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به جای سرمقاله:

تفسيرها بمناسبت سالروز فروپاشي شوروی - بوروکراسي ناهنجار، فساد 
اقتصادي، ضعف ژورناليسم، ميلياردر شدن يکشبه و ... ادامه دارد!

23 دسامبر 2008 تفسيرها و اظهار 
نظرها به مناسبت گذشت 17 سال از 
فروپاشي شگفت انگيز اتحاد جماهير 
شوروي و عدم تعقيب قضايي دست 
اندرکاران داخلي اين اضمحالل اين 
نتيجه را به دست داد که مفسران و 
آگاهان اوضاع روسيه همچنان ترديد 
دارند که وضعيت اداري )بوروکراسي 
برجاي مانده از 20 سال آخر حکومت 
کمونيست ها(، فساد دولتي و فساد 
اقتصادي، مافيابازي، محدود کردن 
مصرف الکل و دخانيات، ماديگري 
و خودخواهي در جامعه روسيه 
کاهش اساسي يافته باشد. در روسيه، 
چاپلوسي، کلک و دروغ که ميراث 
سلطه طوالني مغولهاست همچنان 
وجود دارد و ... و تا اين معايب برطرف 
و روسيه داراي يک ژورناليسم واقعي 
و دلسوز نشود و تاريخ اين کشور و 
فداکاري ها و قهرماني هاي روسها در 
گذشته در ذهن نسل جوان اين کشور 
قرار نگيرد اميدي به بازگشت روسيه 
به جايگاه گذشته اش به عنوان يک 
ابرقدرت نخواهد بود. درحالي که فرياد 

از کاهش جمعيت بلند است مهاجرت 
و دادن کودکان روس به کشورهاي 
ديگر براي فرزندخواندگي ادامه دارد.

     در زمينه سياست خارجيـ  
به اظهار اصحاب نظر، در دهه يکم 
قرن 21 تکان کوچکي مشاهده شد 
ازجمله از سر گرفته شدن گشت زني 
کشتي هاي نظامي روسيه در درياهاي 
دور و بازديد دسته اي از کشتي هاي 
ناوگان روسيه از آمريکاي التين. 
ولي »وتو« نکردن قطعنامه پرواز 
ممنوع بر فراز ليبي در مارس 2011 
)قطعنامه 1973( در شوراي امنيت 
و عمال باز گذاردن دست »ناتو« در 
مداخله نظامي در اوضاع ليبي و در 
نتيجه انهدام نظام حکومتي ليبي توأم 
با تخريب و تلفات، پيش بينی هاي 
قبلی را که روسيه بپا خواهد خاست 
نقش بر آب کرد. دولت وقت ليبي 5 
دهه دوست و متحد مسکو بود. اين 
اصحاب نظر حرکات مقامات روس 
در نشان دادن دوستي با پکن را در 
درازمدت براي روسيه زيان آور دانسته 
و گفته اند که پکن دارد آرامـ  آرام جاي 

مسکورا در آسياي ميانه و بويژه در 
تاجيکستان استراتژيک مي گيرد و در 
آغاز به نام تجارت و توسعه اقتصادي، 
و از دوستي با روسيه براي ترساندن 

غرب استفاده مي کند.
    اصحاب نظر گفته اند که بدون 
تصويب يک قانون جامع ضد فساد 
اداری ـ اقتصادی و از جمله اجبار روسها 
به تنظيم اوراق »ازکجا آورده ای؟« و 
تسليم منظم آن به مقامات مربوط 
مسائل روسيه که داخلي هستند 
حل نخواهند شد. بايد در روسيه به 
ارتشاء و سوء استفاده از مقام و ... پايان 
داده شود. در سراسر جهان کسي 
نيست که از خود نپرسد؛ در يک کشور 
سوسياليستي که قبل از فروپاشی، 
ثروت خصوصي وجود نداشت چگونه 
ظرف چند ماه چندين ميلياردر از 
زمين سر برآورد و يکي از آنان که يک 
مرد مجرد نسبتا جوان است آنقدر 
ثروت دارد که در ايالت نيوجرسي 
آمريکا تيم ورزشي خريداري کرده 
و گفته است که مي خواهد رئيس 

جمهور روسيه هم بشود.

keihanizadeh@gmail.com.

ِ

09124985170
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خشم تنگدستان خطرناک تر از بمب اتمی است
2

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ:
        اگر نظريه های پروفسور جورج ستيگلر اقتصاددان متوفی 
را بخوانيد متوجه خواهيد شد که به راه حل های اين برنده جايزه 
نوبل هم اعتناء نشده است و پس از عقب نشينی سوسياليسمـ  
به علت پياده شدن در يک منطقه ناهماهنگ )روسيه(، جهان 
به سرعت به سوی بی عدالتی و يکه تازی شماری پولدوست 
پيش می رود. استاد ستيگلر گفته بود که اگر بخواهيم عدالت 
نسبی برقرار شود که بشر ذاتا خواهان آن است و از طغيان هاِی 
نظير انقالب های سال 1848 اروپا و احياء آنارکيسم جلوگيری 
کنيم بايد به »پوليتيکال کوَرپِشن« پايان دهيم و تدوين ضوابط، 
آيين نامه ها و طرح و پيشنهاد قوانين را از دست اصحاب منافع و 
شرکاءِ سياسیـ  دولتی آنان خارج سازيم تا تصميمات به زيان 
اکثريت جامعه نباشد. بايد از فساد اداری جلوگيری کنيم و به 
احتکار، که نتيجه اش اجحاف است يعنی سوء استفاده از فرمول 

عرضه و تقاضا پايان دهيم و ....
Oxfam    سازمان دهها ساله که رفع بی عدالتی اقتصادی 

را هدف خود قرار داده است و هر سال وضعيت جهانی ثروت و 
فقر را در گزارشی مشروح منتشر می کند هشدار می دهد که 
ادامه بی عدالتی اقتصادی برای صلح و مدنّيت خطر محتوم دارد 
ولی گوش شنوا نيست و فاصله فقير و غنی )کالس در جامعه( 

هر َدم بيشتر می شود.
    اين سازمان گزارش کرده بود که درسال 2014 در جهان 
805 ميليون گرسنه وجود داشت و نزديک به نيمی از ثروت 
جهان در دست يک درصد از نفوس گيتی بوده است. جهان 80 
ثروتمند رديف باال دارد که ثروت آنان ظرف شش سال گذشته 
دو برابر شده است. طبق اين گزارش، 80 درصد از جمعيت 
جهاِن 7 ميليارد و اندی نفری تنها 5 درصد ثروت ها را در دست 
دارند. بنابراين دولت ها در حقيقت محافظ منافع همان شمار 
ِ کم يعنی ثروتمندان هستند و اگر نبودند که ثروت اين شمار 

افزوده نمی شد. اگر کمک مقامات دولتی و محافظت از منافع 
رو به تزايد آنان نبود که تا اين حد ثروتمند نمی شدند. ثروت در 
جهان بمانند آب، عنصری است محدود، بنابراين وقتی به جيب 

يک و يا چند نفر رود از جيب شمار بيشتری خارج می شود.
    تفسيرنگارانی که آخرين گزارش اُکسفام را تحليل کرده 
بودند گفته بودند که اگر اين روند ادامه داشته باشد نمی توان به 
آينده جهان خوش بين بود. بايد کنترل ثروتمندان بر مقامات 
دولتی پايان يابد که بدون حمايت دولتی، اين ثروتمندان نمی 
توانند ثروت مختصر تنگدستان را که نتيجه دسترنجشان است 
با توسل به ضوابطی که عوامل خودشان تدوين کرده اند و ... به 
خود منتقل کنند. به باور اين تفسيرنگاران، خشم تنگدستان 
که در سالهای اخير کم و بيش به چشم می خورد خطرناک تر 
از بمب اتمی است. بهتر است که ثروتمندان کشورها به جای 
دل به حمايت مقامات دولتی بستن، حرص خودرا به مال 

تعديل کنند.
    اگر چند بيت از اشعار رودکی را که به مناسبت زادروز او 
در همين مجله  درج شده است ترجمه کنند و بگوش آن 80 
ثروتمند رديف اول برسانند شايد که محدود بودن ُعمر را در نظر 
آورند و در کار ثروت اندوزی خود تعديل ايجاد کنند. اين ابيات:

    
    ِمهتران جهان، همه ُمردندـ  مرگ را َسر فرو همي کردند

     
     زير ِ خاک اندرون شدند آنانـ  که، همه کوشک ها بَرآوردند

     
    از هزاران هزار نعمت و نازـ  نه به آخر، به جز کفن بُردند

    
    ]کوشک يعنی کاخ و ِمهتران يعنی بزرگان[

      ـ  همچنين سئوال شده بود که چرا تنها چند کشور جهان 
کانون بحران هستند. 

؛      یک مخاطب مجله پرسیده است که آینده جهان را که در آن فاصله فقیر و غنی رو به گسترش و به عبارت دیگر
عدالت اقتصادی رو به پایان است چه می بیند.
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Emission

پاسخ:
    تا انجا که اين نگارنده مي داند ايالت هاي آمريکا سه دهه پيش براي 
جلوگيري از آلودگي هواي شهرهاي بزرگ، پس از حوادثي که از اين رهگذر 
به شهرهای نيويورک و لس آنجلس آسيب زد، مقررات »اِميشن« را وضع 
کردند و به اجرا درآورده اند. طبق اين مقررات، اتومبيلي مي تواند در آمريکا 
ساخته شود و بکار افتد که لوله اگزز آن مجهز به دستگاهي باشد که مواد 
زيان آور دود ناشي از سوخت بنزين را خنثي کند. دستکاري در اين دستگاه 

و حتي تعمير آن جرم شناخته شده و اگر از کار افتد بايد دستگاه تازه اي به 
جاي آن نصب شود. در پي اجراي اين مقررات که هر سال يک بار اتومبيل ها 
بايد از اين لحاظ معاينه شوند و کارت سالمت بگيرند، ورود اتومبيل ساخت 
خارج که مجهز به چنين دستگاهي نباشد به آمريکا ممنوع است. چون 
مکزيک و برزيل نتوانستند روي فولکس واگن هاي موتور عقب، دستگاه 
اميشن نصب کنند از ادامه توليد اين نوع اتومبيل دست برداشتند. الزم 

است که تهران هم مشمول چنين مقرراتي شود. 

»پزشکي نگاري « به صورت آموزش عمومي )نه اخبار پيشرفتها و 
پسرفتهاي دانش پزشکي( از زماني داير شده که نظر سنجي روزنامه ها از 
خوانندگان خود و نيز طرح اين سئوال که از روزنامه، انتشار چه مطالبي را 
انتظار دارند؟، روال کار شده و مطالب پزشکي خوانندگان فراوان )درصد 

باال( داشته است. 
    در ايران، نيم قرن پيش »مهدي نراقي« آن را در روزنامه اطالعات باب 
کرد و درباره بيماريها و خواص دارويي غذا ها، ميوه ها و سبزي ها مي نوشت 
و عمدتا از منابع فرانسوي ترجمه مي کرد. از سال 1372، نگارنده )مولف 
اين تاريخ آنالين( آن را به دليل عام المنفعه بودن و نياز جامعه، از کتابها و 

مقاالت و گفت و شنودهاي تلويزيوني دکتر عيسادور روزنفلد استخراج و 
به صورت کوتاه و پرسش و پاسخ در روزنامه همشهري، و همزمان از دکتر 
گريفيت در روزنامه ايران از سر گرفت که کاري است به غايت مفيد و سود 
بخش به حال جامعه. باز چنين مطلبي به قلم نگارنده و به نقل از پزشکان 
آمريکايي در سال 2001 در روزنامه »کرمان امروز« انتشار مي يافت. 
نگارنده چند ماه هم مواردي از آن را در انتهاي ستون »روزنامک« در صفحه 
آخر روزنامه شرق منتشر ساخت که از شهريور 1382 تا تابستان 1383 
ادامه داشت . پرسش و پاسخ هاي پزشکي اين نگارنده در روزنامه هاي 

همشهري و ايران به صورت کتاب هم چاپ و توزيع شده اند. 

  یک مخاطب با توجه به آلودگي هواي تهران، با ارسال ایمیل سئوال کرده بود که چرا در تهران »ِامیشن« را قانون و اجرا نمي کنند 
و این قاعده از کجا آمده است که از آلودگي هوا توسط خودروها جلوگیري مي کند؟.

   

  در پیامي که واصل شد سئوال شده بود که از چه زماني »پزشكي نگاري« به سبك تازه در روزنامه هاي عمومي رایج شده است؟.

