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حافظه
   تحوالت تاریخ    

روز همین  در  پیش  سال   ۴۰
آرشیو: بایگانی مطبوعات

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان عنوان کرد:
تصفیه گسترده همکاران ساواک و 

رستاخیز و پیروان بهائیت در آموزش و 
پرورش خراسان
برای روشــن شدن بســیاری مسائل 
از جملــه موضــوع مــدارس و نحــوۀ 
فعالیت آن ها، کتاب های درس و مسألۀ 
مدارس مختلط از نظر معلم و همچنین 
پاک سازی محیط های آموزشی با دکتر 
حســین رزمجو، مدیــر کل آموزش و 
پرورش خراسان، گفت وگویی به عمل 

آورده ایم که روشنگر خیلی از سواالتی است که پدر و مادرها 
می کنند...

تغییرات کتب درســی: در این مــورد مدیر کل آموزش 
و پرورش خراســان گفت: برای این کــه در جهت انقالب 
آموزشی پیش برویم از جملۀ مسائل اساسی که باید تغییراتی 
بنیادی در آن به جود آید، کتاب های درسی از نظر محتوا است 
که خوشبختانه وزارت به این مســأله توجه کافی دارد و از 
۵۰۵ عنوان کتابی که برای سال جدید باید مورد استفاده قرار 
گیرد و برای سطوح مختلف آموزش زیرچاپ می باشد، ۶۵ 
عنوان جدیدالتألیف می باشد که از جملۀ آن ها علوم اجتاعی 
و تعلیمات دینی دورۀ دبستان را می توان نام برد که کاماًل تغییر 

کرده است. 
تفکیک دبیران زن و مرد: آقای رزمجو در این مورد گفت: 
با توجه به ضوابط اســالمی ایجاب می کنــد که در مدارس 
پســرانۀ ما معلمان مرد و در مدارس دخترانه معلمان زن به 
تدریس اشتغال داشته باشــند اما با توجه به کمبودی که از 
لحاظ دبیر زن در بیشــتر رشــته هایی که تدریس می شود، 
داریم به ناچار باید برای رفع این کمبود از وجود دبیران مرد 
با رعایت موازین اســالمی استفاده کنیم. بدین معنی عالوه 
بر آن که معلمان ما از پوشش اسالمی استفاده خواهند کرد، 
دانش آموزان نیز از این پوشش که شامل روسری و روپوش 
بلند و شــلوار یا جوراب ضخیم می باشد استفاده خواهند 

کرد...
پاک سازی: در مسألۀ پاک سازی و سالم سازی محیط های 
آموزشــی و ادارات، مدیر کل آموزش و پــرورش گفت: از 
قدم های موثر و انقالبی که ادارۀ کل از هنگام تصدی این جانب 
انجام داده است مسألۀ پاک سازی است. به این معنی که در 
هر شهرســتان گروه های پنج نفری پاک سازی تشکیل شده 
که به بررسی ســوابق فرهنگیانی که قباًل با ساواک منحله 
همکاری داشته اند متدرجًا رسیدگی کرده و تاکنون تعداد ۳۵۰ 
پرونده را مورد بررســی قرار داده است و از این تعداد تاکنون 
۱۲۰ پرونده مربوط به اشخاص متهم به همکاری با ساواک 
بوده یا با حزب منحلۀ رستاخیز فعالیت موثری داشته اند، پس 
از بررسی و حکم ابتدایی به هیأت پاک سازی و سالم سازی 
وزارت متبوع به منظور صدور رأی نهایی فرســتاده شــده 
اســت و تاکنون از پرونده های ارسالی ۲۲ نفر اخراج، ۲۹ نفر 
بازنشسته، هشت نفر ارجاع پرونده به دادگاه، پنج نفر برائت 
و یک نفر به محرومیت از مشاغل حساس محکوم شده اند 
که احکام صادره به محکومین ابالغ شده است... از جمله 
کارهای ارزندۀ دیگر گروه پاک سازی ادارۀ کل، جمع آوری و 
تحقیق و بررسی مدارک الزم در مورد ۲۰۰ نفر افرادی است 

که متهم به داشتن مرام بهائیت می باشند. 
خراسان، سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۵۹، صفحۀ ۳

