمد نفت به خلیفهی
عبّاسی گزیت یا مالیات می داده اند .بگذریم که در یک نوشتهی تاریخی هم
نمی توان نام و نشــانی از فرمانروایان ترک تبار ارّان در دوران یادشده یافت.
در جای دیگر ،به چند و چون پیدایش بشــر می پردازند و همهی دانسته های
دنیای مردم شناســی را که پیشــینهی همهی 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 اسالم ،آلبانیا نام
داشته و پس از اسالم ،آران یا ارّان خوانده شده است .اگرچه این راست گویی،
پراکنده و اندک است و در بیشــتر کتاب ،همهی سرزمین هایی را که درجای
دیگر ،آلبانیا و ارّان نامیــده بودند ،همراه با همــدان و قزوین و بخش بزرگی
از گیالن ،مازندران و کردســتان ،ســرزمین آذربایجان می خوانند که گویا
برپایهی «منابع عربی» بی نام و نشــان  ،از دیرباز «کشــور» مردمی از یک
نژاد و زبان ترک بوده اســت .می افزایند که کوچ مهاجمانهی ســلجوقیان و
یورش خونریزانهی 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« ،فارسهای ایرانی» با تن دردادن به
پیمان ترکمانچای ،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 ،ارّان 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 میســازند 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 التّواریخ ،حبیب الســیر ،روضة الصفا ،احسن التّواریخ و ده ها
کتاب ارزشمند تاریخی دیگر نشــانی نمییابیم .نویسندگان ،اگرچه «منابع
عربی» بی نامی را گواه داوریهای خود میگیرند ،از آن «منابع عربی» ،نامی
به میان نمیآورند .زیــرا در آن منابع کهن به زبان عربــی ،مانند الکامل فی
التّاریخ ابن اثیر ،مروج الذهب مسعودی ،فتوحُ البُلدان بَالذُری ،مُعجَ مَ اَلبُلدان
یاقوت حَ مَوی ،البلدان و تاریخ یعقوبی ،االقالیم و مسالک و ممالک استخری و
صورة االرض ابن حوقل و چندین نوشتهی تاریخی و جغرافیایی دیگر ،نه تنها
نشانی از ترکی بودن زبان مردم آذربایجان در آن دوران ها نمییابیم ،که درآن
نوشتارها ،اگرهم اشارهای به زبان مردم آذربایجان شده باشد ،نویسندگان ،بر
فارسی و یا نزدیک به فارســی و یا «فهلوی» بودن زبان مردم آن دیار گواهی
دادهاند .مَقدَسی در احسَ ــنُ التقاســیم فی معرفة االقالیم ،در سده ی چهارم
هجری مینویســد که زبان مردم آذربایجان ،نزدیک به زبان مردم خراسان
است .این گونه داوریهای تاریخی را پژوهشگران راستگوی ترک تبار مانند
اقرارعلی اف نیز پذیرفته و بازگوکردهاند.
از داوری های شگرف «دانشــمندان» گردآورندهی این «تاریخ» از جمله
این است که کوچ گســتردهی قبایل ترک به ارّان و آذربایجان ،از راه دربند و
در «دورهی ساسانی از نیمهی دوم سدهی هشــتم پیش از میالد» آغاز شده
اســت .یک گرفتاری «کوچک» در این تاریخ نگاری ساختگی این است که
پادشاهی ساسانی در سال  ۲۲۴پس از میالد آغاز شــده و در میانهی سدهی
هشتم پیش از میالد ،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 ایلها و قبایل ترک در  ۲٩۰۰سال پیش،
آن هم از راه دربند به سرتاسر قفقاز و آذربایجان ،کدامین سند تاریخی در دست
است که دانشمندان جمهوری آذربایجان ،برپایهی آنها ،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 داوریهای بی پایه و
خنک را نویسندگان ،از دکان کدام تاریخ فروشی خریده اند؟
راســتیهای تاریخی برپایهی نوشتارهایی که پیشــتر از آنها نام بردم و
دست کم شانزده نوشتارکهن فارسی و عربی دیگر و نیز پژوهشهای کسانی
مانند بارتولد ،که ازبرجستهترین ترک شناســان بود ،پژوهشهای دوازده تن
از برجسته ترین خاورشناســان جهان در کتاب تاریخ ایران و نیز تاریخ ایران
کمبریج و ده ها نوشتهی پژوهشــگران ترک و روس ،چنین است :نخستین
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کوشش اقوام ترک تبار برای کوچ مهاجمانه به قفقاز و ارّان ،از راه گذرگاه دربند
و نیز از شمال خراسان بزرگ ،به جنگ بیســت سالهی چندین گروه ترک تبار با
دولت ساسانی در سال های  ۵٧۲-٩۱میالدی ،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 گروههایی از ترکان مسلمان شــده که ترکمان خوانده
می شدند ،به بخشهایی از خراســان بزرگ کوچیدند .یورش قبایل ترک برای
ورود گســترده به قفقار در پایان سدهی دوم را ســرداران هارون الرّشید در هم
شکســتند .اگرچه گروههایی از ترکان غُز در آن سده ها در بخش هایی از قفقاز،
باشندگی یافتند ،راستی این اســت که برخالف داستانسراییهای نویسندگان
پان ترکیســت ،تا زمان کوچ مهاجمانهی ســلجوقیان به فالت ایران ،نشان و
گواهی ازچیرگی قبایل و ایل های ترک تبار یا ترک زبان بر سرتاسر آذربایجان،
ابخازیا ،آلبانیا و ارّان 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 طُ غرل سلجوقی به آذربایجان ،فرمانروایان آن دیار همه ترک تبار بوده
اند« ،پژوهشگران» می نویسند که وهسودان (وحسودان) ،شاه خاندان روّادیان
که از دیرباز بربخش بزرگی از آذربایجان فرمانروایی داشــتند و نیز امیر خاندان
شــدّادیان که بر بخش های بزرگی از ارّان و ارمنســتان حکومت می کردند ،از
این رو از در شکیبایی با شاه ســلجوقی درآمدند و باج گزار او شدند که از همان
تیرهی نژادی و همزبان ترکان سلجوقی بودند و با ایشان احساس خویشاوندی
میداشتند! 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 روّادیان و شــدّادیان به فرمانروایی طُ غرل ســلجوقی ،نه از برق
شمشــیر و شــما ِر 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 طُ غرل 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 روّادیان و شدّادیانی
بوده که هیچ پیوند تباری و زبانی با ترکان نمی داشته اند؟
هنگامی که طُ غرل سلجوقی به آذربایجان تاخت ،چند سده از فرمانرواییِ گاه
گسســتهی خاندان َروّادیان بر بخش هایی از آذربایجان می گذشــت و به گاه
یورش طُ غرل به تبریز ،وهســودان نامی از این خاندان بر تبریز و بخش هایی از
آذربایجان و ارّان فرمانروایی داشت .از سرنوشت وهسودان که پادشاهی طُ غرل
را پذیرفت و خطبه به نام او خواند ،آگاهی های چندانی در دست نیست .می دانیم
که طُ غرل سلجوقی ،فرمانروایی سه فرزند او ،ابونصر ممالن (که به فرمان طغرل
برتخت پدر نشست) ،ابواهیجا منوچهر و ابوالقاســم عبداهلل را بر بخش هایی از
آذربایجان پذیرفت .خاندان َروّادیان ،خاندانی عــرب تبار کوچیده به آذربایجان
بودند که نیای ایشــانَ ،روّاد بن مثنی االزدری را والی عرب آذربایجان در زمان
منصورعبّاســی ،به فرمانروایی تبریز گمارده بود .دلبســتگی این خاندان عرب
تبار به زبان فارســی در ســرزمین آذربایجان به پایه ای بود که قطران تبریزی،