پزشكي نگاري در روزنامه هاي ايران که مؤلف اين تاريخ آنالين از سال 1372 
آن را از سر گرفت
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دو دقيقه پس از نيمه ششم ژانويه 
2005 با تولد يک نوزاد پسر در يک 
بيمارستان شهر پکن، جمعيت چين به 
يک ميليارد و سيصد ميليون تَن رسيده 
بود. اين رويداد نشان داد که جمعيت 
چين به رغم اجراي قانون يک زوج يک 
فرزند که از دو دهه پيش از آن به اجرا 
درآمده بود افزايش يافته است. چيني 
شماره يک ميليارد و سيصد ميليون سه 
کيلو و 660 گرم وزن داشت. جمعيت 
چين در ژانويه 2012 از يک ميليارد و 
سيصد و 50 ميليون بيشتر شده بود و 
يکم ژانويه 2018 به يک ميليارد و 412 

ميليون تَن رسيده بود.
     طبق همان گزارش ها، قانون 
محدود شدن فرزند، افزايش جمعيت 
چين را که قبال ساالنه 3 و 3 دهم درصد 
بود به هشت دهم درصد )کمتر از يک در 

صد( کاهش داده بود. اين قانون، آوردن 
دو فرزند براي اقليت هاي نژادي و برخي 

از روستاها را مجاز دانسته است.
    نفوس آدميانـ  طبق گزارش 
سازمان مللـ  31 اکتبر 2011 با 
تولّد يک کودک به نام دانيکا کاماچو 
Danica Camacho در شهر مانيل 

)کشور فيليپين( به هفت ميليارد 
رسيده بود. اين جمعيت در هشتم 
ژانويه 2018ـ  ساعت 9 شب به وقت 
شهر واشنگتن 7 ميليارد و 593 ميليون 
و 688 هزار و چهارصد و يک تَن بود. 
طبق برآورد، جمعيت جهان سه سال 

ديگر از مرز 8 ميليارد خواهد گذشت.
     جمعيت جهان در سال 1975 
از مرز 4 ميليارد گذشت و جمعيت 
شناسان اخطار کردند که منابع کره 
زمين ظرفيت بيش از اين شمار را ندارد 

و اگر جمعيت بازهم افزايش يابد راهی 
نيست جز تهيه شيميايی مواد غذايی 
)غير اُرگانيک( که ممکن است بی خطر 
هم نباشند ولی »فقر«، خطر بزرگ 
مازاد بر ظرفيت نفوس است. افزايش بی 
ثباتی ها در جوامع بشری، شورش، انواع 
جرم و فساد نتيجه »فقر« است بويژه 
اگر درصد شهرنشين افزايش يابد که 
در يکم ژانويه 2018 اندکی بيش از 56 
درصد جمعيت کره زمين در شهرهای 
باالی 60 هزار نفری زندگی می کردند. 
»فقر« باعث ضعف تمدن و فرهنگ می 
شود و بيزاری از حيات، ناخرسندی 
و احساس بدبختی به وجود می آورد 
که نتايج سياسیـ  اجتماعی نامطلوب 
دارد و جامعه شناسان پيدايش فرهنگ 
تازه ای را در جهان 8ـ  9 ميلياردی پيش 
بينی کرده اند و گفته اند که محدود 

هشتم ژانويه 2018 نفوس کره زمین از مرز 7 میلیارد و 593  میلیون و 688 هزار 
گذشت و دو برابر45  سال پیش شدـ  نگاهی به ترکیب جمعیت و مشكالتـ  

ايرانیان مهاجر در جستجوی کسب مقام و شهرت در کشورهای میزبان
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گشتی در رویدادهای ماه

تابلو رسیدن جمعیت جهان در 31 اکتبر 2011 )آبان 1390( به 7 میلیارد و دانیکا، کودک شماره 7000000000
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بودن منابع کره زمين، خانواده ها را مجبور 
به محدود کردن فرزندآوری خواهد کرد. 
در قديم، داشتن فرزند سرمايه خانواده 
و تضمينی برای رفاه والدين در دوران 
پيری و ازکار افتادگی به حساب مي آمد 
که امروزه سالخوردگان به جاي اتکاء به 
فرزندان خود به مقررات رفاه اجتماعي 
دولت متبوع چشم مي دوزند. کتابهاي 
حاوي خاطرات سالخوردگان که اشاره به 
نااميدي از فرزندان و بي اعتنايي ها دارد، 
تمايل و اشتياق نسل نو بويژه در کشورهای 
صنعتی را به داشتن فرزندان متعدد کاهش 

داده است.
    طبق آمارهای منتشره در يکم ژانويه 
2018، پانزده کشور پُرجمعيت جهان به 

ترتيب از اين قرارند:
چين: يک ميليارد و 412 ميليون
هند: يک ميليارد و 347 ميليون

اياالت متحده آمريکا: 326 ميليون 
)نفوس قانونی( و 11 ميليون ساکن 

غيرقانونی 
اندونزی: 265 ميليون

برزيل: 210 ميليون
پاکستان: 199 ميليون
نيجريه: 193 ميليون

بنگالدش: 165 ميليون و 500 هزار
روسيه: 144 ميليون

مکزيک: 130 ميليون
ژاپن: 127 ميليون

اتيوپی: 106 ميليون
فيليپين: 105 ميليون

مصر: 98 ميليون
ويتنام: 96 ميليون

هر روز 347 هزار بر جمعيت جهان 
اضافه می شود و 144 هزار جان می سپارند 
و بنابراين، هر روز 203 هزار تن بر جمعيت 
جهان افزوده می شود. جمعيت جهان در 
سال يکم ميالدی 300 تا 500 ميليون بود 
و ايران قدرت اول مشرق زمين در محدوده 
ای از اواسط هند، جنوب رود سيحون و 
داغستان تا ساحل شرقی مديترانه و تمامی 
منطقه خليج فارس به پايتختی تيسفون 
)20 مايلی بغداد( و روم قدرت اول غرب 
شامل اروپا تا مديترانه شرقی به استثنای 
سرزمين های منطقه بالتيک به پايتختی 

شهر ُرم.
31 درصد )2 ميليارد و 173 ميليون 
تَن( از نفوس جهان؛ مسيحی، 23 درصد 
)يک ميليارد و 600 ميليون( مسلمان، 15 
درصد )يک ميليارد و 33 ميليون( هندو و 
7 درصد )488 ميليون( بودايی هستند. 
14 ميليون تَن از نفوس جهان نيز يهودی 

هستند.
جمعيت کره زمين در سال 1800 
ميالدی به يک ميليارد رسيده بود که در 
طول 218 سال، حدودا هشت برابر شده 

است.
جمعيت شناسان گفته اند که جمعيت 

نون محدود کردن  هند که هنوز قا
فرزندآوری را ندارد در آينده بر چين 
فزونی خواهد گرفت و در سال 2050 به 
يک ميليارد و 800 ميليون خواهد رسيد. 
افزايش جمعيت هند، افزايش مهاجرت از 
اين کشور را به دنبال داشته بويژه به اياالت 
متحده، کانادا و انگلستان. مهاجران قرن 
21ـ  صرف نظر از کدام کشورـ  از طبقه 
جوان و تحصيلکرده شهرنشين بوده اند. 
طبق اين محاسبات، ايرانيان برون مرز که 
عمدتا در چهار دهه گذشته مهاجرت کرده 
اند 5 تا 6 ميليون نفرند و بمانند مهاجران 
هندی در جستجوی کسب مقام و شهرت 
در کشورهای ميزبان. مهاجران آسيای 
شرقی )چينيان، ژاپنی ها، کره ای ها و ...( 
در جستجوی کسب و کار و ثروت اندوزی 

هستند. 
 طبق برآورد جمعيت شناسان، نيمي 
از مهاجران ايرانی 40 سال گذشته در 
سنين باالي 50 سالگي و برخي از ايشان از 

بازنشستگان بوده اند!.
ن،  سا ين جمعيت شنا ر ا ظها به ا
مهاجرت شهرنشينان از کشورهايشان 
باعث مهاجرت روستائيان به شهرها و 
جايگزيني مي شود و براي مدتي سطح 
تمدن و اخالقيات را پايين مي بََرد و سطح 
آزمندي و فساد اقتصاديـ  اداري باال مي 
رود و همچنين آمار جرائم معمولي و نيز 

ضعف دمکراسي.

به گزارش خبرگزاری تَسنيم، آيت اهلل 
سيداحمد خاتمی در خطبه های نماز 
جمعه 15 ديماه 1396 تهران شروع 
اجتماعات اخير در کشور را نشأت گرفته 
از اعتراضات به حق مردم دانست و گفت: 
اينها مال باختگان بودند، می گفتند که 

اگر مؤسسات اعتباری مجّوز داشته اند، 
بايد پول   های مان را بدهيد، اگر مجوز 
ند، چرا حدود 5 سال کار  نداشته ا

کرده اند؟!، و اين اعتراض ناحق نيست.
 وی گفت: مردم مرگ بر گرانی 
می گويند، کيست که از گرانی خوشش 

آيد؟!. کارگر می گويد که چند ماه است 
دستمزد نگرفته است. تا اينجا کسی 
نمی گويد که اعتراض به حق نيست، 
قانون اساسی می گويد اعتراضات تا جايی 
که حمل سالح در کار نباشد، اجازه داده 

شده است.

اگر مؤسسات اعتباری مجّوز نداشتند، چرا 5 سال کار کردند؟!
 اعتراض به اين ناحق نیست
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به گزارش ايسنا، علی زاهدی نيا مدير 
کل ثبت احوال استان خراسان شمالی 
گفت که در 9 ماه اول سال 1396، هفت 
هزار و 328 ازدواج دراين  استان به ثبت 
رسيده که حدود 900 مورد آن مربوط 
به دختران زير 15 سال است و در مناطق 
روستايی انجام شده و ازدواج زودهنگام 
هنوز در مناطق روستايی مرسوم است که 
پايبندی به اصول و رعايت سنن قديمی 

و سنتی دارند.
اين مقام گفته است که ميانگين سن 
ازدواج در ميان دختران 19 تا 21 و در 

پسران تا 25 سال بوده است.

تهران، ششم ديماه 1396، خبرگزاری 
تَسنيمـ  گزارش شماره 1612364: حيدر 
مستخدمين حسينی، کارشناس پولی 
و بانکی و معاون پيشين وزارت اقتصاد 
ضمن ابراز نظر درباره اليحه بودجه سال 
مالی 1397 که به مجلس داده شده است 
در برنامه »تيتر امشب« گفت که در اين 
مقطع، با اخذ ماليات از سود سپرده های 

بانکی مخالف است.
    اين کارشناس اقتصادی درباره داليل 
اين مخالفت گفت: »زمان و شرايط برای 
اخذ ماليات از سود سپرده های بانکی 
مناسب نيست. برای اين که نظام بانکی 
ما عاری از اِشکال نيست، اقتصادمان 
مبتالء به بيماری های ُمزمن است، رکود 
بر کشور و بر توليد حاکم است و ... و همه 
اينها می گويد که در چنين شرايط، اخذ 

سود از سپرده های مردم درست نيست. 
در اين شرايط ]توّرم و ...[ دولت نبايد به 
اين صورت، کسری بودجه اش را از مردم 

بگيرد.«.
    اين کارشناس پولی و بانکی افزود: »اگر 
قرار است معافيِت مالياتِی سود سپرده های 

بانکی حذف شود، اين کار بايد با لغو و حذف 
همه معافيت های مالياتی انجام پذيرد 
و نبايد جزيره ای ]موردی[ عمل کرد و 
گرنه دچار همان ُمعضل ماليات بر ارزش 
افزوده می شويم که خود من زمانی از آن 
دفاع کردم ولی در عمل، جور ديگری اجرا 
می شود و اآلن چند بار از مردم ماليات بر 

ارزش افزوده اخذ می شود.«.
    مستخدمين حسينی گفت: »اگر 
برقراری ماليات سود سپرده در دهان 
دولت مزه کند همان خواهد شد که در 
ماليات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد. ]به 
عالوه، سپرده گذاران که قدرت خريد 
پولشان به علت تداوم توّرم و ماندن در 
بانک کم می شود، با لغو معافّيت از ماليات، 
از سپرده گذاری رويگردان می شوند که 

مضار ديگری دارد.[.«.

مخالفت يک کارشناس پولی و بانكی با برقراری اخذ مالیات از سود سپرده های 
بانكی در اين شرايط اقتصادی کشور

ازدواج 900 دختر 
زير 15 سالگی در 9 ماه 
در استان خراسان شمالی

حیدر مستخدمین حسینی

دوم ژانويه 2018ـ  دالر آمريكا در تهران به 4 هزار 
و 350 تومان رسید

طبق گزارش وبسايت های خبری، ارزش پول خارجی در چند روز گذشته در 
بازار تهران همچنان رو به افزايش بود و دالر آمريکا سه شنبه دوم ژانويه به 4 هزار 
و 350 تومان رسيد. برخی صّرافی های تهران به جای درج ارزش پول خارجی در 
تابلوی خارج از محل کار، در اين تابلو نوشته بودند که لطفا وارد شويد و از داخل 

)محل کار( پرسش کنيد. علّت، تغيير پی در پی بهای ارز بوده است.
در اين روز همچنين بهای سکه طال به يک ميليون و 507 هزار تومان رسيده بود.
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ه 1396  رش دوم ديما به گزا
خبرگزاری تَسنيم )گزارش شماره 
1608262(، آمارهای منتشرشده از 
سوی گمرک چين نشان می دهد که 
اين کشور از ژانويه تا پايان اکتبر 2017، 

در طول اين 10ماه، 140 ميليون دالر 
انواع عروسک و اسباب بازی! به ايران 

صادر کرده است.
    صادرات اسباب بازی چين به ايران 
در طول اين 10 ماه )از ژانويه تا اکتبر 

2017( نسبت به مدت مشابه سال 
2016 افزايش 88درصدی داشته 
است!. چين در آن 10ماِه سال 2016 
بالغ بر 75 ميليون دالر اسباب بازی به 

ايران صادر کرده بود.

ايران از ژانويه تا اکتبر 2017 )در ده ماه( 140 میلیون دالر عروسک و اسباب بازی از 
چین وارد کرد!