مالقات قاسملو با بختیار
در اواخــر تیــر ماه )حــدود ۲۸ تیر( 
]۱۳۵۹[ قاسملو در محلی به نام »قلعه 
دیزه« در عراق، با بختیار خائن مالقات 
و مذاکره داشته اســت. در این مالقات 
قاســملو و بختیــار بر ســر چگونگی 
سرنگون کردن جمهوری اسالمی ایران، 
گفت وگو و توافــق کردند. مالقات و 

مذاکرۀ این دو مزدور برای هماهنگ کردن توطئه های شان 
علیه انقالب ایران، جمهوری اســالمی ایران و خلق کرد، 
شگفتی برنمی انگیزد. هم قاسملو و هم بختیار تا به حال به 
خوبی به وظایف محولــۀ خود در این جهت عمل کرده اند. 
اولی با تالش جهت کشاندن خلق کرد به جنگ با جمهوری 
اسالمی ایران و دومی با تالش جهت بر پا کردن یک کودتای 
خونین و کشتار تا ده میلیون نفر از مردم ایران و سازماندهی 
توطئه های رنگارنگ دیگر. هر دو عامل رســوا و سرسپردۀ 
آمریکا و هر دو دشمن سوگندخوردۀ مردم ایران و انقالب اند 
و گفت وگو و مذاکرۀ این دو برای تدارک توطئه های خائنانۀ 

دیگر نیز اقدامی در همین جهت است.
نامۀ مردم، دو شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۵۹، صفحۀ اول 

ریشه ها  راوی 
میالد: متولدان امروز

الکســاندر موری پالمر هیلی معروف به 
آلکس هیلی، متولد ۱۱ اوت ۱۹۲۱ و درگذشتۀ 
۱۰ فوریۀ ۱۹۹۲ بود. این نویسندۀ آمریکایی 
آفریقایی تبار به عنوان خالق کتاب »ریشه ها« 
شناخته می شود. هیلی در این کتاب، زندگی 
خانواده و نیاکان خود را به تصویر کشیده و 
وضعیت نابسامان آمریکاییان آفریقایی تبار 

و رنج ها و کاســتی های زندگی آنــان در دوران برده داری و پس 
از آن را نمایان می کند. هیلی در این کتاب با شناســاندن مفاهیم 
تبعیض نژادی، بردگی، بیگاری و زیر تملک دیگران بودن آن ها را 
محکوم می کند. کتاب »ریشه ها« که ساختاری نیمه مستند دارد 
با بیانی واقع گرایانه روایت زندگی آفریقایی هایی است که به بردگی 
گرفته شده اند. او با به تصویر کشیدن سرگذشت قهرمان خود، 
داستان آگاهی بردگان و تالش هایشــان برای بیرون آمدن از زیر 
یوغ برده داری را روایت می کند. داستان در یک فضای تاریخی 
به بیان رویدادهای جنگ های استقالل و تأسیس ایاالت متحدۀ 
آمریکا، شــورش بردگان، جنگ های داخلــی و لغو برده داری 
می پردازد. هیلی در بخش پایانی کتاب شــرح حال مختصری 
از خود، چگونگی دســت یابی به شرح حال قهرمانان داستان و 
انگیزه هایش برای نوشــتن زندگی نامۀ خاندان و نیاکان خود به 
دست می دهد. از دیگر کتاب های آلکس هیلی می توان به رمان 

»ملکه« و اتوبیوگرافی مالکوم ایکس اشاره کرد.

سیا ب  محبو ش  نقا
یاد: درگذشتگان  امروز

از  یکــی  پــوالک،  جکســون 
جنبــش  نقاشــان  درخشــان ترین 
اکسپرسیونیســت انتزاعــی، ۱۱ اوت 
۱۹۵۶ درگذشــت. پــوالک که متولد 
۲۸ ژانویــۀ ۱۹۱۲ بود همــواره دغدغۀ 
جست وجو و کشــف ذات هستی را 
داشــت. در آثار اولیه متأثر از رویکرد 