سرایندهی 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 .شدّادیان هم فرزندان یکی از سرداران کردتبار
خاندان روّادی ،به نام محمّدبن شدّاد بودند که برگنجه و بخش هایی از ارّان
فرمانروایی داشــتند .این که روّادیان عرب تبار و شــدّادیان کردتبار ،ترک
شده و خویشتن را همزبان و هم نژاد طغرل یافته اند ،از کشفیّات دانشمندان
ما در باکو است!
در این تاریخ ســازی ،نام امیر شدّادی که با پیشــکش های فراوان به
نزد طغرل شــتافت و فرمانروایی او را پذیرفت ،از «شــاووربن فضلون بن
محمّد» 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 دربــارهی هم نژادی و همزبانی ایشــان با ترکان
سلجوقی ،دچار گزند نگردد و این راهم درخور اشاره نیافته اند که در دوران
چیرگی شــدّادیان برگنجه ،نزدیک ترین هم پیمانان ایشان ،فرمانروایان
ارمنی بودند و گنجه ،اسقف نشین ارمنیان قفقاز بود.
اگر ایــن داوری ،راســتگویانه و برپایــهی پژوهش و تاریخ باشــد که
باشــندگان [ جمهوری ] آذربایجان از زمان آدم و حوّا ترک زبان بوده و چه
بسا هابیل و قابیل هم به ترکی ســخن می گفته اند ،مرا هیچ گرفتاری در
پذیرفتن آن نیست.
امّا پرسیدنی اســت که اگر از زمان آدم بنی بشر ،باشندگان آذربایجان و
ارّان ،همه ترک زبان بوده و بیشتر آنان نزدیک به سه هزارسال پیش به این
سرزمینها کوچیده اند ،چرا تا پایان دورهی تیموری ،یک سرایندهی نام آور
ترک از سرزمین آذربایجان ،ارّان و ابخاز برنخاسته است؟ چرا نظامی گنجه
ای ،قطران تبریزی ،خاقانی شروانی ،مَهسَ تی گنجه ای ،قاسم انوار تبریزی
و ده ها سرایندهی سرشناس و یا کم شناختهی سدههای سوم تا هشتم در
آذربایجان و ارّان و پیرامون آن ،همه به فارســی میسروده اند؟ نخستین
سراینده ی شناخته شدهی ایرانی که به ترکی سرود ،شیخ عزّالدّین حسن
اوغلوی اسفراینی است که در دورهی ایلخانان مغول در خراسان می زیست
و نه در ارّان یا آذربایجان .از امیرعلیشیر نوایی ،سراینده و دیوانساالر دورهی
تیموری ،سروده هایی به ترکی جُ غَتایی و نه آذربایجانی ،به جای مانده که
او هم ،زاده و باشندهی خراسان بزرگ بود و نه آذربایجان و ارّان .عبدالقادر
غیبی مراغی ،سراینده ،هنرمند و نوآور برجسته در موسیقی ایرانی که اینک
در میان ترک زبانان جایگاهی برجس��ته دارد ،در دورهی 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 ارّان دردست نیست .شاید جایی خوانده باشند که نوشته ها و سروده های
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ساخت درونی قدرتملی
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هوشنگ گنجهای