تهرانـ  8 ديماه 1396ـ  خبرگزاری 
تسنيم: آيت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 
دبير کل جامعه روحانيت مبارز، عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و خطيب 
نمازجمعه تهران در خطبه های نماز اين 
هفته با بيان اينکه يکی از انواع ظلم، تعّدی به 
حق الناس است، گفت: اگر شخصی به ناحق 
و به هر طريق بيت المال کشور را غارت کند، 
در واقع به 80 ميليون ]ايرانی[ ظلم کرده 
است. آنهايی که از بيت المال ]خزانه کشور[ 
سوء استفاده می کنند، و يا پول های کالن 
ـ هزار ميليارد تومانی از بانک می گيرند و 
در مقابل چيزی به دست بانک نمی دهند 
و بعد هم فرار می کنند و يا پنهان می شوند، 
بدانند اينها پول مردم است!، بايد جواب اين 
مردم را که پولشان را ]سپرده هايشان را[ 
از بانک می خواهند و دارند فرياد می زنند 
بدهند. آنها که اين پولها را خورده اند بايد در 
قيامت هم جواب آنها را بدهند. در عدالت 
الهی اين واقعيت وجود دارد که خداوند از 
ظلِم ظالم نمی گذرد. خداوند ظالم را با اشد 
مجازات، عذاب می کند و حق مظلوم را از 

ظالم خواهد گرفت.
    وی با اشاره به مفاسد اقتصادی در نظام 
بانکی کشور گفت: خداوند همه ما را بيدار 
کند مخصوصا کسانی که می توانند ارقامی 
چون هزار ميليارد از بانکها بگيرند و هيچ 

تضمينی هم در قبال اين پولها به بانک 
ندهند و سپس با اين پولها از کشور فرار 

کرده و بسياری از مردم را متضرر کنند.
    آيت اهلل موحدی کرمانی خطاب به 
مفسدان اقتصادی، گفت: اين پولهای 
مردم است که شما خورده ايد و بايد بدانيد 
قيامتی هم در کار است و گناهان 80 
ميليون نفر به نام شما نوشته خواهد شد. 
بايد جامعه را از شّر اين مفسدان دفع خطر 

کرد.
    خطيب نمازجمعه تهران گفت که زمين 
لرزه های اخير بايد اخطار باشد به کسانی که 
از بيت المال ]پول مردم[ و از اموال عمومی 
سوءاستفاده ها کرده اند، دروغ  می گويند و 
بی توجهی  به مشکالت مردم دارند و بانک 

ها را دچار مشکل می کنند.
    اگر در جامعه، قوی به ضعيف رحم نکند 
و مسئوالن به دغدغه های مردم رسيدگی 

نکنند آن وقت است که بايد منتظر نازل 
شدن بال بود.

    آيت اهلل موحّدی کرمانی در کنايه ای 
به حقوق باالی برخی مسئولين گفت: بايد 
تکنولوژی که خطرات زلزله را به حداقل 
برساند به هر قيمتی که شده وارد کشور 
کنيم حتی اگر حقوق بعضی ها را از 17 
ميليون به 12 ميليون کاهش دهيم و اين 
پول َصرف انتقال اين تکنولوژی به کشور 
شود که هم اکنون در کشور ژاپن بکار می 

رود.
    خطيب نماز جمعه با اشاره به آلودگی 
هوای کالنشهرهای کشور گفت: اينکه 
برخی برای فرار از مسئوليت می گويند 
وضعيت هوای شهرهايی چون دهلی نو و 
پکن هم مانند بعضی از شهرهای ما هست 
که افتخار نيست. در همين شهرها دولت 
های مربوط ضمن بکارگيری تدابير متعدد، 
دستگاه هايی تعبيه کرده اند تا از آلودگی 

بکاهد. 
    وی سپس به خطرات موجود فضای 
مجازی ]سوشل ميديا[، سالروز »9 
دی« و اظهارات و اقدامات ضد ايرانی و 
ضد فلسطينی رئيس جمهوری آمريکا 
پرداخت و گفت: ترامپ در به رسميت 
شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت 

رژيم صهيونيستی موفق نخواهد بود.

آیت اهلل موحدی کرمانی: باید شّر مفسدان اقتصادی را دفع کرد و جواب مردم که پولشان را 
از بانک می خواهند داد
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8

دوربین

دسامبر سال 1937 ارتش امپراتوري ژاپن که برغم مخالفت و اعتراض 
»جامعه ملل« کشور چین را مورد حمله قرار داده بود شهر باستاني دو 
هزار و چهارصد ساله نانکینگ )نانژينگ = نانچینگ( پايتخت وقت اين 
کشور را تصرف و دويست تا سیصد و پنجاه هزار تن از چینیان ساکن 
شهر کشتار کرد که بانو »آيريس چانگ« شرح اين کشتار وحشیانه را 
در کتابي به زبان انگلیسي تحت عنوان »تجاوز نانکینگ« آورده است 
که به بسیاري از زبانها از جمله زبان ژاپني ترجمه شده است. اين کشتار 

که از 13 دسامبر آن آغاز شده بود چهل روز طول کشید.

     در اين مدت دهها هزار چیني زنده بگور شدند. ژاپني ها زنان را پس 
از تجاوز شکم دريدند و کودکان را قطعه قطعه کردند. طبق ارقامي که 
12 دسامبر 2007 از طبقه بندي دولت آمريکا خارج شده است، تلفات 
اين کشتار بي سابقه 500 هزار تن گزارش شده بود. نانژينگ )درکنار 
رود يانگتسه و به فاصله اي نه چندان دور از شانگهاي( 23 آوريل 1949 
به دست کمونیستها افتاد و از آن پس هر سال تظاهرات ضد ژاپني در 
اين شهر و ساير شهرهاي چین برگزار مي شود. با وجود اين، »ياسوئو 
فوکودا« نخست وزير تازه ژاپن گفته است که قبل از پايان دسامبر جاري 
)دسامبر 2007( از چین ديدن خواهد کرد و اين نخستین سفر خارجي 

وي به عنوان رئیس دولت ژاپن است.
    

کشتار صدها هزار چیني در نانكینک به دست ژاپني ها

ژاپني ها چینیان را در نانژينگ اين چنین زنده 
به گور مي کردند

تعدادي از سرهاي قطع شده 
چینیان نانژينگ
به دست ژاپني ها

با اينکه چینیان نانژينگ
 اين چنین خود را تسلیم ژاپني ها 

مي کردند کشتار مي شدند

روزنامک- شماره45 )دی 1396(
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

انحطاط انسان که ظاهرا با پيشرفت های 
تکنولوژيک مسابقه سرعت گذاشته است در 
مسير خود سبب پيدايش واژه ها و عناوين 
تازه شده است ازجمله »نان به نرخ روز 
خوردن« که نمونه تازه آن؛ بکاربردن ابزاری 
به نامsexual harassment با هدف از 
ميدان بيرون کردن رقيب، تخريب حيثّيت و 
... است و طرح آنـ  پس سال ها! پس از وقوع و 
در اصطالح قضائی مشمول مرور زمان شدن، 
سوء استفاده کردن از رسانه ها که در دوـ  سه 
دهه اخير، نزديک به 90 درصد آنها به تملُّک 
کمپانی ها و اصحاب منافع با هدف نفوذ در 
آمده و از دائره حرفه ای بودن خارج شده اند و 
بی اعتمادی روزافزون مخاطبان به آنها و روی 
آوردن به »سوشل ميديا« که خود مسئله ساز 
است، رسيدن آزمندی، پولپرستی و مقام 
دوستی به اوج خود، فساد اداریـ  اقتصادی، 
رانت ]واژه ای فرانسوی به مفهوم ثروت 
اندونزی با سوء استفاده از داشتن رابطه با 
مقامات و اصحاب نفوذ[، بی اعتنايی به اصول، 
قانون و اخالق و انشاء قوانين بر حسب منافع، 
دادن مقام و انتصاب بدون توجه به پيش شرط 
ها، ِسکس ترافيک، مانی الندری، پريزون 
کالچر Prison culture ، نارکوکالچر 

Narco culture  ، و ....
 »سکس ترافيک« در پی انحالل بلوک 
شرق و فروپاشی شوروی رو به گسترش 
گران فساد و تباهی و  گذاشت و سودا
خوشگذرانان مجال ورود به آن منطقه و ايجاد 
باندهای مافيايی صدور زنـ  درست بمانند 
صدور برده سياه در قرون شانزدهم و هفدهم 
از آفريقا زدند و شهرهای بزرگ قاره آمريکا، 
اروپای غربی و برخی از کشورهای ثروتمند 
عربی را پُر از زنان خودفروش و عمدتا به 

صورت »سکس سليو« کردند.
 فرهنگ زندان رفتن بويژه در اياالت 
متحده آمريکا امری عادی شده است که دو تا 
سه ميليون زندانی دارد و ديگر مانند گذشته 

ترس ندارد و ….

انحطاط انسان که ظاهرا با پیشرفت های تكنولوژيک مسابقه سرعت گذاشته استـ  
دختر شايسته آمريكای التین در خودرو قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شد!

»لورا«: در لباس دختر شايسته، با دستبند و عکس زندان
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 نارکوکالچر )فرهنگ مواد مخدر( در برخی 
از کشورهای آمريکای التين و بويژه کلمبيا و 
مکزيک رايج و امری عادی است. اين فرهنگ که از 
آغاز قرن 21 گسترش آن در افغانستان هم شتاب 
گرفته در مکزيک باعث قتل و جنايات بسيار بوده 
است. اين فرهنگ دختر شايسته منطقه را هم در 
امان نگذارده و دامنگير او هم شده است. قرار براين 
بوده است که دختران شايسته )قبال معروف به 
ملکه زيبايی( واجد شرايط اخالقی و انسانی باشند 
تا بتوانند گام به مسابقه بگذارند و در طول داشتن 
اين عنوان از افتادن به دام رسوايی و بدنام شدن 
دوری جويند. به همين جهت در آخرين هفته 
سال ميالدی 2008 هنگاهی کهـ  لورا زونيگا 
مويزار Laura Zuniga Huizar 23 ساله 
ـ دختر سال 2008 آمريکای التين )هيسپانيک( 
در خودروِ  SUV قاچاقچيان مواد مخدر مشاهده 
شد رسانه ها آن را خبر اول خود کردند و دنباله اين 

خبر را در سال 2009 هم رها نساختند.
    لورا يک آموزگار مکزيکی دبستان در ايالت 
سيناال بود که برای شرکت در مسابقه دختر 
آمريکای التين )ميس هيسپانيک امريکا( ثبت 
نام کرد و برنده شد و طی مراسمی تاج بر سرنهاد 

و معروفيت يافت، به جلسات سخنرانی دعوت و 
معلِم درستی و اخالقيات شد. درآمد چشمگيری 
هم از آگهی های تجاری )ُمدل شدن( به دست 
می آورد. به رسانه ها گفته بود که در نظر دارد 
بعدا به تهيه فيلم مستند دست زند که نوعی کار 
آموزش عمومی است. بنابراين، کسی باور نمی 
کرد که »لورا« روزگاری معاشر قاچاقچيان 
مواد مخدر شود که به سوداگران مرگ معروف 

هستند.
    بيست و سوم دسامبر 2008 و در آستانه 
کريسمس، پليس مکزيکـ  ويژه مبارزه با مواد 
مخدرـ  در يک ايست بازرسی، دو خودرو »اس 
يو وی« را که باهم حرکت می کردند متوقف 
ساخت. لورا و هفت مرد، سرنشينان اين دو خودرو 
بودند. در اين دو اتومبيل چند تفنگ و تپانچه، 16 
ِسلفون و 53 هزار دالر اسکناس و ... به دست آمد. 
بررسی سوابق اين هفت َمرد نشان داد که اعضای 
يک باند مواد مخدر هستند، قبال هم دستگير 
شده بودند و کار آنان حمل مواد مخدر از کلمبيا 
از طريق مکزيک به اياالت متحده بود. »لورا« به 
ماموران گفت که عازم کلمبيا بودند که دستگير 
شدند. بيست و ششم دسامبر 2008، قاضی 

مربوط بدون اينکه نتيجه بازپرسی از »لورا« را 
فاش سازد وی را بازداشت کرد.

    متصديان برگزاری مسابقه انتخاب دختر 
شايسته آمريکای التين منتظر حکم دادگاه 
نشدند و او را پس از اطالع از صدور قرار بازداشت، 
از آن کسوت برکنار و لقب وی را پس گرفتند. اين 
متصديان گفته بودند که بودن »لورا« در خودرو 
قاچاقچيان برايشان کافی بود که وی را لغو عنوان 
کنند زيرا که يک فرد برخوردار از سالمت نفس 
با قاچاقچيان مواد مخدر معاشرت نمی کند. ولی 
برخی به دفاع از او برخاسته و گفته بودند: تا زمانی 
که نارکوکالچر )فرهنگ قاچاق مواد مخدر( در 
آمريکای التين و به ويژه در کشور مکزيک ادامه 
داشته باشد همکاری نکردن با قاچاقچيان مساوی 
است با مرگ. قبال خيلی ها به خواست قاچاقچيان 
پاسخ منفی دادند و کشته شدند. بايد ديد که آيا 
»لورا« به اراده خود معاشر آنان شده بود و يا از 
ترس جان. اين قاچاقچيان تالش می کنند که 
در سايه معاريف و مشاهير حرکت کنند. بايد 
فرهنگ قاچاق حذف شود، بايد انحطاط انسان 
متوقف شود، بايد نخست »علت« را از ميان برد و 

بعد به سراغ »معلول« رفت.