سوررئالیســت ها و بن مایه های اساطیری و رازگونگی آن 
بود. پیش از سال ۱۹۴۷، موضوع اصلی کارهای او عشق، 
تولد و مرگ است که معمواًل با نشانه های بصری چون سر 
حیوان، نیزۀ شکســته، چشم ها، خورشید، سینه و عالئم 
شمایلی همراه هستند. از سال ۱۹۴۷به بعد، نقاشی های 
پوالک به نهایت انتزاع رســیده است و بر شیوۀ موسوم به 
نقاشــی کنشی متمرکز می شــود. برخی از منتقدان، این 
تکاپوی او را ناشی از اختالالت روانی و الکلی بودن، برخی 
دیگر ناشی از هیجان و شور آمریکا پس از جنگ جهانی 
دوم دانسته و او را پیام آور سلطۀ سیاسیـ  فرهنگی آمریکا 
بر جهان می شناختند. با آشکار شدن حمایت های سیا از 
کارهای پوالک برای پیشبرد مبارزات شان در قبال اروپا و 
بلوک شرق، گروهی آثار او را ناشی از مدرنیسم آمریکایی و 
خصلت رهایی و گسترش طلبی در بوم های بزرگ پوالک را 

مشابه خوی جهان خواری امپریالیسم دانستند.

سور معاهده 
رویداد: اتفاق های امروز

جنــگ جهانی اول که از ســال ۱۹۱۴ 
آغاز شــد و مــدت چهار ســال به طول 
انجامید، عالوه بر نتایج سیاسی، نظامی 
و اقتصــادی آن، در عرصــۀ جغرافیایی 
نیز آثاری برجای گذاشت. ورود دولت 
عثمانی به صحنۀ جنگ باعث شــد تا 
برنامه ریزی دولت ها و به ویژه انگلستان 

به ثمر ننشیند و پهناورترین امپراتوری اسالمی در قرون اخیر، 
روند اضمحالل و فروپاشی را طی کند. یکی از معاهداتی که 
این روند را تسریع بخشید، امضای قرارداد صلحی است که 
متفقین در ۱۱ اوت ۱۹۲۰ در شهر سیِفر فرانسه با دولت عثمانی 
امضاء کردند. براساس این پیمان که به قرارداد سیفر )سور( 
معروف شــد، دولت عثمانی از حقوق خود نسبت به برخی 
مناطق اروپایی دست برداشت و از عنوان یك دولِت اروپایی 
حذف شد. تنگه های بسفر و داردانل تحت ادارۀ بین المللی 
درآمد و استقالل و یا جدایی ارمنستان، حجاز، مصر، قبرس 
و... از این امپراتوری تأیید شد. مناطق تحت مالکیت عثمانی 
در آفریقا و دریای اژه به دیگران واگذار شــد. شمار نیروهای 
مسلح آن کاهش یافته و کنترل شد. در حقیقت قرارداد سیفر 
خّط پایانی بر سیادت و حاکمیت امپراتوری عثمانی کشید. 
چندی پس از آن با اســتقالل مناطق تحت کنترل عثمانی، 

کشور ترکیه جایگزین این امپراتوری کهن شد.

A در آغــاز از زمینه هــای جدایی بحریــن از ایران  
بگویید. از دیدگاه شما، پیش زمینه های این جدایی از 

چه زمانی آغاز شد؟
همان طور کــه می دانید بحرین در طــول تاریخ یک 
سرزمین ایرانی بود که حدود ۱۵۰ سال در استعمار بریتانیا 
قرار داشــت اما ایران همواره خــودش را مالک بحرین 
می دانست، چنان که در همین دوره محمدرضاشاه، بحرین 
به عنوان استان چهاردهم ما شناخته می شد. به هر حال 
انگلستان در این زمان مشغول زمینه سازی خروجش از 
بحرین بود و می خواســت برای خودش یک جانشــین 
در بحرین بگذارد. متأســفانه در تاریخ چهاردهم دی ماه 
۱۳۴۷، شاه در سفرش به هندوستان در یک صحبتی گفته 
بود اگر مردم بحرین به ما تمایل نداشته باشند، ما دست به 
زور نخواهیم برد؛ و در ۲۵ اسفند ۱۳۴۸ منوچهر ظلی، 
معاون وزارت امور خارجه در یک ســخنرانی گفته بود، 
به حمدالله مسأله بحرین هم حل خواهد شد و الیحه ای 
به مجلس خواهیم برد و این مسأله را تمام خواهیم کرد. 
متأسفانه این پیش زمینه ها در حال فراهم شدن بود. حتی 
در ۲۳ بهمــن ۱۳۴۵ آقای داریوش همایون در نامه ای به 
امیرعباس هویدا گفته بود زودتر به مسأله بحرین رسیدگی 

