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تأمالت

وطن امروز شماره 1943

دوشنبه  11مرداد 1395

دولت روحانی و کمتوجهی به روزنامهنگاران

دانستن حق مردم است؟!
پیمان پاکمهر

مطالعه اندک تاریخ مطبوعات و تجربه  2دهه
فعالیت روزنامهنگاری و عکاسی خبری نگارنده
نشان میدهد بس��یاری از دولتها در جهان با
قلمبهدستان بویژه روزنامهنگاران مستقل ،آزاد و
متعهد ،سر ناسازگاری دارند و آنان را مانع فریب
افکار عمومی به نفع قدرت میدانند.
اما کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته،
کمی بیشتر از سایرین گاه از سر اجبار یا براساس
تعری��ف و تعهده��ای تدوین و امضاش��ده خود
«مجبور»ند فضا را برای انتقال آزاد اطالعات باز
کرده و مردم را از حق دانس��تن محروم نکنند و
فضا را توس��ط جامعه رسانهای برای خدمت به
انسانیت مساعد کنند.
صاحبان فک��ر و متخصصان عل��وم نرمافزار
در فضای مج��ازی راههای مختلفی را برای دور
زدن تحریمه��ای اطالعرس��انی آزاد در جهان
برگزیدهاند« .دانستن» و «آزادی اطالعرسانی»
در جه��ان امروز از لح��اظ حقوقی یک «حق»
اساسی است که مشروعیت و مقبولیت دولتها
و نظامه��ای سیاس��ی را به چالش میکش��د و
بسیاری هوشمندانه میخواهند نام آنان به نیکی
در تاریخ ثبت ش��ود .آنها رمز بقای خود ،احزاب

و اندیشههای فکری و فلسفیشان را محدود به
جغرافیا نکرده و تالش میکنند جایگاهی در فکر
و روح انس��انها داشته باشند .این افراد هرگز از
نقش رس��انه بهعنوان افکارس��از و شکلدهنده
اندیشهها (در کنار سایر ابزارها) غافل نیستند.
ام��روز کدهای صفر و یک ،مرزه��ا را درهم
نوردی��ده و نظامه��ای سیاس��ی ،حکمرانان و
دولتها را تس��لیم اراده صفح��ه کلیدها کرده
است .دولتمردان و سیاس��تگذاران در ایران نیز
گاه علی��ه یا له این مدارها بوده و تالش کردهاند
در برخی دورهها خود را مدافع آزادی مطبوعات
نشان دهند.
به باور کارشناس��ان ،مطالعه نح��وه رفتار با
«سازندگان» مطبوعات ،شاخصی برای سنجش
است .روزنامهنگار س��تون ساختمان اصالحات
اجتماعی و سیاسی است .فارغ از رفتارهای خوب
و بد دولتهای قبلی با روزنامهنگاران ،برخی بر
این باورند دولت تدبیر و امید حس��ن روحانی،
بهرغم وعدههای دادهشده درباره روزنامهنگاران،
کمتوجه یا گاه بیتوجه است .شواهد و قرینههای
موجود نش��ان میدهد وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی دولت تدبی��ر و امید نی��ز در حمایت