در روزهای پایانی آبانماه 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 بارهی شناخت
پایههای راســتین توان مندی ملی  ،به بیراهه رفتنــد و مفهوم قدرت را با
معیارهای « مادی » برابر نهادند  .حتا رییس مجلس شورای اسالمی  ،از این
نشست برای « تصفیه حساب » با دولت بهرهبرداری کرد  .تنها در این میان،
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مســایل فرهنگی نهفته در پشت
قدرت ملی اشارههای اندکی داشت .
قدرت راســتین ملی  ،تنها و تنها بر پایههای « ناسیونالیسم آگاه » استوار
است  .بدون شناخت پایههای اندیشهی ناسیونالیسم ایرانی ( قوانین حیات
و پایداری ملی ) و بدون آشناسازی مردم با این مفاهیم  ،امکان دستیابی به
نیرومندی راســتین ملی وجود ندارد  .تحقق این امر نیز امکان پذیر نیست ،
مگر آنکه آشناســازی جمعیت با مبانی آنرا از کودکستان ( مهد کودک )
آغاز کنیم و تا دانشگاه و بعد از آن  ،پیگیری نماییم .
بدون درک مبانی ناسیونالیسم ایرانی و بدون رسوخ آن در میان تودههای
مردم  ،امکان دســتیابی بــه « قدرت ملــی » وجود ندارد ؛ زیرا ســاخت
درونی آن تنها و تنها متکی بر ناسیونالیســم ایرانی است  .به گفتهی دیگر،
بدون باور راســخ به « ناسیونالیســم ایرانی » ایجاد « قدرت راستینملی »
تحققپذیر نیست ؛ زیرا بدون همهگیر شدن این باور  ،داشتن اقتصاد نیرومند
ملی و ارتش نیرومند ملی که بازتابی از ســاخت درونی توانایی ملی است ،
دستیافتنی نمیباشد .
اقتصاد نیرومند که تکیهگاه مناســب پیگیری و اجرای سیاست مستقل
ملی در زمینههای گوناگون است  ،بدون باور راســخ مردم و دولت به مبانی