کنید و آن را واگذار کنید تا ایران از شرش خالص شود!
A می دانیم که داریوش فروهر به اخبار روز حساس  

بــود و مطالعه می کرد. دیدگاهــش در برابر این اظهار 
نظرها چه بود؟

صد درصــد مخالف این حرف ها بود. مســأله آقای 
فروهر مسأله حزب ملت ایران بود و حزب ملت ایران بر 
بنیاد پان ایرانیسم و شعار ما فالت ایران به زیر یک پرچم 
بود. مگر می شود کسانی که دارای یک چنین عقیده ای 

هستند، با این اظهار نظرهای شاه موافق باشند؟
A داریوش همایون هم متمایل به مکتب پان ایرانیسم  

بود. چطور او می توانست به جدایی بحرین تمایل داشته 
باشد؟

ایشــان یک زمانی معاون داود منشــی زاده در حزب 
سومکا هم بودند. ببینید گاهی ما افراد را با یک تفکری 
می نامیم ولی ممکن اســت که در کارنامه آن ها مســائل 
دیگری را هم بیابیم. سیاوش کســرایی شاعر توده ای، 
شعرهایی دارد که گاهی آدم به خودش می گوید این شاعر 
از هر ملی گرایی، ملی گراتر است! یا مثاًل محمد قاضی، 
شاعر و مترجم ُکرد، چپ گرا بود ولی او شعری در زمینه 
جدایی بحرین از مام میهن دارد که اصال ما را به شــک 

می اندازد که چپ باشد!
A برسیم به روز نهم فروردین سال ۱۳4۹ که گزارش  

دولت در مجلس شــورای ملی، درباره جدایی بحرین 
خوانده شــد. از قضا در این مجلس هم گروه پنج نفره 
نمایندگان حزب پان ایرانیست )شامل محمدرضا عاملی 
تهرانی، محسن پزشک پور، هوشنگ طالع، اسماعیل 
فریور و فضل الله صدر( با ایــن گزارش مخالفت و در 
نهایت دولت را اســتیضاح کردنــد )به جز صدر که در 
جلسه استیضاح حضور نداشت(. نظر حزب شما درباره 
این استیضاح و فعالیت های گروه پارلمانی پان ایرانیست 

چه بود؟
پیــش از این ها یــک رفراندوم فرمایشــی و از پیش 
تعیین شده زیر نظر سازمان ملل برگزار شد که به صورت 
گزینشی سوال کردند و بعد اعالم شد که بله مردم بحرین 
به استقالل رای داده اند! اصاًل نمی توان به این کارها عنوان 
رفراندوم داد. آقــای فروهر مخالف صد درصدی این به 
اصطالح رفراندوم بود. به هر حال در نوروز ســال ۱۳۴۹ 
نشست فوق العاده مجلس شــورای ملی تشکیل شد و 
وزیر امور خارجه، آقای اردشیر زاهدی گزارش دولت را 
برای جدایی بحرین ارائه داد که همان طور که گفتید گروه 
پان ایرانیست با این گزارش ها مخالفت کردند و نهایتًا آقای 
محسن پزشــک پور به نمایندگی از این اقلیت، دولت را 