صنفی و همهجانبه از روزنامهنگاران به تعبیری
ناکام مانده و به نظر برخی کارشناسان ،نتوانسته
کارنامه قابل قبولتری داشته باشد.
بهعنواننمونه؛
 -1تشکل مستقل صنفی روزنامهنگاری در دوران
دولت روحانی تاسیس نشده است.
 -2صندوق حمایت از هنرمندان با انبوه متقاضی
و ثبتنامکننده درگیر سیاستگذاریهای تازه و
احتماال اصطکاکزا بوده و بهرغم تالش وافر برای
خدمترس��انی با گذش��ت  4ماه از سال جاری،
هنوز فایل ثبتنام در بخش بیمه تکمیلی درمان،
سایت honarcredit.irبرای اعضا باز نشده و
بهرغم ثبتن��ام و پرداخت حق عضویت ،مدتی
است کارت عضویت صادر نشده است.
 -3برای ساماندهی(!) روزنامهنگاران و اهل قلم،
سایتی به نام «سمان» ( )saman.irایجاد شده
بود تا ساماندهنده باشد ولی بعد از مدتی اعالم
شد روزنامهنگاران باید به سایت جدیدی مراجعه
کنند .این سایت نیز با انبوهی از دادهها ،اسناد و
سابقههای کاری آپلودشده ،از فعالیت باز ایستاد.
 -4س��پس اطالع داده ش��د سایت جدیدی به
ن��ام  e-resaneh.irایجاد ش��ده و اهل قلم و
روزنامهنگاران باید در این س��ایت ثبتنام کرده
و تکمیل پرونده کنند ت��ا بتوانند پس از تایید،
از حمایته��ای(!) دولت��ی درب��اره بیمه تامین
اجتماعی و ...بهرهمند ش��وند .هر چند به گفته
مس��ؤوالن ذیربط ،آنها در حال تصفیه و حذف
افرادی هس��تند که روزنامهنگار نیس��تند و در
دولت قبلی آبدارچی روزنامه نیز از حمایتهای
وزارت ارشاد برخوردار بوده و میخواهند حق را
به حقدار برسانند .اما باید منصفانه پرسید :برای
حمایت حداقلی ،این همه باید مته به خشخاش
گذاش��ت؟ چه گلی بر سر روزنامهنگار مستحق
عضویت زده ش��ده که میخواهند ش��غلهای
مرتبط با جامعه رس��انهای را از چتر حمایتی(!)
خود حذف کنند.
 -5اگ��ر ب��ا توه��م توطئ��ه ب��ه س��ایتهای
متمرکزسازی چون  e-resaneh.irنگاه کنیم
میبینیم که تالش برای تمرکز اطالعات اصحاب
رسانه و هنر با چنین روشی نوعی خطاست ،چرا
که شاید هکری براحتی بتواند به بانک اطالعاتی
به دردبخوری دست یابد.
 -6سانترالیسم یا تمرکزگرایی ،آفتی است که
به گفته کارشناس��ان ،گریب��ان وزارت فرهنگ

و ارش��اد اس�لامی را در این باره گرفته اس��ت.
پیشت��ر کارکنان و مس��ؤوالن دولتی ادارههای
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی در مراکز استانها
و ش��هرها به دلیل بومی بودن و شناختی که از
روزنامهنگاران داشتند ،اسامی آنان را به وزارتخانه
اعالم میکند و حمایتهای صنفی الزم توسط
صندوق اعتباری هنرمندان و ...صورت میگرفت
ولی اکنون کارشناسان پایتختنشین در سایت
س��مان یا  e-resaneh.irچگونه از میان انبوه
درخواستها میتوانند درباره هزاران روزنامهنگار
و هنرمند قضاوت کرده و فعالیتهای آنان را حتی
براساس مدارک ارس��الی تایید کنند (بهعنوان
نمونه اگر ف��ردی بخواهد همچ��ون دولتی که
تحریمها را دور زد ،کارشناس(!) وزارت را نیز دور
بزند ،آیا نمیتواند با اسکن یک صفحه از روزنامه
و با ابزار فوتوش��اپ نام خود را در آن چس��بانده
و خود را بهعنوان صاح��ب اثر معرفی کند؟ آیا
کارش��ناس تایید صالحیت عضویت حوصله و
وق��ت آن را دارد که هم��ه روزنامههای محلی و
سراس��ری را که به وزارت ارشاد ارسال میشود
خوانده و از صحت و سقم سند بارگذاری شده در
بخش نمونه کارها مطلع شود؟) به گفته برخی
روزنامهنگاران ،بهتر است در چنین مواردی که
دچار سردرگمی و نقصان مدیریتی شدهایم ،به
دوران پیش از دیجیتال و چرتکه برگردیم.
 -7از اواخر س��ال  94طی نامهای به س��ازمان
تامی��ن اجتماعی ابالغ ش��د روزنامهن��گاران و
هنرمندان از این پس باید خود سهم هزینههای
درم��ان را که مبلغ ناچیزی نیز بود هنگام واریز
فیش به سازمان بپردازند (بهعنوان نمونه هنگام
مراجعه به پزشک درصد باالیی از پرداخت حق
ویزیت برعهده روزنامهنگار بیمهش��ده اس��ت و
دفترچه بیمه خدمات درمانی به قول بس��یاری
از همکاران ،دفترچه یادداش��ت است .متاسفانه
با س��از و کارهای اتخاذش��ده ی��ک روزنامهنگار
پس از بازنشس��تگی ماهان��ه حداقلترین پایه
حقوق (به امروز  800هزار تومان) را از س��ازمان
تامین اجتماعی دریافت خواهد کرد .یعنی امید
ب��ه زندگی با حداقل حقوق در مرحله پس��اکار
روزنامهنگاری نزدیک به صفر خواهد بود).
 -8هن��وز روزنامهن��گاران و اهل قل��م ،بهرغم
بارگذاری همه گزینهها (اسناد ،مدارک ،تاییدهها
از نشریه و سوابق کاری) در سایت «ای رسانه»
همچنان منتظر تایید(!) نهایی این سایت هستند.