مثال ديگر:
Monica Spear Mootz

 دختر زيبای سال 2004 ونزوئال و پنجمين 
دختر زيبای جهان در سال 2005، ششم ژانويه 
2014 )16 ديماه 1392( قربانی تبه کاری ها 

شد.
 مونيکای 29 ساله يک بازيگر فيلم و تلويزيون 

بود و شش فيلم او ازجمله فيلم
Mi Prima Ceila   در کشورهای متعدد 

به نمايش گذارده شده است. 
    وی با شوهر سابق خود توماس بری 46 ساله 
تبعه انگلستان و دختر 5 ساله مشترک شان در 
حال سفر با اتومبيل از يک شهر به شهری ديگر 
بود که دو الستيک اتومبيل آنان با عبور از روی 
ميخـ  سه پايه هايی که دزدان در جاده قرار داده 
بودند پنچر و متوقف شد. دزدان که در کنار جاده 
کمين کرده بودند ظاهرا برای کمک، به اتومبيل 
نزديک شدند که مونيکا و توماس از ترس، پنجره 
ها را باال کشيدند و درها را قفل کردند که دزدان 
دست به تيراندازی زدند و مونيکا و توماس کشته 

شدند و دختر آنان مجروح شد. مونيکا دانش 
آموخته رشته تئاتر از يک دانشگاه ايالت فلوريدای 
آمريکا بود. در برخی گزارش ها آمده است که وی 
تابعيت مضاعف ونزوئال و آمريکا را داشت. در 
بعضی از گزارش ها هم نوشته شده است که طالق 

او از شوهرش توماس هنوز قطعی نشده بود.
     رئيس جمهوری ونزوئال اين رويداد را يک قتل 

تبه کارانه خواند، تبه کاری را يک بيماری جهانی 
رو به گسترش خواند و برای پايان يافتن اين نوع 
تبه کاری ها در ونزوئال اعالم بسيج عمومی کرد. 
گزارش های هشتم ژانويه )دو روز بعد از وقوع 
جنايت( حکايت از آن داشت که پليس ونزوئال 
پنج نفررا به اتهام ارتکاب اين جنايت دستگير 
کرده بود. جامعه شناسان گفته اند که اين قبيل 
تبه کاري ها به موازات رشد توّرم نقدينگي در 
يک جامعه باال مي رود. افزايش تورم پول، بهاي 
اجناس را باال مي بََرد و فشار به کم درآمدها 
بيشتر مي شود و .... ونزوئالِي نفتدار چندي 
است که دچار مشکل توّرم پول است. دشمني 
بلوک غرب بويژه دولت واشنگتن با ونزوئال در 
پي سوسياليستي شدن آن رو به افزايش است و 
پاياني هم بر آن متصّور نيست. اگر پول کشورها از 
استاندارد طال خارج نمی شد، از توّرم )اينفليشن( 
و چاپ اسکناس به دلخواه هر دولت هم خبری 
نبود. آمريکا از زمان حکومت ريچارد نيکسون، 
دالر را از استاندارد طال خارج ساخت و دولت ايران 

متعاقب آن و نيز ديگران.

دختر زيبای ونزوئال و بازيگر فیلم، قربانی تبه کاری ها شد

Monica
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

ایــن صفحــات ماهانــه را بــا بيــت رودکــی، متوّلــد 
858 و متوفــی در 940 ميــادیـ  پــدر شــعر فارســی 
نویــن که در بــاال آمده اســت آغاز کرده ایــم که یک 
روزنگار)کرونيــکل(  بــه روش تاریــخ نویســی 
ژورناليســتی اســت که در این روش، َســبک، اصول 
و قواعد خبر و نظرنویســی )کوتاه، روشن و آموزنده 

ـ فرهنگــی( بــکار برده مــی شــود و دربــاره کارها و 
نظرات افراد و رویداد های پندآموز گذشــته اســت 
و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقاء ســطح دانش 
و آگاهــی هــا، سرمشــق گرفتــن و نيــز پيشــگيری 
از اشــتباه بــا درس گرفتــن از اشــتباه دیگــران و 
گذشــتگان اســت. در تاریــخ نگاری ژورناليســتی 
باید یــک مبــدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و 
نوشــتن مطلــب را از آن آغاز کــرد بنابرایــن، مطالبی 
که در زیر آمده اســت ارتباط با دیماه داشته است.
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»يکم ديماه« از 1738 سال پيش 
از ميالد »دي گان«، يلدا = ميالد و 
»خور روز« ناميده شده است که به 
زعم ايرانيان باستان، روز تولّد دوباره 
خورشيد پس از بلندترين شب سال 
بوده است. سال 1738 پيش از ميالد 
)3755 سال پيش( را يک تقويم ويژه 
پارسيان هند )زرتشتيان ايراني که پس 
از حمله عرب مسلمان در سده هفتم 
ميالدي جالي وطن کردند و به هند 
رفتند و در آنجا ماندگار شده اند( به 
دست داده است. ]يلدا = ميالد = زادروز، 

يک واژه آرامیـ  سريانی است[.
ايرانيان باستان که با نگراني از طوالني 
بودن شب و ترس از بازنيامدن خورشيد 
تا سپيده دم در کنار يکديگر بيدار مي 
نشستند و خود را سرگرم مي کردند تا 
اندوه ظلمت را فراموش کنند، روز پس 
از آن شب )يکم دي ماه( را که »خور 
روز«، زادروز خورشيد و »دي گان« مي 
خواندند به استراحت مي پرداختند و 
تعطيل عمومي بود. در اين روز عمدتا به 

اين لحاظ از کار دست مي کشيدند که 
نمي خواستند احيانا مرتکب بدي کردن 
بويژه دروغ گفتن شوند که ارتکاب هر 
کار بد، هرچند کوچک، در روز تولّد 
خورشيد گناهي بزرگ شمرده مي 
شد. آيين هاي شب يلدا )شب چله - 
طوالني ترين شب سال( از هزاره دوم 
پيش از ميالد تا به امروز تقريبا به همان 
صورت در ايران زمين - صرف نظر از 
مرزبندي ها تحميلي دو قرن گذشته 

- هر سال برگزار مي شود.
     »خور روز، يکم دي ماه« در ايران 
باستان درعين حال روز برابري انسان 
ها )روز حقوق بشر( بود. در اين روز 
همگان از جمله شاه لباس ساده مي 
پوشيدند تا يکسان به نظر آيند و کسي 
حق دستور دادن به ديگري را نداشت 
و کارها داوطلبانه انجام مي گرفت، 
نه تحت امر. در اين روز جنگ کردن 
و خونريزي، شکار، و حتي کشتن 

گوسفند و مرغ هم ممنوع بود. 
     يکي از آيين هاي ويژه »دي گان« 

اين بود که ايرانيان در اين روز در برابر 
درخت سرو که به آن به چشم مظهر 
مقاومت در برابر تاريکي و سرما مي 
نگريستند مي ايستادند و قول مي 
دادند که تا سال بعد دست کم يک نهال 
سرو ديگر کشت کنند، و جنبش هاي 
حفظ محيط زيست که از قرن بيستم در 
همه جا بپاخاسته اند از اين کار ايرانيان 
باستان تمجيد فراوان مي کنند و به 
منش آنان احترام مي گذارند. کشت 
درخت سرو و کاج اينک دارد يک روال 
جهاني مي شود. ]در عيد ميالد مسيح 
= کريسمس هم که 3 روز پس از روز 
يلداي ايرانيان است تزيين عمارات و 
مراسم با کاج و سرو صورت مي گيرد[.

     بايد دانست که زبانشناسان واژه 
»ديday« به معناي روز را گرفته شده 
از دي ماه ايرانيان مي پندارند. زبان 
انگليسي يک زبان ِگرمانيک )ريشه 
آلماني( و خويشاوند زبان فارسي است.

 به نوشته بانو روشن لهراسب پور و 
به نقل  از موبد فقيد رستم شهرزادي 

َیلدا، »خور روز« و »دي گان« - روز برابري انسانها در ایران باستان و روز سپردن 
تعهد به کشت نهال سروـ  برگزاری مراسم زادروز افراد از ایرانیان است
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در عهد باستان، »»دي« اشاره به خدا هم 
بوده است و زرتشتيان نيز بر همين باورند.

 21 دسامبر 233 ميالدی و در شب 
يلدا، اردشير پاپکانـ  شاه ساسانی وقت 
در مراسمی به اين مناسبت، آيين زرتشت 
را دين رسمی )اصطالحا؛ دولتی( ايرانيان 
اعالم داشت و خواست که همه آتشکده 
های خاموش روشن شوند، مجموعه 
اَوِستا )آموزش های زرتشت( تکميل و در 
دسترس قرارگيرد. ]ايرانيان از صدها سال 
پيش از آن زرتشتی بودند. بالش يکم، شاه 
اشکانی ايرانزمين در نيمه دوم قرن يکم 
ميالدی دستور جمع آوری آموزشهای 
زرتشت را در يک مجموعه داده بود که تا 
زمان اردشير، اين کار پايان نيافته بود.[. 
اين نخستين بار بود که ايران دارای دين 

رسمی می شد. اردشير در آن مراسم 
)مراسم 21 دسامبر 233( همچنين 
توصيه کرد که ايرانيان »زادروز« خودرا 
جشن بگيرند تا گذشت زمان را از ياد نبرند 
و نيکی کنند زيراکه ُعمر انسان محدود 
است و همگان رفتنی هستند. وی گفته 
بود که نياکان ماـ  جشن تولّد را مرسوم 
داشتند تا بستگان جمع شوند و اتحاد 
فاميل سست نشود. به عالوه، اين مراسم 
به سالخوردگان يادآور می شود که دارند 
به پايان ُعمر نزديک می شوند و بايد نام 
نيک از خود بيادگار بگذارند که از عوامل 
سربلندی بازماندگان است. بايد در اين 
مراسم به جوانترهای فاميل اندرز دهندـ  

اندرزهايی از تجربه های خودشان. 
    هرودوت در کتاب يکم خود نوشته 

است که پارس ها »زادروز« خودرا جشن 
می گيرند و در اين روز لباس نو می پوشند، 
مهمانی می دهند، بستگان جمع می شوند 
و شادی می کنند. مؤلف برهان قاطع، 
ماکس مولر، کريستِنسن، مری بويس 
و تقريبا همه شرق شناسان ابداع جشن 
زادروز را به ايرانيان نسبت داده اند که بعدا 
از طريق روم به اروپا انتقال يافت و جهانی 
شده است. اردشير پاپکان روزنگاری به 
نام »کارنامک« داشت که دومين روزنامه 
جهان بشمار آورده شده است. در اين 
کارنامک نه تنها کارهای انجام شدِه آن 
روز بلکه طرح ها و برنامه های دولتی عصر 
اردشير يادداشت می شد و مقامات ارشد در 
جريان قرار می گرفتند، همچنين زادروز 

بزرگان وقت و گذشته.

»تيرداد« يکم در زادروز خورشيد در شهر 
دامغان بر تخت پادشاهي نشست و اطمينان 

داد که اشغالگران را به مديترانه بريزد
22 دسامبر سال 247 ميالدي در»خور 
روز«، زادروز خورشيد و روز نويدهاي بزرگ، 
تيرداد يکم دومين شاه ايران از دودمان 
اشکانيان در شهر صد دروازه )دامغان( بر 
تخت پادشاهي نشست و به مردمي که در 
اين مراسم شرکت کرده بودند اطمينان داد 
که تا روزي که همه عوامل بيگانه )سلوکي ها 
ــ جانشينان اسکندر( را به درياي مرکزي 

)مديترانه( نريزد آرام نخواهد گرفت. 
    پس از اين مراسم، تيرداد در همان روز نيرو 

به هيرکانيا )گرگان( فرستاد تا فرماندار آنجا را 
که شنيده بود با سلوکيها تماس گرفته تنبيه 

کنند که اين دستور اجرا شد.
     اشک اول سر دودمان اشکانيان شهر 
»نسا« را پايتخت خود قرار داده بود و در 
طول حکومت خود در نزديکي )مجاور( 
آن، شهر تازه اي ساخت که به نام او »اشک 
آباد« ناميده شده است که اينک پايتخت 
جمهوري ترکمنستان است. معلوم نيست 
که از چه زمان اين نام در محدوده ايران 
کوچک شده امروز »عشق آباد« تلفظ مي 
شودـ  در کشورهاي ديگر اشگ آباد. تزارها 
که در قرن 19 و پس از تصرف قفقاز ايران، 

مناطق شمالي و شمال شرقي خراسان امروز 
را ضميمه قلمرو خود کرده بودند خواهان 
رواج اين تلفظ نادرست )عشق آباد!( در ايران 
بودند تا توده هاي ايراني متوجه سابقه تاريخي 
اين شهر نشوند و از خود ندانند. در همان 
قرن، انگليسي ها هم نقاط شرقي خراسان 
از جمله حاکم نشين قديمي آن و شاهزاده 
نشين ايران، شهر هرات را از ايران جدا کردند 
تا روسها به منطقه فرارود )و اينک شامل سه 
کشور( اکتفا کرده و به سوي هندوستان 
)در آن زمان هندوستان انگليس( پيشروي 
بيشتري نکنند! و در نتيجه خراسان بزرگ 

کوچک شد.

سالی که ایران چایکار شد و نوشیدن چای محصول خودرا آغاز کردـ  نگاهی کوتاه به آن

يکم ژانويه 1965 و در سالروز پيروزی انقالب 
سال 1958 کوبا، کمونيستهای افغانستان 
تيک خلق  ا تاسيس حزب »حزب دمکر
افغانستان« را اعالم داشتند که بعدا در درون 
خود به دو شاخه خلق و پرچم تقسيم شد و اتحاد 
مجدد اين دو شاخه به برانداختن دولت سردار 
محمددواودخان در سال 1978 و حکومت 
چهارده ساله کمونيستها بر افغانستان انجاميد. 
شاخه خلق حزب کمونيست افغانستان به 

رهبری نور محمد تره کی ]يک پشتون و متولد 
غزنه و روزنامه نگار[ وفادار به مارکسيسم 
ـ لنينيسم و خواهان سوسياليست کردن 
افغانستان در کوتاهترين مدت بود و شاخه 
پرچم ]که رهبران اين شاخه هم پشتون بودند[ 
جامعه سنتی، قبيله ای و فقرزده افغانستان را 
آماده برای پذيرفتن فوری سوسياليسم نمی 
دانست و خواهان پياده شدن آن در طول دست 
کم نيم قرن و از طريق آموزش عمومی مردم و 

فراهم شدن شرايط بود. به اين ترتيب، اين دو 
شاخه ماجرای منشويک و بلشويک روسيه دهه 
1910 را زنده کرده بودند. مرور زمان ثابت کرد 
که استدالل اقليت ]منشويک و شاخه پرچم[ 
درست بود و نظام کمونيستی توأم با جهش 
هر دو کشور فروپاشيد. روی کارآمدن حزب 
کمونيست افغانستان مسئله ای را در آسيای 
جنوبی بوجود آورده که ادامه دارد و هر روز ابعاد 

تازه ای می يابد.