ناسیونالیســم ایرانی که پایهی اصلی « خودباوری » میباشد  ،امکانپذیر
نیســت  .چنان که نه در گذشــته و نه در حال  ،کشور نتوانســت به اقتصاد
نیرومند دست یابند .
عدم دستیابی به « نیرومندیملی » در گذشته و حال  ،برخاسته از عدم
باور به ناسیونالیســم ایرانی و ستیز پنهان و آشــکار با ملیگرایی راستین و
نیز میهن دوستی و وطنخواهی و گســترش افکار قومگرایانه  ،جداسری و
میهنستیزی بوده وهست .
بدون آگاهســازی 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 برنامههای ملی  ،امکــان دســتیابی
به « نیرومندی راستین ملی » یا « قدرت درونیملی » با همایش و سمینار و
ستیز آشکار با میهندوســتی و وطنخواهی و ترویج قومگرایی و جداسری ،
امکان پذیر و شدنی نیست .
تنها در پناه باور به « ناسیونالیســم ایرانی » است که میتوان ریشههای
فساد  ،دزدی و خیانت و بیگانهپرستی را در کشور خشکاند و دیگر دغدغهی
« نفوذ » و « نفوذ فرهنگی » را نداشت .
ناسیونالیسم ایرانی چونان « زره ملی ســیاوش » است بر تن یگانیگان
مردم این سرزمین  ،بدون نیاز به دســتگاههای گستردهی اطالعات داخلی
دوربینهای مخفی  ،شنود و ســخنرانیهای تکراری در بارهی « نفوذ » و
تهاجمفرهنگی و هشدار و کاربرد واژه زشت « برخورد میکنیم » .
هرچه با ناسیونالیسم ایرانی بستیزید  ،هرچه میهنپرستی و و طنخواهی را
مذمت کنید و با آن به رویایی برخیزید  ،راه را بر یورش افکار بیگانه،خودباختگی
ملی  ،جدایخواهی و حتا خیانت به میهن  ،گشودهتر خواهید کرد .

خاقانی ،چه در آن هنگام که در خدمت ابوالمظفّر اخِستان شیروانی بود و وی
را «پارهی جگر ساســانیان» خواند و چه آن هنگام که در ستایش اتابک قزل
ارسالن ،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 خرّمی تا میانهی دورهی تیموری) ،میگذرند و
با شور و شوق از گســترش فرهنگ ترکی در دوران زرین چنگیز و تیمور یاد
میکنند و برای نمونه ،ســروده ها و نوشــتارهایی را برای به کرسی نشاندن
داوری های خویش ردیف می ســازند :ســروده های قوام الدّیــن ذوالفقار
شیروانی که بیشــتر زندگی خودرا در خدمت ســلطان محمّد خوارزمشاه در
خراسان و ســپس یوسف شاه ،اتابک لرســتان گذراند و یک سرودهی ترکی
هم از او دردســت نیســت؛ ده نامهی اوحدالدّین مراغهای ،که شاگرد سال
نخســت دانشــکدهی ادبیات هم می داند که همان منطق العشّ ــاق است و

سراسر به فارسی است؛ نُزه َة القلوب حمداهلل مستوفی ،که مانند تاریخ گزیده و
ظفرنامهی او به فارسی است؛ ذیل تاریخ گزیده ،که زین الدّین ،فرزند حمداهلل
مستوفی ،به فارسی نوشته است .نویســندگان ،به فارسی نویسی دو مستوفی
پدر و پســر در دورهی ایلخانان مغول نمی پردازند و تنها با به کاربردن واژهی
«آقا اوغلی» (فرزند آقا حمداهلل) برای زین الدّین مستوفی ،چنین برداشتی به
دانش آموزان خود می دهند که این «آقا اوغلی» هم ،بی گمان از نویسندگان
برجســتهی ترک در دوران زرین مغوالن و تیموریان بوده است ؛ امّا شاهکار
«پژوهشی» این استادان در جستجو برای شاعران و نویسندگان ترک نویس
آذربایجان ،اشاره به دیوان ترکی شــیخ عزّالدّین حسن اوغلو است که زادهی
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 نمونهها یا مشتی اســت از خروار دانش
تاریخپژوهان پانترکیست باکو.
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کاریکلماتور

مح

مد
تقي حرآبادي

* اگر یک لحظه دریچهی عقلت را ببندی  ،با نگاه اسیدیت
میتوانی چشم دنیا را کور کنی !
* برای گندمهای نکاشته  ،همه چیز را درو میکنند !
* بدون مهر اگر ساکن مسکن مهر هم باشی  ،هیچکس دوستت
ندارد !
* داعش آتشیست که از گور بنیعباس و بنیامیه بیرون میآید !
* از دراز شدن چانهی « کری» همه فهمیدند که در چانهزنی
وین کوتاه نیامده !
* آدم بیهنر اگر به هنرستان هم برود  ،موقع برگشتن راه را گم
میکند .
* پیری موهایش را تراشیده بود  ،تا بگوید جوان سرطانیست !