 -9برخ��ی از صاحب��ان امتی��از روزنامهه��ا و
نشریههای سراس��ری و محلی مجوز روزنامه و
نش��ریه دیگری را نیز از وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی دریافت کردهاند .گاه مش��اهده ش��ده
مدیرمسؤول یا صاحبامتیاز نشریهای که عادت
به بیگاری کشیدن از روزنامهنگاران ،اهل قلم و
هن��ر دارد و روزنامه خود را به دس��تگاه کپی از
س��ایر خبرگزاریه��ای دولتی تبدی��ل کرده و
نشریهای غیرتولیدی و کپی کار راه انداخته و به
بنگاه تجاری تبدیل شده و بیشتر به جای آنکه به
وظیفه حرفهای بپردازد ،به دنبال پول درآوردن
از هر روش ممکن اس��ت و از کیسه بیتالمال،
یارانههای مطبوعاتی میگی��رد و به مطبوعات
دوگانهس��وز و مرثیهس��رای قدرت و آگهینگار
تبدیل شده است ،پروانه فعالیت نشریهای دیگر
را نیز دریافت میکند.
 -10متاسفانه در سایت  e-resaneh.irبخشی
برای ثبتنام خبرنگار یا روزنامهنگار «آزاد» وجود
ندارد .هر چند در تعریف درجشده ،روزنامهنگاران
مورد حمایت صنفی کسانی هستند که به طرق
مختلف در یک نش��ریه مشغول کار هستند اما
اگر روزنامهنگاری نخواهد تن به بیگاری در یک
روزنامه ده��د و محصوالت فکری و قلمی خود
را ب��ه دلخواه به هر نش��ریهای ک��ه صالح بداند
بفروش��د یا در فضای مجازی متعلق به خود یا
رسانه مجازی دیگر منتشر کند ،حق بهرهمندی
از نعمتهای(!) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
را نخواهد داش��ت؟ مسؤوالن این وزارتخانه باید
توجه داشته باشند که اگر روزنامهنگار آزاد ،قصد
دارد در این سایت ثبتنام کند یعنی میخواهد
در چارچ��وب قانون فعالیت کن��د ولی فرصت
حمایتهای حداقلی دولت را از دست میدهد.
 -11همچنین قراردادهای کار در مطبوعات بویژه
در مطبوعات محلی مورد نظارت دقیق نیست و
حقوق صاحبان قلم ،هنر و عکاسهای خبری به
روشهای مختلف نقض میشود.
و...
اما بهرغم همه موانع و بهاصطالح زمینهای
مینگذاریشده ،روزنامهنگاران در سراسر جهان
و در این س��رزمین کهن ،همچنان در تالش��ند
با پذی��رش واقعیتها و منط��ق روز به فعالیت
پرداخته و با حداکثر توان و ازخودگذشتگی ،در
عمری محدود و غیرقابل تکرار ،برابر بخش��ی از
وظیفه حرفهای ،از درد و رنج مردمان بکاهند.