تاسیس حزب کمونیست افغانستان و ...
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سوم دي ماه سال 1321 )24 دسامبر 
1942 ميالدي( دولت وقت ايران )قوه 
مجريه( اليحه قانون تعليمات اجباري 
و رايگان را جهت بررسی و تصويب به 
مجلس شورای ملّی داد. اين اليحه که 
قبال به تصويب شورای وزيران رسيده 
بود به تصويب پارلمان نيز رسيد، قانون 

شد و به اجرا گذارده شد. 
     طبق اين قانون؛ تعليمات عمومي 
)آموزش دبستانی و دبيرستانی( در ايران 
اجباري، رايگان و يکسان شد. قبال و از 
دو دهه پيش از آن هم آموزش و پروش 
در ايران دولتی و رايگان بود ولی قانون 
مصّوب و ضابطه مّدون نداشت و کاری 
بود که دولت از زمان نخست وزيری امير 
کبير آغاز کرده بود و روال عادی شده بود.

     قانون تعليمات اجباری، رايگان و 
يکنواخت مصّوب سال 1321 ايران، 
چند سال پيش از تدوين و تصويب 
اعالميه جهاني حقوق بشر به اجرا 
درآمده بود. اصل 26 اعالميه جهانی 
حقوق بشر که به تصويب پارلمانهای 
کشورهای عضو ازجمله ايران رسيده 
است، آموزش و پرورش رايگان را حق 
اتباع کشورها دانسته و بر اجباری بودن 
تعليمات ابتدايی ]دوره اول آن[ تاکيد 
کرده است. اين اعالميه در سال 1948 
1327 هجری( به تصويب نهايی  (
مجمع عمومی سازمان ملل رسيده 
است. با تصويب و ابالغ آن، آن شمار از 
کشورهايی که تعليمات عمومی کامال 
رايگان نداشتند آن را رايگان و يکنواخت 
کردند. هدف از يکنواخت بودن ]معلم، 
برنامه، روش ها و ...[، نبود تبعيض ميان 
نوجوانان است که تبعيض ]مدرسه 
پولی برای فرزندان پولدارها و مدرسه 
رايگان برای فرزندان کم درآمدها و 
تفاوت تدريس در اين دو نوع مدرسه[ 
در آنان نه تنها ايجاد عقده می کند بلکه 
استعداد شان به يکسان شکوفا نمی شود 

و در دراز مدت آسيب بزرگی برای ملت 
مربوط است. 

     بر همين پايه است که در اياالت 50 
گانه آمريکا، دولتهای محلی مکلّف شده 
اند که نوجواِن در سن تحصيالت عمومی 
را با اتوبوس دولتی از خانه اش به مدرسه 
برسانند و بازگردانند و در مدرسه تغذيه 
شود. ]اجبار نيست که اتوبوس از دانش 
آموز پُر شود، يک اتوبوس حتی برای 
رساندن يک دانش آموز به مدرسه، به 
خانه او فرستاده می شود[ و اگر خانه 
يک نوجوان تا شهر فاصله ای طوالنی 
داشته باشد، به خانه اشـ  توتور )معلم 
سرخانه( می فرستند که به اين عمل 
اصطالحا »هوم سکولينگ« می گويند. 
والدين کودِک الزم التعليم اگر در آماده 
کردن او برای رفتن به مدرسه کوتاهی 
کنند مواخذه و بعضا دادگاهی می شوند 
و ممکن است نوجوان به فاسِترهاوس 
)خانواده داوطلب نگهداری از چنين 
نوجوانی( فرستاده شود و دولت هزينه 

نگهداری نوجوان را می دهد.
     در شهرهای در حال توسعه و تبديل 
محله های مسکونیـ  عمال به تجاری 
و کسب وکار، انتقال کودک با اتوبوس 
دولتی به مدرسه اين فايده را هم دارد 
که ساختمان های مدارسی که دهها 
سال پيش در مراکز شهرها ساخته شده 
اند خالی نمانند زيراکه اتوبوس از هر 
نقطه، نوجوان را به مدرسه واقع در هر 
محله شهر که برايش تعيين شده باشد 
می رساند. يک فايده ديگر اين کار اين 
است کودکان ثروتمندان که معموال در 
محله های معّين زندگی می کنند ميان 
همه مدارس شهر ازجمله مدارس واقع 
در محله های کارگر نشين )ُورکينگ 
کالس( تقسيم می شوند و در نوجوانِ  
ُورکينگ کالس ايجاد عقده نمی شود 
که عقده مضار اجتماعی بی شمار دارد 

ازجمله آمادگی برای عصيان.

     قانون آموزش و پرورش رايگان و 
يکنواخت در ايران در سی و دومين 
سال عمر خودـ  از شهريور سال 1353 
)آگوست 1974( به تدريج به همه مقاطع 
تحصيلي تا دکترا تعميم داده شد، برای 
دانشجويان تعليمات عاليه کمک هزينه 
نقدی در نظر گرفته شد، در مدارس 
دوره اول تعليمات عمومی )کودکستان، 
دبستان و راهنمايی تحصيلی( تغذيه 
رايگان برقرار گرديد و مدارس غير 
دولتي وقت به صورت دولتي درآمدند، 
ساختمانها و تجهيزات آنها خريداري 
شد و کارکنانشان با احتساب سوابق کار 

به استخدام دولت درآمدند. 
     برای دائمی ماندن )به قولی ابدی 
شدن( اين روش )رايگان و يکنواخت 
بودن آموزش و پرورش در ايران(، در 
سال 1358 قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران بند 3 از اصل 3 و نيز اصل 
30 خودرا به رايگان بودن آموزش و 
پرورش در قلمرو کشور اختصاص داد که 
بايد حاکم بر اين امور باشد. ولی، نيم قرن 
پس از اجرای قانون تعليمات اجباری، 
يکنواخت و رايگان، 17 سال پس از 
رايگان شدن تمامی دوره های آموزش 
و پرورش از کودکستان تا دوره دکترا و 
12 سال پس از تصويب قانون اساسی 
جمهوری اسالمی، بارديگر اجازه داده 
شده است که در ايرانـ  ايران صاحب 
نفت و گاز طبيعیـ  حتي در دوره هاي 
تعليمات عمومي )کوکستان، دبستان و 
دبيرستان(، مدارس پولي داير شود با 

شهريه ها بعضا ميليونی!. 
    به باور اصحاب نظر، مدارس پولی در 
ايران، در آموزش و پرورش کودکان هم 
اختالف طبقاتی )کالس( به وجود می 
آورد که مغاير درک ايرانيان از تعاليم 
اسالمی و هدف های انقالب و دادن رای 
در رفراندم فروردين 1358 به تغيير نظام 

حکومتی از سلطنتی به اسالمی است.

آموزش و پروش اجباري، رایگان و یکنواخِت ایران که به رغم صراحت قانون اساسی و 
اعالمیه حقوق بشر، پس از نیم قرن تغییر لباس داد!



اوراق قرضه ملّی يکم ديماه 1330 
انتشار يافت و از دو روز بعد، عرضه آن در 
شعب بانک ملّی ايران آغاز شد که مورد 
استقبال مردم قرار گرفت. هدف از انتشار 
اوراق قرضه ملّی، ترميم احتمالی َکسری 
بودجه کشور بود که با توجه به ملّی شدن 
نفت، مخالفت و تهديدهای دولت لندن 
و احتمال قطع و يا کاهش درآمدهای 
مربوط ازجمله درآمدهای حاصل از 
عوارض گمرکات جنوب می رفت. در آن 
زمان و تا 20 سال پس از آن، ريال ايران در 
استاندارد طال بود و نمی شد که بيش از 
موجودی طال )ذخائر دولتی آن(، اسکناس 
چاپ کرد و بنابراين، نمی شد که بيش از 
َمَبلغ مشّخص از بانک، قرض گرفت و در 
اين شرايط بود که مصدق تصميم گرفته 
بود که با قرض گرفتن از مردم، کسری 

احتمالی بودجه را جبران کند. 
    اليحه انتشار اوراق قرضه ملّی در 
سيزدهم اَُمردادماه آن سال )سال 1330( 
به تصويب مجلس رسيد و مجلس بهره 
)ربح( آن را 6 درصد تعيين کرد. اليحه 
مصّوب مجلس شورا سپس به سنای 
ايران فرستاده شد. ولی، در سنا گرفتار 
نطق و بحث های طوالنی شد و سرانجام 
در 26 آذر 1330 به تصويب اين مجلس هم 

رسيد و قانون شد.
    نخستين خريداران اوراق قرضه ملّی؛ 
مصدق، اعضای کابينه، پارلمانی ها و 
معاريف و مشاهير بودند و از روز بعد از آن 

مردم.
    بخشی از تحّوالتی که به تسليم اليحه 
انتشار »اوراق قرضه ملّی« منجر شده بود 

از اين قرار بود:
    در پی اجرايی شدن قانون ملی 
شدن نفت ايران که نيم قرن در انحصار و 
کنترل انگليسی ها بود، 22 خرداد 1330 
اگهی فروش نفت از سوی شرکت ملّی 
جديدالتاسيس نفت انتشار يافت. مصدق 

سی ام خرداد )8 روز بعد( پايان کار خلع يَد 
از انگليسی ها در نفت ايران را به مجلس 
اطالع داد و گفت که در زمينه قراردادهای 
پيشين نفتی با انگليسی ها مذاکره نخواهد 
کرد و سپس از مجلس رای اعتماد خواست 
که جز يک نماينده، بقيه نمايندگان نسبت 
به مصدق ابراز اعتماد کردند. مصدق که بيم 
از خرابکاری انگليسی ها و عوامل ايشان در 
تأسيسات نفتِی ملی شده داشت، اليحه 
حفاظت از تأسسيات نفتی در برابرهرگونه 
خرابکاری ها را به مجلس داد که تصويب 
شد. در اين قانون، برای خرابکاران احتمالی 
مجازات تعيين شده بود. انگليسی ها که 
نگران دستگيری و مجازات اتباع خود 
شده بودند آنان را از خوزستان به بصره 
در عراق منتقل ساختند. دولت لندن و در 
آن زمان يک قدرت جهانی بزرگ، در پی 
خارج ساختن اتباع خود از مناطق نفتی، 
ايران را تهديد به فرستادن کشتی جنگی و 
محاصره اقتصادی کرد و چهارم اَُمرداد آن 
سال، 9 کشتی جنگی ديگر به دهانه شط 

العرب )اروند رود( فرستاد. 
    15 شهريور1330 دولت لندن به دولت 
ها و کمپانی های سراسر جهان اخطار 
کرد که اگر از ايران نفت بخرند مجازات 
خواهند شد، کشتی های حامل نفت ايران 

در دريا توقيف و محموله نفت آنها مصادره 
خواهد شد.    ايستادگی ايران و تهديدهای 
دولت لندن، برای دولت آمريکا که از زمان 
مالقات روزولت با پادشاه سعودی در 
20 فوريه 1945 در آبهای مصر در صدد 
بسط نفوذ در منطقه خليج فارس بود، 
فرصت شد. هری ترومن رئيس جمهوری 
وقت بر آن شد که ورود به مسئله را با 
سخن گفتن از دستيابی به مصالحه ميان 
تهران و لندن آغاز کند و اورل هريمن را به 
ايران بفرستد که پس از مالقات با مصدق، 
ظاهرا دست خالی از ايران رفت. در پی 
بازگشت اورل هريمن، دولت آمريکا سی 
ام شهريور1330 لوی ِهندرسون را سفير 
خود در ايران کرد که مأموريت او تا پس از 
رفتن ترومن و آمدن آيزنهاور ادامه يافت، 
در جريان براندازی 28 اَُمرداد 1332 نقش 
داشت و سپس معاون وزارت امورخارجه 

آمريکا شد و از ايران رفت.
    در اين ميان، دولت لندن پنجم ِمهرماه 
)سال 1330( عليه ايران به شورای امنيت 
شکايت کرد، مصدق به نيويورک رفت، از 
حقانّيت ايران دفاع کرد و سی ام ِمهرماه 
برای ديدار با سران وقت آمريکا وارد شهر 

واشنگتن شد.
    تحوالت بعدی که وسيله انتقاد از 
مصدق به چند روزنامه کم تيراژ تهران و 
يک روزنامه حزبی داده بود واکنش مردم 
را به دنبال داشت که 14 آذرماه 1330 
اجتماع کردند و به دفاتر اين روزنامه ها و 
يک باشگاه حزبی حمله بردند و آنها را آتش 

زدند و تخريب ايجاد کردند.
    سوم ديماه 1330 يک اقليت مجلس 
در چهار مورد دولت را استيضاح کرد که 
نتيجه نداشت. مصدق که مردم را با خود 
داشت اول بهمن ماه 1330 کنسولگری 
های دولت لندن را در سراسر ايران بست 
و انگلستان اعالم کرد که ديگر، سفير به 
ايران نخواهد فرستاد و مسئله ايران و 

روزی که در ایران به جای چاپ اسکناس، اوراق قرضه ملی عرضه شدـ  رویدادهای منجر به 
این اقدامـ  سخنان بسیار مهم مصدق به این مناسبت

Mosaddegh
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انگلستان وارد مرحله حاد خود شد که 28 
اَمرداد 1332 ادامه داشت.