* زمین آنقدر ناپاک شده  ،که برای باران هم پاپوش میدوزد !
* سیاهکاری  140خلیفه  ،آنقدر چشممان را باز کرده که پرچم
سیاه داعش چشم گاو است !
* از وقتی ریش کارش درآمده  ،تهریش میگذارد !
* آنقدر در خودم فرو رفتهام  ،که هیچ طلبکاری پیدایم نمیکند !
* کالهی که بشود بر سر هر کسی گذاشت  ،به درد قاضی کردن
نمیخورد !
* قاضیای که کالهش را قاضی کرده بود به صد بار اعدام
محکوم شد !
* عزیزم حاال که دلم برایت پرواز میکند  ،نیاز نیست از راه
زیرزمینی به دیدارم بیایی !
* نمیدانم بهای خندیدن چقدر است  ،که هروقت ابرها میگریند،
تهران میخندد !
* آنوقتها که در دلم جا داشتی رفتی  ،حاال که دلم برایت تنگ
شده برگشتی !
* مادرم آزادی را به بهای بهشت خرید  ،اما بچههایش میخواهند
آن را پس بگیرند !
* آنقدر پشت سرم حرف میزنند  ،که فکر میکنم از دنیا رفتهام .
* در کالس دموکراسی  ،با کالسها شرکت نمیکنند .

سیما و فاصلهگیری بیشتر با مردم
سیمای جمهوری اسالمی که با اصرار خود را « رسانهی ملی » مینامد  ،هر روز بیش از پیش با مردم فاصله میگیرد و بینندگان خود را از دست میدهد .
مدیریت ناکارآمد  ،جــدا شدن از بدنهی تودهها و عدم درک راســــتین خواستهای مردم  ،هر روز از شمار بینندگان سیمای جمهــوری اسالمی
میکاهد  .ممکن است برای « خالی نبودن عریضه » مردم تلویزیون را روشن میکنند ؛ اما به سختی یکی از برنامهها  ،بتواند مخاطبان را جذب کند ؛ مگر
مسابق ه فوتبال خارجی .
کاربرد  ،لهجهی « جاهلی تهرونی » از سوی خبرگویان  ،اصرار بر به کارگیری واژههای بیگانه به جای واژههای اصیل فارسی  ،پراکندن افکار جهان
وطنی و ستیز با ملیگرایی و وطندوستی ویژگی عمدهی این رسانه است .
در ماههای اخیر از حجم برنامهی انتقادی که در بخش خبر ساعت  20شبکه  6و ســاعت  20و  30دقیقه خبرشبکهی  ، 2به شدت کاسته شده است
و در بسیاری از شــبها  ،به جای  30دقیقه « ســروته» خبر را در  18تا  20دقیقه جمع میکنند و البته به زیان بخشهای انتقادی برنامه  ،با وجودی که
بسیاری بر این باوراند که این انتقادها اصیل نیست و تنها « سوپاپ اطمینان » میباشد .
فیلمهای پیاپی ( سریال ) که میلیاردها تومان هزینهی آنها میشود  ،در سطح بسیار پایینی قرار دارد که به راستی ارزش وقت گذاردن و نگاه کردن ندارد
و این امر موجب شده است که بینندهی سریالهای مبتذل شبکههای خارجی  ،پرشــمارتر گردد ؛ البته بیشتر این شبکهها گرچه عنوان بیگانه دارند ؛ اما
گفته میشود که برنامههای آن بیشتر در داخل دوبله میشود و آمادهسازی میگردد .
مسالهی دیگر  ،عدم درک مدیران بخشهای گوناگون صدا و سیما از شرایط روز میهن ما و حال و روز مردم است  .در یکی از برنامههای آشپزی سیما
« بانو آشپز باشی » برای آماده کردن خورشت  800گرم مغز پسته خالل شده  ،یک کیلو گوشت بوقلمون و چند پیمانه روغن کنجد و  ...الزم میدانست .
راستی را این خورشت که با یک حساب سرانگشتی کمابیش  100هزار تومان تمام میشود برای کیست ؟ برای وزیر و وکال  ،مصلحتیان  ،پولدارها ،
دالالن  ،بانکداران  ،سفتهبازان و خصولتیان است یا برای مردم عادی کوچه و بازار ؟!
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هژیر تهرانی