ناصرالدین شاه و  112همسرش!
طاهره رش�یدی :وی حرمسرایی عریض و طویل
برای خود س��اخت که وص��ف آن در تاریخها و
س��فرنامههای آن دوره آمده اس��ت .به س��خن
ن عق��دی و صیغ��های
«عینالس��لطنه»  112ز 
داشت که به همراه نوکر و کلفتها بیش از 2000
نفر بودند.
■■ مهمترین زنان عقدی «ناصرالدین شاه»

«گلین خانم» اولین زنی بود که ناصرالدین شاه
در زمان ولیعهدی گرفت و از او  3فرزند داش��ت.
یک پسر موسوم به «سلطان محمود میرزا» که
ولیعهد بود و در  2س��الگی درگذشت و  2دختر
معروفبه«افسرالدوله»و«فخرالملوک».خجسته
خانم تاجالدوله ،دختر سیفاهلل میرزا پسر فتحعلی
شاه نخستین زنی بود که پس از استقرار سلطنت
اختیار کرد .مشارالیها یک دختر و یک پسر آورد.
دخترش «عصمتالدوله» بود و پسرش «سلطان
معینالدین میرزا» که او نیز ولیعهد خوانده شد و
در  9سالگی درگذشت« .شکوهالسلطنه» دختر
شعاعالسلطنه پسر فتحعلی شاه یک پسر آورد که
«مظفرالدین شاه» باشد« .سرورالسلطنه» دختر
عمادالدوله پسر خاقان ،اوالدی نیاورد« .جیران»
ملقب به «فروغالس��لطنه»  2پس��ر آورد موسوم
به «ملکقاس��م میرزا» و «ملکشاه» که هر دو را
ولیعهد خواندند و یکی پس از دیگری درگذشتند.
از زنان عقدی ناصرالدین ش��اه« ،فروغالسلطنه»
(جیران) و «سرورالسلطنه» و «شکوهالسلطنه» به
ترتیب در حیات شاه فوت کردند.

■■مهمترین زنان صیغهای «ناصرالدین شاه»

«زینتالس��لطنه» دختر س��االر معروف که
چند سال در خراسان با شاه جنگید .مشارالیها
یک پسر آورد موس��وم به «ساالرالسلطنه» که
در تاریخ تحریر این کتاب در فرنگستان زندگی
میکند« .بدرالسلطنه» از شاهزاده خانم بزرگ
بود .یک پس��ر آورد موسوم به «رکنالسلطنه»
که او نیز سالهاس��ت در اروپا عمر میگذراند.
«اخترالس��لطنه» خواهر اوکتای قاآن میرزا که
اوالد نیاورد« .ش��مسالدوله» دختر عضدالدوله
پسر فتحعلی شاه که برادرهایش «عینالدوله»
صدراعظم مظفرالدین ش��اه و وجی��هاهلل میرزا