     مصدق در يک سخنرانی به مناسبت 
اوراق قرضه ملی )Bond( گفته بود: دولت 
های اشغالگر ايران و در صدر آنها انگليس، 
در طول 4 سال دوران اشغال نظامی، بدون 
در نظر گرفتن آينده و سرنوشت ما، قاعده 
استاندارد طال را در مورد وطن ما زير 
پا نهادند و تا توانستند اسکناس بدون 
پشتوانه 50 تومانی و 100تومانی چاپ 
کردند و به دست مردم دادند و اجناس ما را 
با اين کاغذها خريدند و به نظاميان و مردِم 
شان رساندند و ما با تحّمل مشّقت اين 
کاغذها را جمع کرديم. من نمی خواهم 
که ملّت ما دوباره دچار آن کاغذها شود و 
راه حل مسئله کسری بودجهـ  امسال و 
سال های ديگر تا ...، انتشار اوراق قرضه 
ملی با سود عادالنه است که با اجرای آن، 
نه تنها دولت بی پول نمی شود بلکه پول 

اضافی مردم هم که گرانی زا است جمع 
آوری می شود که استرداد آن با بهره اش 

تضمين است.
    مصدق در همين سخنرانی گفته بود 
که دشمنی دولت لندن با ايران و حمايت 
قدرت های ديگر از آن، تنها به خاطر کوتاه 
شدن دست آنها از نفت و نفوذ نيست. 
آنها از قدرت شدن ايران می ترسند. آنها 
»تاريخ« خوانده اند و می دانند که ايرانی 
قرن ها قدرت سياسیـ  نظامی بود و قرن 
ها هم قدرت علمیـ  ادبی. ايرانی از فکر 
قدرت شدن خارج نمی شود حتی اگر 
اين قدرت در ورزش و مسابقه های ديگر 
باشد. ديديم که با پيدايش نادرشاه در اوج 
ضعف ايران، وطن ما در مدتی کوتاه دوباره 
قدرت شدـ  قدرت اول مشرق زمين و اين، 
مثال جامعی است و در ذهن قدرت های 
استثمارگر و برتری جو قرار دارد. ايرانی 
مشتاق يادگرفتن و پيشرفت کردن است. 

در طول قدرت بودن، فرهنگ و تمدن 
ايرانی منطقه را فرا گرفت و باقی مانده 
است. مردمی که فرهنگ مشترک دارند 
می خواهند متحد و در کنار هم باشند و اين 
اتحاد، قدرت می شود. »کوروش بزرگ« 
ايران را بر فرهنگ و تمدن و اخالق پايه 
ريزی کرد. عنواِن شاهِ شاهان از داريوش 
است نه از کوروش. کوروش حقوق انسان 
را ضابطه کرد. اگر به جايی لشکر کشی 
کرد برای پايان دادن به ستمگری و فساد 
بود. فرضيه وجود يک جامعه مشترک 
المنافع جهانِی او يک راه حل 2500 
ساله است که اگر اجرا شود، دشمنی ها، 
سياست بازی ها، جنگ ها و آزمندی ها 
پايان خواهند يافت. بنابراين، به کوروش 
بايد به چشم يک ُمصلح جهانی و يک 
انساندوست نگاه کرد و اين فرد از ميان 
ما ايرانيان و از اين سرزمين برخاست و 

همينجا مدفون است.

پنجم ژانويه سال 1951 )چهارم 
ژانويه به وقت آمريکا( شهر سئول براي 
دومين بار پس از آغاز جنگ کره به دست 
نيروهاي کمونيست )شمالي ها( افتاد. 
سه ماه بعد ژنرال مک آرتور فرمانده اين 
جبهه که آمريکا را از هرگونه جنگ زميني 
در آسيا برحذر داشته است از همه سمت 
هاي نظامي اش برکنار شد. وي به عنوان 

فاتح ژاپن شهرت يافته است.
     جنگ کره در ژوئن 1950 با حمله 
نظامی کره شمالي به جنوب و با هدف 
تامين يکپارچگی کره که فاتحان جنگ 
جهانی دوم آن را تقسيم موقت! کرده اند 
آغاز شد و در اندک مدتي بيشتر اراضي 
جنوب که پس از جنگ جهاني دوم قرار 
بود از طريق انتخابات به صورت کشوري 
واحد در آيند به تصرف نيروهاي شمال 
درآمد و شهر سئول ماهها در کنترل 
شمالي ها بود که نيروهاي آمريکايي و 
بعدا چند کشور ديگر ازجمله ترکيه وارد 

عمل شدند و بيست و ششم سپتامبر 
شهر سئول از دست شمالي ها خارج 
شد و در اکتبر نيروهاي خارجي تحت 
پرچم سازمان ملل از مدار 38 درجه که 
خط تقسيم دو کره است عبور کردند 
که صدها هزار چيني براي کمک به کره 
شمالي از رود »يالو« حد فاصل چين با 
شبه جزيره کره گذشتند و نيروهاي زير 

پرچم سازمان ملل را با تحمل تلفات 
سنگين مجبور به عقب نشيني کردند و 
سئول دوباره به دست شمالي ها افتاد. در 
جريان جنگ کره، روس ها در کناره کره 
شمالي بودند و اسلحه مي دادند. روس ها 
به کمک کره شمالي جنگنده جت )جت 
ميگ( با خلبان فرستاده بودند که نبرد 
اين ميگ ها با جنگنده هاي آمريکا بر فراز 

شبه جزيره کره معروف است.
     اين جنگ پرهزينه در 28 جوالي 
1953 پس از 3 سال و يک ماه با امضاي 
قرارداد ترک مخاصمه متوقف شد و از آن 
زمان هنوز هزاران نظامي آمريکايي در 

کره جنوبي مستقر هستند. 
     جمع تلفات آمريکا در اين جنگ 25 
هزار کشته گزارش شده است، ولي در آن 
يک ميليون تن از اتباع کره جنوبي جان 
خود را از دست دادند. شبه جزيره کره 
پيش از سال تقسيم )1945 ( در کنترل 

ژاپن و پيش از آن وابسته به چين بود.

جنک کرهـ  سقوط شهر سئول براي دومین بار

Douglas MacArthur
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دوم ديماه 1349 )23 دسامبر 1970( 
پرويز ثابتی َسنگَسری رئيس اداره اول 
امنيت داخلی )ساواک( در يک برنامه راديو 
ـ تلويزيونی طوالنی، جزئيات فعاليت های 
ضد دولتی سپهبد بازنشسته تيمور بختيار و 
کشته شدن اورا در 31 امرداد آن سال در يک 
شکارگاه در عراقـ  از ديدگاه ساواکـ  فاش 
ساخت و اين برنامه در روزهای سوم و هفتم 
ديماه ادامه يافت. در آن زمان از پرويز ثابتی 

به عنوان »مقام امنيتی« نام برده می شد.
    اظهارات ثابتی، گزارشها و تفسيرهای 
متعدد به دنبال داشت ازجمله اينکه تيمور 
بختيار پس از سپهبدشدن و اواخر سال 
1339 )اوايل سال 1961( در يک ديدار از 
آمريکا، ضديت با شاه را آغاز کرده بود. وی 
در واشنگتن، ذهن نزديکان پرزيدنت جان 
اف. کندی را نسبت به شاه تخريب و آشفته 
ساخته بود. شاه )پهلوی دوم( پس از اطالع 
از اين کار او، در 24 اسفندماه آن سال حسن 
پاکروان را رئيس ساواک کرد. باوجود اين، 
بختيار را بازنشسته نکرد. بختيار پنجم 
بهمن ماه 1340 به ُرم رفت و ضديت خودرا 
علنی ساخت و گفت که ايرانيان دارند آگاه و 
روشن می شوند و می دانند که کشورشان يک 
»دمکراسی« نيست، دامنه فساد دولتی رو به 
افزايش است و شماری کم، از منافع کشور 
برخوردار هستند و شاه بايد حذف شود و يا 
اختيارات او تا حد اختيارات شاه بلژيک کاهش 
يابد. ادامه اين ضديت سبب شد که دستور 
مصادره اموال بختيار صادر شود که مجلسين 
بر اين دستور صحه گذاردند و خود اورا هم در 

مهرماه 1341 بازنشسته کردند.
    بختيار با همان هدف براندازی شاه، 
15 ارديبهشت 1347 وارد لبنان شد ولی 
اندکی بعد متهم به وارد کردن اسلحه )بدون 
کسب اجازه قبلی( به اين کشور شد. ايران 
درخواست استرداد اورا کرد ولی دولت 
لبنان نپذيرفت و روابط دو کشور قطع شد. 
بختيار در ارديبهشت 1348 به عراق رفت 
ـ که دولت آن به رياست حسن البکر دشمن 
شماره يک ايران بود و با ذکر جزئيات، به 

دولت عراق خبر داد که دولت شاه قصد کودتا 
در عراق را داشته و با برخی از افسران عراقی 
تماس گرفته و به آنان پول داده استـ  دولت 
لندن قبال بغداد را از طرح چنين کودتايی که 
اجرای طرح به سپهبد نصيری رئيس وقت 
ساواک سپرده شده بود آگاه کرده بود، ولی 
بدون دادن جزئيات. در تيرماه 1347 ژنرال 
حسن البکر سرهنگ عارف رهبر وقت عراق 
را به لندن فراری داده و برجای او نشسته بود 
و از هدف بختيار حمايت می کرد. تهران بعدا 
اطالع يافت که بختيار با برخی از نظاميان 
ايران تماس برقرار ساخته و نقشه براندازی 
از درون دارد و بيش از 11 ميليون دالر )به 
پول آن زمان( بودجه در اختيار دارد. ژنرال 
پناهيان و برخی از افسران سابق فرقه دمکرات 
به عراق رفته و با بختيار تبادل نظر می کنند و 
غرب با توجه به ماهّيت ناسيوناليستی بختيار 
مخالفتی با کارهايش نمی کند. تهران که اين 
اطالعات را به دست آورده بود بختيار را در 
31 شهريور 1348 به اعدام محکوم و سپس 
بسياری از دوستان و نزديکان پيشين اورا 
دستگير و زندانی کرد ازجمله صادق بهداد 
ناشر روزنامه جهان را. شاه پس از استقرار 
بختيار در بغداد بر مراقبت از جان خود افزوده 
بود بگونه ای که همسايگان کاخ نياوران دقيقا 
پاييده می شدند زيراکه شاه عمدتا با هلی 
کوپتر ميان شهر و نياوران رفت و آمد داشت و 
هلی کوپتر هنگام نزديک شدن به کاخ برای 
نشستن، از سرعت و ارتفاع خود می کاست و 
تيراندازی به آن از پشت بام و يا پنجره خانه 
آسان و موثر بود. مراقبت به حّدی بود که حتی 
لباس های شهبانو )فرح ديبا( را در قفسه ها 

بازرسی می کردند.
     در اين شرايط، ساواک که شخص بختيار 

آن را در بهمن ماه 1336 ايجاد کرده بود وارد 
عمل شد و ترتيب ربوده شدن ساختگی يک 
هواپيمای ايرانی را به دست عوامل خود به 
بغداد داد. اين هواپيما در بغداد فرود آمد 
و هواپيماربا )عامل ساواک( که خودرا از 
مخالفان خونی شاه معرفی کرده بود به 
بختيار نزديک شد، اعتماد اورا نسبت به خود 
جلب کرد و از نزديکان وی شد. اين فرد در 
اُمرداد 1349 که با بختيار در نزديکی بغداد به 
شکار رفته بودند اورا با شليک 5 گلوله کشت 
و خودش هم درجريان فرار به مرز ايران 

دستگير و در بغداد تيرباران شد. 
    بختيار متولد 1914 و پسر سردار معظم 
ـ ايلخان بختياری با شرکت در عمليات 
براندازی مصدق و يک روز پس از براندازی 
)29 اَُمرداد 1332( درجه سرتيپی گرفته، 
فرمانده تيپ دوم زرهی و سپس با حفظ 
اين سمت، فرماندار نظامی تهران شده بود. 
بختيار در جريان محاکمه دکتر مصدق 
در آبان 1332 از اعضای دادگاه نظامی 
بود. سازمان نظامی نيرومند حزب توده، 
دستگيری دکتر حسين فاطمی، قلع و قمع 
جمعيت فدائيان اسالم و اعدام رئيس و برخی 
از اعضای موثر آن در دوران رياست بختيار بر 
فرمانداری نظامی تهران صورت گرفت. وی 
در سال 1334 و پس از اينکه در پی سخنرانی 
های محمدتقی فلسفی )حجت االسالم( 
برضد بهائيان، گروهی به حضيرة القدس 
در خيابان حافظ )چهارراه تخت جمشيد( 
هجوم بردند، ساختمان را تخريب کردند و 
سرايدار آن )پدر شکوه رضايی گوينده راديو( 
را از پشت بام بزير افکندند فرمانداری نظامی 
را به آن محل انتقال داد. بختيار دو ماه پس از 
ايجاد ساواک به رياست خود و نشانيدن آن بر 
جای فرمانداری نظامی با همان کارمندان و 
عمدتا گروهبان و استوار )بدون کارشناس و 
تحليلگر گزارش ها که الزمه چنين سازمانی 
است(، با حفظ سمت معاون نخست وزير 
شده بود. در سال 1349 سپهبد. نصيری 
پس از کشته شدن تيمور بختيار، ارتشبد شد 

و پاداش طرح نقشه ترور اورا گرفت.