پیشینه نام ایران در اشعار شاعران فالت ایران
هژیر تهرانی
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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 اقدامهایی است
که مدتیســت از بیرون مرزهای سیاسی کنونی کشــور آغازیده و در صورت
عدم مقابله بیم ان میرود 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 مطالعهی استانهای مرزی کشورمان نیز رسوخ کند.
نگارنده گرچه به صالبت ایران باور دارد اما در عین حال معتقد است که نمی
توان در برابر این روند خزنده و خطرناکی که به برخی شــبکههای 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 هموطنانمان 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 دودلیها درباره
آن پاسخ بایسته داد.
خاســتگاه این ناراســت پراکنیها 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  1936میالدی 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 فالت
ایران جابجا شده است ؛ اما این نام علیرغم همه کشاکشهای روزگار و پست و
بلندیهای تاریخ  ،خود را زنده و پابرجا نگاه داشــته است با رجوع به متون شعر
پارسی در اشعار شاعران فالت ایران  ،با این نام از گاه کهن برخورد میکنیم .
در وندیداد  ،اشاره به « ایرانویچ» و کوچ ( ایرانیها ) هاست که به بیش
از  13هزار سال پیش میکشد .
الزم به ذکر است که اشاره به ایران در اشــعار  ،بسیار بیش از نوشته حاضر

بوده و پرداختن مفصلتر بدان فضای نوشــتاری جداگانهای میطلبد که به
دلیل فضای محدود نشریه  ،ناگزیر از اشــارهای مختصر به مصداق « مشت
نمونه خروار » میباشیم:
 -1ابوعبداهلل رودکی سمرقندی شــاعر نامدار ایرانی و پدر شعر پارسی که
در زمان سامانیان میزیســته خطاب به ابوجعفر احمد بن محمد سامانی چنین
میسراید :
خســرو بــر تخــت نشسـته
شادی بوجعفر احمد ابن محمـد

شاه ملوک جهان امیر خراسان

آن مه آزادگان و مفخر ایــران

جالب است که منوچهری دامغانی هم کمی بعد در ستایش سلطان محمود
غزنوی رقیب و دشمن سامانیان چنین میسراید:
ای سپاهت را سپاهان رایتـت را ری مکان

ای ز ایـران تا به تـوران بنـدگانت را وثاق

 -2منوچهری دامغانی شاعر سده پنجم خورشیدی باز هم در اشعاری دیگر
به ایران میپردازد :
زود شــود چـون بهـشت ،گیــتی ویـران

و

بگـــذرد این روزگـار سخــتی از ایــران

خواست از ری خسرو ایران مرا بر پشت پیل

خود ز تو هرگز نیندیــشد در چنین سنــین

الزم به توضیح اســت که منوچهری بیت دوم را در مورد ســلطان محمود
غزنوی سروده است.
بنابراین ثابت میشــود که ســلطان غزنوی فرمانروای ایرانی بوده که از
سپاهان و ری تا غزنه و بیشتر از آن را در بر میگرفته است .این نکته باید قابل
توجه آنهایی باشد که با نوعی لجاجت سیاسی سعی در روبرو کردن نامهایی
چون آریانا و خراسان در برابر ایران دارند.
 -3سعدی شیرازی در باب اول بوستان در وصف عدل و تدبیر و رای ضمن
اشاره به دارا چنین سروده است:
بگـفت ای خـداوند ایران و تور
من آنــم که اسـبـان شهپرورم

که چـشم بد از روزگار تــو دور
به خـدمت بدین مـرغزار اندرم

وی هم چنین سروده است :
تو کافتاب زمینی به هیچ سایه مرو
مگر به سایه دستور و مفخر ایران
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 - 4مسعود سعد سلمان میفرماید:

به هر شهری که بگذشتی به آن شهر این خبر ده
که آمـــد براثر ایــنک رکـاب خســرو ایـران