سپهساالر بودند .مشارالیها هم فرزندی نیاورد.
صیغههای محترمه دیگر که از شاهزاده خانمها
نبودند :انیسالدوله ک��ه در واقع ملکه بود ولی
فرزند نیاورد .ش��اه او را بس��یار دوست داشت و
چندین بار خواس��ت وی را عق��د نماید ولی او
نپذیرفت و اظهار نمود به اصطالح ساعت اولیه
زناشوئی خود را برهم نخواهد زد .پس از کشته
ش��دن ش��اه روزی برایش مبلغی پ��ول آوردند
و چون تمثال ش��وهر را روی اس��کناسها دید
آنقدر به س��ر و س��ینه کوفت که سخت بیمار
ش��د و پس از چند م��اه ب��درود زندگی گفت.
امینه اقدس ،عمه عزیزالس��لطان سردار محترم
فرزن��دی نیاورد .عفتالس��لطنه مادر س��لطان
مسعود میرزا ظلالسلطان پسر ارشد ناصرالدین
شاه و بانو عظمی زن صارمالدوله .منیرالسلطنه
مادر ضیاءالس��لطنه زن س��یدزینالعابدین امام
جمعه .والیزاده مادر والیه که زن اعتضادالملک
ش��د و پس از فوت وی ب��ه عقد مهدیقلیخان
مجدالدول��ه درآمد .خازنالدول��ه  2دختر آورد
مسما به فخرالدوله و فروغالدوله ،فخرالدوله زنی
بود بسیار زیبا ،ادیبه و شاعره که سخن شیرین
میگفت و خط خوش مینوش��ت و فروغالدوله
ک��ه زن ظهیرالدوله ش��د و بعده��ا او را ملکه
مینامیدند .وجیهالدوله یک دختر آورد مس��ما
به اخترالدوله که ش��اه او را برای عزیزالسلطان
عروس��ی نمود .مرجان خانم مادر یمینالدوله و
فرحالسلطنه .تورانالسلطنه مادر عضدالسلطنه و
تاجالسلطنه.حرمتالسلطنهمادرافتخارالسلطنه.
محبوبالسلطنه مادر عزالسلطنه و عزیزالسلطنه.
وقارالس��لطنه مادر شرفالسلطنه .قمرتاج خانم
مادر قدرتالسلطنه .به هر یک از زنهای بزرگ
یک دس��تگاه عمارت و حیاط داده ش��ده بود.
زنهای دیگر به تفاوت از یک تا  3اطاق داشتند
و صیغههای جزء به زنهای محترمه سپرده شده
و در دستگاه آنها میزیستند.
■■ انیسالدوله ،ملکه ایران

در می��ان زنان ناصرالدین ش��اه ،آن��ان که از
همه بیش��تر مع��روف هس��تند «انیسالدوله»،
«جی��ران»« ،زبیده خانم» و «شکوهالس��لطنه»

هستند .انیسالدوله به نوعی مقام ملکه را در میان
زنان ناصرالدین شاه داش��ته است .نام اصلیاش
«فاطمه» بوده و ظاهرا در یکی از شکارهای شاه با
او آشنا میشود .گویند بعد از ترور شاه هم بشدت
ع��زادار او بود و حتی نقل اس��ت به دلیل دیدن
عکس شاه ،جان خود را از دست داد .جالب است
بدانید انیسالدوله نخستین زن یک پادشاه ایرانی
هم هس��ت که به فرنگ رفته اما به دلیل اینکه
از لحاظ فرهنگی مالحظاتی برای برخورد همسر
شاه و اروپاییان وجود داشته ،به تهران بازگردانده
میشود.
■■جیران ،سوگلی محبوب

ام��ا اگ��ر «انیسالدول��ه» ملکه ای��ران بوده،
«جیران» س��وگلی محبوب ش��اه بوده اس��ت.
«جیران» کلمهای ترکی به معنای غزال اس��ت
و ظاهرا چنین اس��می را ش��اه به دلیل چشمان
دخترک اهل تجریش بر او گذارده اس��ت .درباره
آشنایی او با شاه روایات مختلفی گفته شده است.
جیران روحیاتی جسورانه داشت و مرتب به شکار
و اسبس��واری میرفت .همی��ن موضوع یکی از
دالیل ش��هرت جیران بود .عشق ناصرالدین شاه
به این همسرش تا پایان عمر او باقی ماند .اگرچه
جیران به دلیل بیماری  30سال کمتر از شاه عمر
کرد اما شاه بعد از او عاشق دختری شد که شبیه
جیران باشد.
■■تعدد همسر شاهان؛ چرا؟