استیضاح کرد. قبل از این که آقای پزشک پور استیضاح 
بکند، وکالی دیگر که شهامت مخالفت علنی را نداشتند، 
آمدند و پیغام دادند که به آقای پزشــک پور بگویید سوال 
کند و از اســتیضاح صرف نظر بکنــد، چون اگر بخواهد 
اســتیضاح کند، با یک قیام و قعود قضیه تمام می شود 
ولی اگر سوال بکند، مسأله باقی می ماند و نمی توانند رأی 
بگیرند. پزشک پور گفته بود نه! من باید استیضاح بکنم. 
این چیزی اســت که من از نمایندگان آن زمان شــنیدم. 
این گروه پان ایرانیست از نظر آرمانی با ما همفکر بودند. 
بنده که در آن تاریــخ در اهواز بودم، می دیدم که دفترهای 
آن ها در اهواز علیه این تصمیم دولت مخالفت و اعتراض 
می کنند. ما در آن زمان فکر می کردیم که چون استیضاحی 
شده است، کار خوبی خواهد بود. بعدًا که به تهران آمدم، 
پدر یکی از دوســتان ما فوت کرد و من به مجلس ختم او 
در مسجد مجد رفتم. در مسجد یک صندلی خالی پیدا 
کردم و نشستم. سرم را چرخاندم دکتر محمدرضا عاملی 
تهرانی را دیدم. در این زمان، دو روز از اســتیضاح دولت 
در مجلس گذشــته بود. من با آقای عاملی تهرانی یک 
اختالف شخصی داشتم و با هم قهر بودیم ولی در مسجد 
که همدیگر را دیدیم، ســری به نشانه سالم تکان دادیم. 
همان جا آقای عاملی تهرانی گفت من فکر می کردم شما را 
دستگیر کرده اند! برای او توضیح دادم که در زمان اعالمیه 
فروردیــن ماه حزب ملت ایران، من در اهواز بودم. بعد از 
تمام شدن ختم، با دکتر عاملی هم قدم شدیم و از او پرسیدم 
آقای دکتر کجا می روید؟ گفت به مجلس می روم؛ گفتم من 
شما را می رسانم. خب حزب ما با حزب آن ها یک اختالفی 
داشت ولی چون در آن زمان استیضاح را کار خوبی ارزیابی 
می کردیم، به آقــای عاملی گفتم دکتر االن بهترین موقع 
است که سازمان های پان ایرانیست به وحدت فکر کنند و 
این کاری را که در مجلس شــروع کرده اید، تا پایان ادامه 
دهید و تعلل نکنید تا بتوانیم با هم کارهایی بکنیم. گفت 
نه خیالت راحت باشد و از برنامه هایش برای من گفت. 
در نشست بعدی مجلس، آقای دکتر عاملی پشت تریبون 
رفت و به یک شکلی صحبت های صریح آقای پزشک پور 
را که اســتیضاح کرده بود، رفــع و رجوع کرد! من حس 
کردم که آقای عاملی که به من قول پیگیری داده بود، حاال 
مشــغول رفع و رجوع اعتراض هاست! بعدها ما کتابی 
دیدیم از آقای ناصر انقطاع که از پان ایرانیست های قدیمی 
بود، به نام »پنجاه سال با پان ایرانیست ها« که در این کتاب 
نقل قولی کرده است از ایرج پزشکزاد که در وزارت امور 
خارجه بود. پزشکزاد گفته است که متن استیضاحی که 
آقای پزشک پور قرائت کرد، در وزارت امور خارجه تهیه 
شد؛ همچنین گفته است که در یک روزی، من )پزشکزاد( 
با رئیســم کاری داشتم و بنابراین به اتاق او رفتم. در زدم، 
خواستند در را باز کنند، مســئولم آمد و الی در ایستاد. 

پزشکزاد می گوید از همان الی در دیدم که آقای محسن 
پزشکپور آن جا نشسته اســت. نکته جالب این است که 
ظاهرًا پیش از این که پزشکپور این نطق را در مجلس ایراد 
کند، متن آن در مجله وزارت امور خارجه منتشر شده بود.

A در مصاحبه ای که با آقای هوشنگ طالع )از افراد  
گروه پارلمانی پان ایرانیست( داشتم، ایشان می گفتند 
که متن آقای محسن پزشک پور، نسخه دست نویس 
بود و حتی فرصت ماشــین کــردن آن متن هم وجود 
نداشت و نهایتًا کپی شد. یعنی حتی وقت ماشین کردن 
هم نبود، چه برســد به اینکه متــن، از پیش در وزارت 
خارجه تهیه شده باشد. ضمن این که آقای طالع روایت 
می کردند که به واسطه یکی از دوستان شان در دستگاه 
وزارت خارجه از نطق اردشیر زاهدی باخبر می شوند 
و نهایتــًا متن آقای پزشــک پور، با توجه به متن نطق 
اردشیر زاهدی بازبینی شد و اصاًل امکان این نداشت 