 - 5فخر الدین اســعد گرگانی شــاعر قــرن پنجم هجری کــه در زمان
سلجوقیان میزیست ،در منظومه ویس و رامین چنین میسراید :
ز هر مرزی پری رویـی و ماهی
از آذربـایگـان و ری و گـرگان
گشـسب دیلـمی شاهپور گیلی

ز هر شهری سپه داری و شاهی
گزیده هر چه در ایران بـزرگان
چو بــهرام و رهـام اردبیــلی

جالب است که وی در ابیات بعدی نیز اصفهان  ،خراسان و قهستان را چون
آذربایگان و ری و گرگان بخشی از کُل بزرگتری به نام « ایران» نام میبرد.
 - 6نظامی 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 »
میخواند:
طاووس جـــوانه جفتــه بهتر
شـروان چـه که شهریار ایران

ایــن نـامه نغــز گفــته بهتر
خاصـه ملکی چـو شـاه شروان

وی بارها در اشعارش از ایران نام می برد.به طور مثال یکی از ابیات مشهور
وی در اینباره از قرار ذیل است :
همــه عالم تـن اســت و ایــران دل
نیست گویــنده زین قیاس خجل

به غیر از بیت مشــهور مذکور ،ابیات دیگری از وی درباره ایران به ویژه در
هفت پیکر و شرفنامه نیز وجود دارد :
لیکـن ایرانیان به زور و به شرم
شـد آراسـته ملـک ایـران بدو

نرم کــردندم از نـوازش گرم
قوی گـشت پـشت دلیران بدو

به خود نامدم سوی ایران ز روم

خدایـم فرستاد از آن مرز و بوم

نه بر جنگ از ایران زمین آمدیم

به مهمـان خاقـان چین آمدیم

کز آمـد شد شـاه ایـران و روم

برومـند بـادا همـه مـرز و بـوم

***
***
***

 - 9صائب تبریزی چنین سروده است :

ز رعیت پیشـگان شاه  ،آباد است هند
زینت ملک جهان را اهل ایران داده اند

 - 10اسدی طوسی در ستایش سلطان محمود چنین میسراید:
از پرستیدن آن شاه که در ایرانشهر
گــردنی نی که نه از منت او دارد بار

 - 11و سرانجام حکیم توس  ،ابوالقاســم فردوسی که بیش از هزار بار نام
ایران را در شاهنامه یاد کرده است.
بدینترتیب در هنگامــهای که دســتگاههای تاریخ جعل کــن برخی از
سرزمینهای همسایه به راه انداخته و خوابهای شومی که پیروان ضد ایرانی
امثال برنارد لوئیس برای تمامیت ارضی کشور ورجاوندمان دیدهاند  ،مسئولیت
حفظ کیان ایران در همه ابعادش نه تنهــا در عرصه نظامی که حتی در عرصه
فرهنگی بر دوش همه دستگاههای متولی سیاســی  ،فرهنگی  ،ادبی و آحاد
روشنفکران  ،پژوهشگران و دلسوزان این مرز و بوم قرار دارد.

چو اریان مباشــد تن مــن مباد
بدینبوموربزندهیکتنمباد

محمد بخش آشوب  ،نادر را « شاهنشاه ایران » میخواند :
چو نادر شـهنشاه ایـران زمین

به اقـبالش ادبـار آمــد یقیـن

 - 7از جمله اشــعاری که در موضوع ایران سروده شــده قطعهی است از
ممالک
ِ
صفــت
ِ
حزین الهیجی ،شــاعر ســدهی دوازدهم هجری با نام «
بهشتنشانِ ایران» که در آن چنین به نام ایران اشاره شده است :
بهشـت برین است ایرانزمین
ِ
بسیطش سلیمانوشان را نگین
بهشـت برین باد جـان را وطن
ِ
کـف اهــرمـن
مبادا نـگین در ِ

 - 8حکیــم میسری که در قـــرن چهارم هجری میزیسته در دیباچهی
کتاب « دانشنامه» چنین در وصف ایران میسراید:
چو بـر پیوستنش بر ،دل نهادم
که چون گویمش من تا دیر ماند
بگویم تازی ار نه پــارسی نغز
وپس گفـتم زمین ماست ایران

فراوان رایهـا بــر دل گـشادم
و هر کـس دانــش او را بــداند
ز هـر در مـن بگـویم مایه و مغز
که بیش از مردمانش پارسیدان

پی نوشتها :