چنین رفتاری درباره ش��اهان پیش��ین ایران
هم دیده شده است .فتحعلی شاه قاجار هم چند
همسر داشته و حرمسرا در مورد چند پادشاه دیگر
ایرانی هم گزارش شده است .از طرفی سالطین
دیگر کشورها هم چنین رفتاری داشتهاند .به نظر
میرسد ریشه این کار عالوه بر اینکه میل شاهان
به لذت بردن تام و تمام و البته متنوع از دنیاست،
در یک مساله دیگر هم ریشه دارد .در آن دوران
تصور بر این بود که موفقیت یک پادش��اه در این
است که بتواند از دنیا و مافیهای آن بهره زیادی
ببرد .به عبارت دیگر اگر دیده میش��د پادشاهی
تکهمس��ری اختیار ک��رده و غ��ذای معمولی
میخ��ورد تصور همگان بر این میش��د که وی

فردی شکس��تخورده است یا در آینده شکست
خواهد خورد .پس دلیل تعدد همس��ر هم لذت
است و هم تظاهر به لذت برای اینکه نشان داده
شود این پادشاه موفق است.

■■همسران متعدد از کجا میآمدند؟

پ��س از این مقدمه کوتاه بهتر اس��ت س��یر
کوتاهی در ش��رح احوال همس��ران شاه داشته
باش��یم« .گلی��ن خانم» ن��ام اولی��ن زن عقدی
ناصرالدین شاه است .او در  14سالگی با ولیعهد
آن زمان و ش��اه س��الهای بع��د ازدواج کرد تا
نش��انهای بر بلوغ ولیعهد باشد؛ موضوعی که در
عالم سیاست معنای خاصی داشت .بعد از او زنان
دیگری وارد زندگی ناصرالدین شاه شدند .برخی
هدیه امیران والیتهای مختلف بودند ،برخی را
شخص شاه یا خانواده او به حرمسرا آورده بودند،
برخی کنیزکان حاصل از س��رکوب شورشها یا
جنگها بودند و برخی مثل همان گلین خانم از
دختران خاندان قجری.
■■فرجام حرمسرای ناصرالدین شاه چه شد؟

با قتل ناصرالدینش��اه و ورود حرمسرای شاه
جدید ،زنان شاه پیشین باید حرمخانه را تخلیه
میکردن��د بنابراین آن��ان را روز شش��م محرم
 1313هـ .ق پیش از پایان عدهش��ان از اندرون
بیرون کردن��د .گروهی با االغ کرایه ،دس��تهای
با تراموا ،ش��ماری پیاده و برخی نیز با کالس��که
بیرون رفتند .مردم هم دستهدس��ته و گروهگروه

در خیاب��ان ایس��تاده بودند و تماش��ا میکردند.
هر کس به خود وع��ده میداد و یکی را انتخاب
میکرد .این زنها که سایه آنها را آسمان نمیدید
ن آمدن صدای «دور ش��و کور
و در وق��ت بی��رو 
ش��و پس برو» گوش عال��م را کر میکرد ،به این
ح��ال بیرون میرفتند و دل م��ردم به حال آنها
میسوخت .آنها در تمام کوچهها و محالت شهر
ی که جا و مکان نداشتند به
پراکنده شدند .بعض 
خانه دختران ناصرالدینشاه و اقوام دور خود پناه