ضدیت تیمور بختیار با شاه، جریان قتل او در عراق و برخی جزئیات دیگر

تیمور بختیار
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نهم ژانويه سال 293 ميالدي نرسي 
پسر شاپور يکمـ  شاه وقت ايران از دودمان 
ساسانی در پاسخ پيام امپراتور وقت روم 
که در آن تاکيد کرده بود اين کشور سر 
جنگ ندارد و جنگهاي روم با ديگران 
بخاطر برقراري يک صلح پايدار است! که 
در تاريخ به »صلح رومي« معروف شده 
به او نوشت تا تعبير صلح، چنين باشد که 
امپراتور روم بيان کرده است، صلحي وجود 
نخواهد داشت. نرسي رونوشت پاسخ خود 
به امپراتور روم را براي تيرداد حکمران 
ايراني ارمنستان فرستاد تا فريب وعده 

هاي سياسي روميان را نخورد و .... 
     نرسي چند ماه بعد تيرداد را که باوجود 
اين تذکر، به تماس مستقيم با دولت روم 
ادامه داده بود از شاهي ارمنستان برکنار 
کرد. ديوکلتيان )ديوکلسين( امپراتور 
روم به حمايت از تيرداد و نيز تضعيف نفوذ 
ايران در منطقه، ارتش خودرا روانه شرق 
ساخت که اين ارتش در خاک سوريه 
امروز ]شرق رود فرات و نرسيده به حّران[ 
از ارتش ايران شکست خورد و عقب 

نشيني کرد.

     مورخان اروپايي تحريک مصريان بر 
ضد روميان را که چندي بعد آغاز شد به 
حساب ايران گذارده و نوشته اند که هزينه 
عمليات ضد رومي مصريان از خزانه ايران 
پرداخت شده بود. ناآرامي مصريان بر ضد 

روم پنج سال طول کشيده بود.
    ديوکلتيان در آن زمان درگير مسائل 
داخلي امپراتوري بود که سالها روي 
هم انباشته شده بود. وي در سالهاي 
293 و 294 ميالدي دست به يک رشته 
اصالحات داخلي در روم زده بود، و از جمله 
موسسات نظامي و غيرنظامي را مطلقا از 
يکديگر منفک کرده بود. او رعايت سلسله 
مراتب را در ادارات دولتي برقرار ساخت که 
مقدمه بوروکراسي امروز جهان است که 
ضمن آن کسي حق نداشت مقام باالتر از 
خود را دور بزند و به يک مقام عالي )باالتر از 
رئيس مستقيم خود( مراجعه کند. ضوابط 
مالياتي را به گونه اي ساده کرد که تقلب در 
آن راه نداشته باشد. تعيين مزدها و قيمت 
ها را در کنترل دولت قرار داد که مجازات 
نقض اين دو مورد اعدام يا تبعيد بود و در 
ارتش اصل اطاعت کورکورانه و محض 
از فرمانده را برقرار ساخت. ديوکلتيان 
Diocletian  تنها امپراتور روم بوده است 

که خود را بازنشسته کرد و اول ماه می سال 
305 کنار رفت و بقيه ُعمر را به استراحت 

پرداخت.

در پي افشاي کار استراق سمع )ضبط 
مکالمات تلفني و اي ميل افراد( در داخل 
آمريکا و اعتراف جورج دبليو بوش رئيس 
جمهور وقت به دادن چنين دستوري، 21 
دسامبر 2005 جيمز رابرتسون )عکس 
مقابل( قاضي فدرال در اعتراض به اين عمل 
که مغاير اصالحيه چهارم قانون اساسي 
آمريکا و نيز قانون عدم مداخله در زندگي 
 Privacy خصوصي اتباع »پرايوسي اکت
Act« است از سمت خود کناره گيري کرد 

که کاري کم سابقه خوانده شده است. 
    يکي از وظايف اين قاضي ارشد )مادام 
العمر( رسيدگي به تقاضاي ماموران 

امنيتي و اطالعاتي جهت استراق سمع 
افراد مورد سوء ظن و متهمان امنيتي و 
فدرال بود. بدون مجوز اين قاضي و ساير 
اعضاي دادگاه اختصاصي، و بررسي هاي 
دادگاه و مشاهده اسناد اتهام و آزمايش 
درستي آنها، نبايد در آمريکا، کسي مورد 
استراق سمع قرار مي گرفت، مگر در موارد 
بسيار فوري و آن هم به مدت کمتر از 72 
ساعت با تصويب و زير نظر يک مدير ارشد 
اجرايي )رئيس سازمان امنيتي مربوط(. 
در آن زمان گفته شده بود که از 19 هزار 
استراق سمع تنها براي چهارـ  پنج مورد 

مجوز دادگاه گرفته شده بود.

سند مهمی که در تاریخ ضبط است: پاسخ شاه ایران به »صلح رومي!«ـ  مقایسه وضعیت 
امروز با 17 قرن پیش

کناره گیري قاضي فدرال در اعتراض به استراق سمع در آمریکا که مغایر قانون اساسي این 
کشور است

قاضي رابرتسون



نام رضاشاه پهلوی از ديماه و بهمن ماه 
1296 )ژانويه 1918( وارد محافل قدرت 
شد. وی در آن زمان يک سرهنگ 40 
ساله به نام رضاخان و معروف به رضاخان 
سوادکوهی و يک فرمانده قّزاق ايران بود. 
واحدهای قّزاق ايران در آن زمان توسط 
افسران روس اداره می شدند. روسيه از 
اکتبر 1917 )3 ماه پيش از آن( بدست 
بلشويک ها افتاده بود و لنين پس از پيروزی 
انقالب بلشويکی، سازشنامه روسيه و 
انگليس به ميانجيگری فرانسه و منعقده در 
سن پترزبورگ )تقسيم ايران به دو منطقه 
نفوذ آن دو دولت و نيز دادن تّبت و مناطق 
غربی و شمال غربی آن به چين( را بی اعتبار 
اعالم کرده بود. افسران قّزاق عمدتا تمايل 
سلطنتی داشتند و عمال دو دسته شده بود 
ازجمله در ايران. ]کوزاک Cossack ـ  
در ايران؛ قّزاق که ارتباط به کزاخستان 
ندارد، مردمانی اسالو نژاد هستند که در 
جنوب روسيه و جنوب شرقی اوکراين در 
منطقه رودهای ُدن و دنی ِپِر زندگی می 
کنند و از قديم االيام روحيه نظامی گری و 
آزادمنشی داشته اند و تزارها در جنگ های 
خود ازجمله جنگ هايشان با ايران آنان را 
بکار می گرفتند و نيز به صورت مستشار 
نظامی به کشورهای ديگر و نيز ايران می 

فرستادند.[.
در پی امضای توافق نامه سن پترزبورگ 
)در 1907(، انگليسی ها در منطقِه سهم 

خود در ايران )جنوب و شرق کشور( يک 
نيروی نظامی به نام اختصاری آن »اس. 
پی. آر« ايجاد کردند و دولتی در دولت 
شدند و روس ها که از قبل واحد قّزاق برای 
ايران ساخته بودند نه تنها بيش از پيش 
کنترل اين تشکيالت نظامی را به دست 
گرفتند بلکه واحدهای نظامی خودرا هم 
وارد برخی مناطق بويژه در آذربايجان و 

خراسان کردند. 

جنگ جهانی اول که از سال 1914 آغاز 
شد، انگليسی ها و روس ها را متحد و در 
برابر عثمانی )متحد آلمان( قرار داد و غرب 

ايران صحنه جنگ طرفين بود.
پس از اينکه انقالب لنين پيروز شد و وی 
سازشنامه تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ 
را اِبطال کرد، افسران روس مستقر در ايران 
به دو دسته رقيب قسمت شدند؛ طرفدار 
دولت تازه و مخالف آن و انگليسی ها يکه 
تاز ميدان ايران و درگير اجرای طرح تحت 

الحمايه کردن ايران.
سلطان احمدشاه قاجار که در صدد 
استفاده بردن از فرصت بدست آمده از 
تغيير نظام حکومتی روسيه بود از اواخر 
ديماه 1296 تصميم به برکنارکردن 
سرهنگ گلرژه )روس( فرمانده قّزاقخانه 
تهران گرفت و چون در تهران، نيروی 
نظامی قابل مالحظه نداشت، برای انجام 
اين کار از سرهنگ فيالرتُف فرمانده 
قّزاقخانه همدان کمک خواست و اين 
سرهنگ روس با کمک سرهنگ رضاخان 
سوادکوهی )پهلوی( فرمانده يک واحد 
قّزاِق ايران بيست و هشتم بهمن 1296 
با نيروهای تحت فرمان خود قّزاقخانه 
تهران را تصرف و سرهنگ گلرژه را مجبور 
به کناری گيری کرد. از اين زمان )3 سال 
پيش از کودتا و 8 سال قبل از شاه شدن( 
بود که نام رضاخان مطرح و وارد ميدان 

قدرت شد.

... و به این ترتیب از ژانویه 1918 )بهمن 1296( سرهنگ رضاخان پهلوی گام به میدان 
قدرت گذارد

رضاخان پهلوی زمانی که سرهنگ بود

تهرانـ  خبرگزاری فارس )7 ژانويه 
2013(: يک مقام مسئول شبکه بانکی 
رشها  گفت که بر اساس آخرين گزا
و برآوردهای »کارگروه« رسيدگی به 
مطالبات معّوق بانک ها ]در وزارت اقتصاد[، 

شمار بدهکاران اصطالحا »دانه درشت« 
سيستم بانکی کشور حدود 500 نفر است.

    اين مقام افزود: بر اساس اين بررسی ها، 
50 درصد مطالبات معوق بانک ها مربوط 
به اين افراد بوده که بالغ بر رقمی حدود 35 

هزار ميليارد تومان می شود.
    به گفته اين مقام مسئول، اين بدهکاران 
ترکيبی از افراد حقيقی و حقوقی بوده که 
البته نسبت افراد حقوقی )شرکت و ...( در 

اين فهرست بيش از افراد حقيقی است.

در جمهوری اسالمی 500 دانه درشت 35 هزار میلیارد تومان بدهی 
به بانکهارا پس نمی دهند!
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تهرانـ  خبرگزاری مهر: حجت االسالم 
غالمحسين محسنی اژه ای دادستان 
کل جمهوری اسالمی و سخنگوی قوه 
قضائيه 11 ديماه 1391 در چهل و دومين 
نشست خود با رسانه ها با اشاره به مفاسد 
اقتصادی اظهار داشت: ممکن است مفاسد 
اقتصادی به اشکال مختلف بروز کند و ما از 
مسئوالن اجرايی در قسمتهای مختلف 
می خواهيم که نظارت و دقت بيشتری 
داشته باشند تا شيطان صفتان وارد نشوند 
و کارمندان را به جرم نکشانند. بايد از 
زمين خواری، اختالس و پولشويی ]مانی 

الندری[ جلوگيری شود.
    اژه ای در اين مصاحبه درباره وام های 
کالن گفت: رئيس جمهور اعالم کرده است 
که برخی از بدهکاران، ُخرد هستند، پاره ای 
برای فعاليت واقعی وام گرفته اند اما به علت 
نوسانات بازار قادر به بازپرداخت وام خود 
نيستند و شماری هم متقلّبانه پول را گرفته 
و آن را پس نمی دهند. در مورد هرکدام از 
اين سه دسته، بايد نخست، از بانک مرکزی، 
وزارت اقتصادی و دولت پرسيد چرا وثيقه 
مناسب برای بازگشت پول ها در اختيار 
ندارند. شايد بتوان گفت اولين خالف اين 

است که پولها به شيوه ای داده شد که قابل 
برگشت نيست!.

    سخنگوی قوه قضائيه افزود: در برخی 
بانکها مبالغ کالنی وام داده شده است و 
تنها يک سفته با امضای مدير يک شرکت 
که ممکن است هر آن عزل شود، گرفته 
شده است. درست است که آن شرکت 
حقوقی است اما يک اعتبار سنگين را که 
با يک سفته واگذار نمی کنند!. به عالوه، 
برای وصول مطالبات ابزار مختلفی وجود 
دارد، چرا از آنها استفاده نمی شود؟. چرا از 
سال 1382 تاکنون، وام معوقه ]9 ساله[ 
بايد وجود داشته باشد که تا اين زمان که در 
سال 1391 هستيم اقدامات برای وصول 

پول ها انجام نشده است؟!.
    اژه ای گفت که بايد ديد که تا چه ميزان، 
بانکها از بدهکاران خود شکايت کرده اند؟، 
در مواردی گزارش دستگاههای نظارتی و 
اطالعاتی باعث شده است که دادستان به 

عنوان مدعی العموم وارد قضيه شود!.
    وی گفت: بانکها و موسسات مالی موظف 
اند درباره متقاضی وام، اعتبارسنجی 
کنند واگر فرد دارای معّوقات بانکی باشد؛ 
محروميت و محدوديت برای او منظور شود 

تا نتواند دوباره وام بگيرد اما متاسفانه ديده 
شده است که اين افراد بارديگر از همان 

بانک و يا از بانکی ديگر وام می گيرند!. 
    دادستان کل کشور در مورد پرونده 
فساد مالی ]در اشاره به يک شرکت[ گفت 
که در اين ]يک[ مورد يک طرف قضيه 
بانک بود. آن شرکت معوقه زيادی نداشت 
اما تمام وام ها را با زد و بند گرفته بود. در 
آذرماه سال 1387 رئيس جمهور نامه ای 
به رئيس قوه قضائيه نوشت و مطالبی را در 
مورد زمين خواری و تصاحب به زور اموال 
اعالم کرد. پس از آن، يک فهرست 250 
نفره به عنوان ليست مفسدان اقتصادی در 
بيرون مطرح شد که بالفاصله به بازرسی 
کل کشور و دادگستری ها اعالم کرديم 
که اين ليست بررسی شود همزمان نيز 
کميسيون اصل نود ]مجلس[ پيگير اين 
موضوع بود که با آنها نيز تعامل داشتيم. 
اسامی ديگری را نيز از آنها )کميسيون 
اصل 90( دريافت کرديم. با حساسيت 
قضيه را تعقيب کرديم که برخی حکم 
گرفتند و برخی دستگير شدند، بعضی هم 
ـ طبق گزارش بعدی دولتـ  دارای پرونده 

معوقه بانکی نبودند.