دیوان رودکی سمرقندی ، )1388( ،موسسه انتشارات نگاه،چاپ پنجم،تهران.
-2آریانفر،عزیــز(، )1391زمینه های تاریخــی ،جغرافیایی روندهای همگرایی در گســتره
ایرانستان ،تارنمای خراسان زمین ،جلد دوم ،بخش نخست.
دیوان منوچهری دامغانی  ،)1390(،انتشارات زوار  ،تهران.
کلیات سعدی ، )1386( ،موسسه انتشارات امیرکبیر ،چاپ چهاردهم ،تهران
دیوان مسعود سعد سلمان ( )1391انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 کلیات نظامی گنجوی  ،)1388(،انتشارات زوار  ،تهران ،صفحات401،409، 337 ،335 ،47نام ایران در تاریخ (  ، ) 1394جالل خالقی مطلق  ،تارنمای آذری ها
دیوان صائب تبریزی  ،)1392(،انتشارات نگاه  ،تهران .
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آذر و دی  1394سال چهاردهم شماره89

واژگان فارسی را به کار گیریم
واژگان برابر فارسی پیشنهادی

خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی»

دانستنى هاى دلچسب
و
جالب در باره زبان فارسى:
زبان فارسى در  ٢٩كشور جهان صحبت میشود که
در ریف ششم بعد از زبان اسپانيايى و پيش از زبان آلمانى
(از نگاه شمار كشــورهایی که در آنها  فارسى سخن
میگویند) رده بندى شده است.
زبان فارسى زبان نخست كالسيك جهان [ البته از
سوی غربیها ] شناخته شده است كه همه ويژگىهاى
يك زبان كالسيك را داراست .زبانهاى یونانی  ،التين
و سانسكريت در رديفهاى سوم و چهارم آمدهاند.
فارسى از نظر شــمار و تنوع متل (ضرب المثل) در
ميان سه زبان اول جهان جاى دارد.
زبان فارسی از نظر دامنه و تنوع واژهها پر مايهترين
ن جهان است .
و بزرگترين زبا 
در كمتر زبانى فرهنگ لغاتى چون «دهخدا» در ١٨
جلد ويا فرهنگ «معين» در  ٦جلد ديده ميشود.
زبان فارسى توانايى ساختن « »٢٢٥ميليون واژه را
دارد كه در ميان زبانهاى گيتى بىمانند است.
زبان فارسی ســیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای
« وب» است.
زبان فارســى يك ســده از التين و دوازده  سده از
انگليسى جلوتر است.
از ده شــاعر برتر جهان پنج تن از آنان فارسى زبان
هستند

رایانه
ایمیل = رایان پیک
هنگ ( = )hangگیروپاش
کیبورد = تخته کلید
ماس = موش وار
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دات = نقطه

مصاحب = همنشین
مصاحبت = همنشینی
صلح = آشتی  /سازش
مصالحه = آشتی  /سازش
مصباح = چراغ
مصدر = ریشه
مصرف = کارکرد
مصنوع = ساخته
مصنوعات = ساختهها
اضافه = افزون
مضاعف = دوچندان
اضطراب = نگرانی
مضطرب = نگران
مضیقه = تنگنا
مطابق = برابر
طلب = درخواست
مطالبه = درخواست کردن
مطب = درمانگاه
طب = پزشکی
مطبوع = دلپذیر  /خوشآیند
طرب = شادی
مطرود = رانده شده
مطلب = جستار  /سخن
اطالع = آگاهی
مطلع = آگاه
مطلق = آزاد  /رها  /خودکامه  /خودی /خیره
طالق=جدایی

مطلقه = جدا شده  /طالق داده شده
اطمینان= آرامش/آسودگیخیال/آرام
مطمئن= آرمیده/آرام/آسودهخیال
مطلوب= دلخواه/خواستهشده
طمع= آز
مطمع= موردآز
طول= درازا
مطول= دراز
طاهر= پاک
مطهر=پاکشده/پاک/پاکیزه
مطیع= فرمانبردار
ظلم= ستم
مظالم= ستمها
مظلوم= ستمدیده
ظفر= پیروزی
مظفر= پیروز
معارض= دشمن
معارضین= دشمنان
معرفت= دانش
معارف= دانشها
ظن=گمان
سوظن= بدگمانی
مظنون=گمانبردهشده/موردبدگمانی
واقعشده
مظهر= جایآشکارشد
معهذا= بااینوجود