بردند .به سخن عینالسلطنه «هیچ صحبتی در
آن روزها بیشتر از این صحبت رواج نداشت .هر
دو نفر آدمی که در جایی نشس��ته بودند از این
موضوع صحب��ت میکردند .طوری صحبت آنها
ش��یوع دارد که باالتر از صحبت قتل شاه در این
ایام است 50 .سال سلطنت ناصرالدینشاه و 70
س��ال عمر او به جمعآوری و تربیت اینها صرف
شد و حقیقتا از ه ر جهت در این کار استاد بود و
مثل او احدی در این کار قوه و قدرت نداش��ت».
در زمان مظفرالدینشاه حرمسرا محدودتر شد و
با روی کار آمدن محمدعلیشاه بساط حرمخانه
تقریبا برچیده شد ،چرا که وی جز ملکه جهان،
مادر ولیعهد احمدمیرزا همس��ر دیگری نداشت
و از ترس وی همس��ر دیگری برنگزید .پس��رش
احمدش��اه نیز اگرچه چندین همسر داشت اما
حرمسرا تشکیل نداد.
منبع:تبیان

اشاره

قدرت قانون

«چرچیل» در  ۳۰نوامبر  ۱۸۷۴در «بلنهایم
پاالس» در آکسفوردشر انگلس��تان در خانواده
معروف «اسپنس��ر» به دنیا آمد .پ��درش «لرد
راندولف چرچیل» سیاستمدار و مادرش «لیدی
راندولف چرچیل» دختر یک میلیونر آمریکایی
ب��ود .او همچنین برادری به نام «جان اس��ترنج
اسپنسر چرچیل» داشت .چرچیل ابتدا به مدرسه
«هارو» و پس از آن به «آکادمی نظامی سلطنتی
سندهرست» ملحق شد .در سال  ۱۸۹۳به ارتش
بریتانیا پیوست و در  ۱۸۹۸بهعنوان افسر ارتش
در جنگی در سودان شرکت کرد .در سال ۱۸۹۹
ارتش را به قصد انجام فعالیتهای سیاسی ترک
ک��رد ولی قب��ل از آن بهعن��وان روزنامهنگار به
آفریقای جنوبی که در آن «جنگ دوم بوئر» در
جریان بود رفت .در آنجا توس��ط بوئرها بهعنوان
اسیر جنگی دستگیر و زندانی شد ولی چرچیل
توانس��ت از آنجا فرار کند .وینستون چرچیل در
سال  ۱۹۰۰بهعنوان عضو حزب محافظهکار وارد
پارلمان اولدهام شد ولی بعد از مدتی از حزب جدا
شد و در س��ال  ۱۹۰۴به حزب لیبرال پیوست.
چرچیل از مخالفان سیاس��تهای خلع س�لاح
داوطلبانه بود و همچنین از سیاس��ت مماشات
بریتانیا و فرانسه در مقابل زیادهخواهیهای هیتلر
انتقاد میکرد .با شکست سیاست مماشات ،زیر
پا گذاشته شدن توافقنامه مونیخ ،شروع جنگ
دوم جهان��ی و حمله آلمان ب��ه بلژیک ،هلند و
فرانس��ه ،در ماه مه« ۱۹۴۰نوی��ل چمبرلن» از
سمت نخس��توزیری کناره گرفت و وینستون
چرچی��ل در  ۶۵س��الگی در ج��ای او بهعنوان
نخس��توزیر و وزیر دفاع قرار گرف��ت .در زمان
جنگ دوم جهانی همزمان با پادش��اهی جورج
ششم ،نخستوزیری بریتانیا در دست وینستون
چرچیل بود .چرچیل در طول جنگ به برقراری
روابط قوی ب��ا رئیسجمهور آمریکا« ،فرانکلین
روزولت» پرداخت .چرچیل قدرت را در انتخابات
بع��د از جنگ در س��ال  ۱۹۴۵از دس��ت داد ،با
این حال رهبر اپوزیس��یون باقی ماند .در مقابل
زیادهخواهی «استالین» پس از جنگ دوم جهانی
(بهعنوان مثال الحاق لتونی ،استونی ،لیتوانی و