که قبال تهیه شده باشد...
انقطاع می گفت که اگر پزشک پور را بشناسید، نباید 
در این نقل قول ها تردیدی بکنید. ضمن این که من چند 
سال پیش مصاحبه ای دیدم با آقای قاسمی که در دربار 
بود. از او ســوال کردند که آیا درست است که متن آقای 
پزشــک پور زیر نظر وزارت خارجه تهیه شــد؟ او پاسخ 
داد که »بله! درســت است و حتی کسی که متن را تهیه 
کرده بود االن در ایران اســت ولی اسمش را نمی آورم«. 
این مصاحبه را عینًا خودم دیــدم. همچنین یک روز از 
مصطفی الموتی که در آن زمان در مجلس بود، درباره این 
نطق ســوال می کنند و آقای الموتی می گوید شما چقدر 
ساده اید که فکر می کنید پزشک پور سرخود می توانست 
چنین کاری بکند که اگر چنین کاری می کرد به خانه اش 
هم نمی توانست برگردد!. این ها را ما بعدها فهمیدیم ولی 
در آن زمان با اســتیضاح موافق بودیم و هیچ نقدی به آن 
نداشــتیم و به عنوان یک کار مثبت در مجلس ارزیابی 
می کردیم. بعدها فهمیدیم که این حرکت زیربنای درستی 
نداشت. بحث بحرین هم دیگر در مجلس دنبال نشد و 
بعد هم یکی از افراد این گروه پارلمانی پان ایرانیست یعنی 
آقای صدر کاماًل با شــاه ارتباط بر قرار کرد و زمانی که 
حزب ایرانیان را درســت کرد، آن طور که آقای حســین 
تجدد گفته است شاه به او کمک مالی می کرد. به هر حال 
مجلس آن زمان هم، مجلســی منتخب مردم نبود و همه 
دست نشانده بودند. آیا یک دست نشانده می تواند سرخود 
دولت را استیضاح بکند؟! ما در آن زمان فکر می کردیم که 
آن ها واقعًا در مساله بحرین معترض هستند و دیگر درباره 
دست نشانده بودن آن مجلس صحبتی نمی کردیم. ولی به 
هر حال مجلس آن زمان منتخب مردم نبود. من قباًل هم 
گفته ام که مسأله بحرین یک بخشش شاهانه به حساب 

می آمد و مجلس کاره ای نبود.

بود  شاهانه  بخشش  ین  بحر جدایی 
 بررسی عملکرد حزب ملت ایران در مساله جدایی بحرین از ایران

در گفت وگو با خسرو سیف/ بخش نخست

مساله بحرین در عصر پهلوی دوم و جدایی آن از میهن ما، همواره از مسائل مهم و تأمل برانگیز تاریخ معاصر بوده 
است. گرچه متاسفانه به دالیلی، این واقعه مورد توجه افراد و گروه های سیاسی آن زمان قرار نگرفت و شد آن چه 
نباید می شد اما بودند کسانی که به این جدایی لب به اعتراض گشودند و هزینه سنگین این اعتراض را نیز دادند، 
چنان که حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر با بیانیه های تند و آتشــینی که در اوایل سال ۱۳4۹ شمسی 
می داد، مورد غضب حکومت پهلوی قرار گرفت و تنها، شخص فروهر به دلیل این اعتراض ها، حدود سه سال را در زندان سپری کرد و بعضی از دوستان هم حزبی اش، به 
حبس های مشابه محکوم شدند. متن پیش رو نیز گفت وگویی است با خسرو سیف، از نزدیکان فروهر در حزب ملت ایران، که خاطرات جالب توجهی از وقایعی که در 
مساله بحرین بر این حزب رفت، دارد. مرداد ۱۳۵۰ و در چنین روزهایی شیخ بحرین استقالل آن سرزمین را اعالم کرد و به فاصله اندکی شاه ایران نیز به او تبریک گفت. این 

گفت وگو به همین مناسبت منتشر می شود که در واقع مروری است هرچند کوتاه بر فعالیت ها و دیدگاه های داریوش فروهر و حزب او در مساله بحرین.
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