شرق لهستان به خاک شوروی) و اشغال نظامی
و تش��کیل دولتهای اس��تبدادی دستنشانده
شوروی در اروپای شرقی ،چرچیل اروپا و آمریکا
را به اتحاد در مقابل کمونیس��م تش��ویق کرد.
اصطالح «پرده آهنین» نیز توس��ط او رواج داده
ش��د .چرچیل دوباره در س��ال  ۱۹۵۱بهعنوان
نخستوزیر انتخاب شد و در سال  ۱۹۵۵برکنار
شد .با این حال تا اواخر عمر عضو پارلمان بریتانیا
باقی ماند و همچنین عن��وان پدر مجلس را در
اختیار داشت .از گرایشهای سیاسی او میتوان
به مخالفت او با اعطای اس��تقالل به هند اشاره
کرد .چرچیل در دنیای سیاس��ت بریتانیا نقش
بزرگی بر عهده داش��ت ،چراکه نقش و دخالت
سلطنت را در سیاست بریتانیا به تدریج تقلیل داد
و تأثیرات این عملکرد از دوران ملکه «ویکتوریا»
تا ملکه «الیزابت دوم» به چش��م میخورد .نقل
قول معروف چرچی��ل درباره جنگ دوم جهانی
و حاکمیت قانون ک��ه در کتاب خاطراتش هم
نقل ش��ده بسیار حائز اهمیت اس��ت .از وی در
ایام جنگ دوم جهانی پرسیدند آیا میدانستی
فاتح جنگ خواهی شد؟ پاسخ داد با یک حادثه
س��اده پی بردم جنگ را خواهیم برد .شرکت در
جلسهای حیاتی در رأس ساعتی معین الزامآور
شد .چرچیل میگوید :به علت اشتغال به کارهای
دیگر چند دقیقه مانده به جلسه به رانندهام گفتم
مرا فوری به محل جلس��ه برساند .راننده مسیر
کوتاه اما ورود ممنوع را انتخاب کرد .وسط خیابان
ی و رانندگی قبض جریمه
ناگهان افسر راهنمای 
به دس��ت در حین بمباران پیدا ش��د و دستور
توقف داد .راننده گفت« :نخس��توزیر است و به
جلسه محرمانهای میرود و باید در رأس ساعت
به جلس��ه برسد و به دلیل اعتبار از خیابان ورود
ممنوع استفاده کردم» .افسر با خونسردی گفت:
«هم ماشین و هم نخستوزیر و هم وظیفهام را
خوب میشناسم» .چرچیل میخواهد تا افسر،
جریمه را به نام او بنویس��د اما افس��ر میگوید:
«جریم��ه متعلق به راننده خاطی اس��ت و باید
نام وی نوش��تهشود اما ش��ما میتوانید شخصا
پرداخ��ت قبض را بر عهده بگیرید» .با تس��لیم
قبض ،چرچیل دستور دور زدن را به راننده داد،
چرا که نمیتواند اجازه دهد در خیابانی که ورود
ممنوع است حتی پس از جریمه حرکت داشته
باشد ،وقتی راننده مشغول دور زدن شد چرچیل
با لبخندی خاص سیگار برگش را روشن کرد و
گفت« :جنگ را میبریم »!...راننده گفت« :قربان،
جریمه ش��دیم ،زیر بمباران ماندیم ،به جلس��ه
نمیرسیم ،افسر راهنمایی اجازه نداد چند قدم
دیگر جلو برویم که بموقع به جلسه برسیم و شما
از پیروزی میگویید؟!» چرچیل پاسخ میدهد:
«جن��گ را میبریم ،چون قانون حاکم اس��ت و
خیابانهای لندن به رغم بمباران سنگین دشمن
با قانون اداره میشود».
-------------------------------منبع:
«توفان نزدیک میشود»؛ خاطرات جنگ دوم
جهانی وینستون چرچیل ،نخستوزیر اسبق
انگلیس