دادن وام کالن تنها با گرفتن یک سفته!ـ  سهل انگاری در دادن وام بانکی در جمهوری 
اسالمی!

22 دسامبر 1967 اعالم شده بود که 
شمار نيروهاي آمريکايي در جنوب ويتنام 
به 474 هزار تن رسيده و بزودی از نيم 
ميليون تن تجاوز خواهد کرد و برنامه 
بمباران هوايی شمال )ويتنام شمالی وقت( 

به اجرا درخواهد آمد. 
    برای فرستادن نيروی اضافی به ويتنام، 
دولت وقت آمريکا مجبور به احضار جوانان 
اين کشور از طريق قرعه کشی شده بود که 
اين کار ابراز مخالفت و تظاهرات پي در پي 

آمريکاييان را به دنبال داشت. 
    گذشت زمان نشان داد که جنگ 
ويتنام هدف آمريکارا تامين نکرد و دولت 
واشنگتن در نيمه اول دهه بعد تصميم به 

ترک ويتنام گرفت.

روزي که شمار نظامیان آمریکا در ویتنام به نیم میلیون رسیده بود

ترکان عثماني که از ديرزمان در آناتولي 
مستقر شده بودند 22 دسامبر سال 1438 
ميالدي به بسفور و پشت ديوارهاي 
قسطنطنيه )استانبول( رسيدند، ولي 
15 سال طول کشيد تا اين شهر را تصرف 

کردند.
    تصرف قسطنطنيه در سال 1453 
صورت گرفت که آغاز قرون جديد و دوره 

اي ديگر از تاريخ است.
     فاتح قسطنطنيه نام اين شهررا که تا 

قرن هفتم يايتخت روم شرقي بود و از آن 
پس به مرکز حکومت بيزانس تبديل شده 
بود اسالمبول گذارد و امپراتوري بزرگي به 
وجود آورد که اروپائيان را به جنبش شديد 

و رقابت و پيشرفت واداشت.

رسیدن ُترکان عثماني به بسفور



Franklin Delano Rooseveltششم 

ژانويه 1941 فرانکلين دالنو روزولت رئيس 
جمهوری وقت آمريکا در نشست کنگره )قوه 
مقننه( اين کشور دو نوع آزادی بر آزادی های 
مندرج در قانون اساسی اين کشور اضافه و 

آرزو کرد که جهانی شوند. 
    وی سپس اين دو نوع آزادی و دو نوع 
آزادی اساسی ديگر را به صورت منشوری 
درآورد تا پس از او نصب العين سران آمريکا 
باشند و آنهارا در جهان ترويج دهند. موّرخان 
تاريخ عمومی نوشته اند که ترويج آزادی های 
مندرج در اين منشور به صورت رسالت سران 

آمريکا بايد درآيد.
    دو نوع آزادی که روزولت اعالم داشت 
 To want - to   ( عبارتند از: آزادی خواست
 wish – to intend – to request – to

need

ـ خواستن، آرزوداشتن و ...( و آزادی از قيد 
بيم و ترس؛ 

fear - dread - to be afraid

     به زعم اف. دی. روزولت )هلندی تبار(، 
انسان حق دارد که آرزو کند و بخواهد و نبايد 
از رسيدن به خواستش که منطقی و مشروع 

باشد جلوگيری کرد و اين خواست به تجربه 
او، عمدتا اقتصادی و يا حرفه اي است. 
همچنين انسان حق دارد که در محيطی 
عاری از ترس و بيم زندگی کند و هر دولت 
مکلّف است چنين محيطی را برای اتباع خود 
به وجود آورد و يکی از آنها نگران دوران پيری 
بودن است. وی با همين انديشه، سيستم 
»سوِشل سيکيوريتی« آمريکا را به وجود 
آورد که نوعی بازنشستگی عمومی و درمان 
رايگان افراد باالی سن معّين )65 سال( است. 
    دو نوع آزادی ديگر که قبال مطرح و در 
قانون اساسي آمريکا مندرج بوده اند يکی 
آزادی بيان و ابراز عقيده است و ديگری 
آزادی مذهب. طبق اين قانون، دولت آمريکا 
نمی تواند در اين فدراسيون از يک مذهب 

حمايت کند.

در اين روز در سال 1333 خورشيدي 
روزنامه هاي تهران خبر دادند که سازمان 
جوانان حزب توده که آن را شبکه اي 
سراسري و بسيار گسترده توصيف کرده 
بودند اوايل ديماه )دسامبر 1954( کشف 
و گردانندگان آن شناخته شده و پاره اي 
از آنان دستگير شده اند و اشاره شده بود 
که در پي کشف سازمان نظامي حزب توده 
)در همين سال( و دستگيري بيش از يکصد 
افسر و اعدام دهها تَن از آنان سازمان جوانان 
نيز افشاء شده است، ولي روشن نکرده بودند 
که چه رابطه اي ميان کشف اين دو سازمان 

وجود داشته است.
     راديو تهران در آن روز گفت که جوانان 
توده اي در گروههاي کمتر از ده نفري قرار 

داده شده بودند و جز مسئول گروه که به آنان 
آموزش کمونيستي مي داد و دستورهاي 
حزبي را ابالغ مي کرد و جلسات منظم 
ـ عمدتا در صحرا و ميدان ورزشي و ...ـ  
داشتند کسي را نمي شناختند و پس ازيک 
دوره آزمايشي سخت، تنها انهايي داراي 
کارت )عضويت حزب( و شماره حزبی مي 
شدند که آزمايش هاي تئوريک و عملي را 
گذرانيده و رفتار کمونيستي مي داشتند. 
به اظهار راديو تهران به نقل از فرمانداري 
نظامي، توزيع روزنامه ها و اعالميه هاي 
شبانه )شبنامه ها( اين حزب و ديوارنويسی 
ها عمدتا توسط همين جوانان انجام مي شد 
و بايد هر ماه ده ريال )يک تومان( هم حق 

عضويت مي پرداختند.

     در پي کشف اين سازمان که شايع شده 
بود ده درصد جوانان کشور را شامل مي شد، 
خانواده ها شديدا نگران شدند زيرا بازرسي 
و تحقيق و دستگيري در دبيرستانهاي 
سراسر کشور آغاز گرديده بود و گفته شده 
بود که از سوی رابطان حزب، به هر جوان 
عضو اين سازمان، بالفاصله پس از کشف آن 
يک شماره چندين رقمي داده شده است 
تا در آينده در صورت احياء سازمان، برای 
تجديد فعاليت در آن، هنگام مراجعه شماره 
را ارائه دهند تا پذيرفته شوند و خانواده هاي 
نگران، کتب درسي فرزندان خود را در 
جستجوي اين ارقام ورق مي زدند تا آن راـ  
اگر اين شماره يادداشت شده بود پاک کنند 

و يا دور بريزند.

منشور آزادی های چهارگانه روزولت: »آزادِي خواست و آرزو« و »آزادي از قید بیم و 
ترس« و ...

کشف سازمان جوانان حزب توده در پی کشف سازمان نظامی آنـ  
دوره آموزش کمونیستیـ  وظیفه جوانانـ  شماره ویژهـ  

زمانی که ده درصد جوانان ایران تمایل سوسیالیستی داشتند

F. D. Roosevelt
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21 ناپلئون بناپارت در پی تصميم سال 
1806 خود در برلين که هرگونه تماس 
اروپای قاره ای با انگلستان قطع شود 
هفدهم دسامبر 1807 در ميالن ايتاليا 
منشور تحريم انگلستان توسط اروپای 
قاره ای را امضاء و اعالم کرده بود. اين 
منشور کشورهای اروپای قاره ای را از 
هرگونه رابطه و تجارت با انگلستان منع 
می کرد. ناپلئون در کنار امضای خود در 
زير اين منشور عناوينش را چنين نوشته 
بود: ناپلئون؛ امپراتور فرانسه، حکمران 
اسپانيا، پادشاه ايتاليا و بزرگ اتحاديه راين 
)ژرمن ها = آلمانی ها(. اين منشور درعين 
حال کنتيننتال سيستم )اتحاد اروپای 
قاره ای( را رسميت داد که هدف ناپلئون از 
فتوحاتش بود. اگر ناپلئون به روسيه لشکر 
نکشيده بود، نظمی را که در اروپای قاره ای 
به وجودآورده بود دوام بيشتری می يافت. 
ناپلئون که کمر به نابودی انگلستان بسته 
بود آن توان دريايی را نداشت که سپاه 

بزرگی را مامور فتح انگلستان کند. نبرد 
دريايی ترافالگار در سال 1805 که در آن 
ناوگان مشترک فرانسه و اسپانيا از نيروی 
دريايی انگلستان شکست خورد انديشه 
تحريم کامل اين کشوررا به ذهن ناپلئون 
آورده بود. اين تحريم تا سال 1814 ادامه 
داشت. 13 دهه پس از ناپلئون، هيتلر 

تصميم به نابودکردن قدرت انگلستان 
داشت که بازهمان اشتباه ناپلئون را 
مرتکب شد و نيروهای خودرا به جنگ 

شوروی فرستاد و نابود شد.
    23 دسامبر 1807دستگاه قانونگزاری 
آمريکا اليحه توماس جفرسون رئيس 
جمهور وقت اين کشور مبنی بر منع صدور 
کاال به اروپا و واردات از کشورهای اين قاره را 
تصويب کرد که به »قانون امبارگو« معروف 
است. گفته شده است هدف جفرسون اين 
بود که پای جنگهای ناپلئونی به آمريکا 

نرسد. 
    طبق قانون امبارگو مصوب کنگره 
آمريکا، تمامی کشتی ها هنگام ورود به 
بنادر اياالت متحده و خروج از اين بنادر بايد 
بازرسی دقيق می شدند. اين قانون عمری 
طوالنی نداشت. دولت واشنگتن با ناپلئون 
که آمريکای فرانسه )اياالت مرکزی از 
شيکاگو تا نيوارلئان( را به آن دولت فروخته 

بود روابط صميمانه داشت.

انقالبات سال 1848 اروپا که ماهيت 
چپگرايانه و ليبراليستی داشت و عمدتا 
با هدف برقراري عدالت اقتصاديـ  
اجتماعي، ضديت با استثمار فرد از افراد 
و تعديل ثروت و نيز تامين آزادی ها آغاز 
شده بود تا 23 دسامبر اين سال اين نتايج 

را به بار آورده بود:
 Klemens در اتريش؛ مترنيخ  
von Metternich مرد نيرومند 
اروپا و صدراعظم آن امپراتوري، پس از 
چند دهه صدارت برکنار شده و امپراتور 
به سود پسر 18 ساله اش کناره گيري 
کرده بود زيرا که به باور اتريشي هاي آن 
زمان، وقتي که رئيس کشور »جوان و کم 
تجربه« باشد مديريت امور به دست گروه 

خواهد افتاد و »مديريت گروهي« همانا 
تحقق دمکراسي و انجام اصالحات در 
جهت تامين منافع توده هاست. در ايتاليا؛ 

پاپ از واتيکان گريخته بود. در فرانسه؛ به 
تجديد حيات جمهوري منجر شده بود، 
و .... تنها در آلمان، قيصر وقت با توسل به 
نيروي ارتش انقالب را سرکوب کرده بود 
)جزئيات اين انقالبات به موقع خود در 

اين تاريخ آنالين آمده است(.
    به رغم نظريه پروفسور ژاک بارزون، 
پاره اي از اصحاب نظررا عقيده بر اين است 
که با توجه به وضعيتي که در سالهاي 
اخير در نقاط مختلف جهان مشاهده مي 
شود به ويژه وسعت فاصله ثروتمندان 
و بي ثروتها، تضعيف شديد معنويات 
و اخالقيات، ايجاد يک طبقه حاکمه 
در بيشتر کشورها و ...؛ در سالهاي آتي 
احتماال شاهد چنان انقالباتي در گوشه و 

اتحادِ ناپلئونِي اروپا و تحریم انگلستان

نتایج انقالبهاي سال 1848 اروپا تا 23 دسامبر آن سال و پیش بیني انقالبهاي مشابه
 در قرن 21



تهرانـ  17 ديماه 1391 )مصادف با ششم 
ژانويه 2013(: خبرگزاری مجلس شورای 
اسالمی از قانع نشدن اکثريت نمايندگان از 
پاسخ های شمس الدين حسينی وزير اقتصاد 
و دارايی ]وقت[ به سؤال يکی از نمايندگان 
خبرداد. نماينده شهر قم از اين وزير اقتصاد 
و دارايی جمهوری اسالمی در مورد علل 
عدم اخذ معوقات بانکی )پس ندادن وامهای 
دريافتی( بويژه از افرادی که تسهيالت 
سنگين )وام کالن( دريافت کرده اند »  سؤال 

کرد.
    وزير اقتصاد و دارايی ]وقت[ در جريان 
پاسخ به سؤال نماينده قم در مورد معوقات 
بانکی همچنين گفت که هفت ميليون و 600 
هزار پرونده تسهيالت مالی )وام( برگشت 
داده نشده به بانک های دولتی وجود دارد!. 
به گفته حسينی نيمی از اين معوقات بانکی 
ُخرد )نسبتا کوچک( و نيم ديگر باالی 10 

ميليارد تومان است.
    شمس الدين حسينی افزود که نام 
200 نفر از افرادی که بيشترين بدهی 
پرداخت نشده به سيستم بانکی را دارند در 
اختيار کميته ويژه قرار گرفته و از اين کميته 
خواسته شده است که تا قبل از رسيدگی 
به پرونده آنان نامشان را فاش نکند!. اين 
کميته ی خارج از سه قوه دولتی )مقننه، 
اجرايی و قضائيه( از سال 1388 برای وصول 

مطالبات معّوق بانکی سرگرم کار است.
    به گفته وزير اقتصاد و دارايی وقت 
10 درصد از کل معوقات بانکی مربوط به 
شرکت های دولتی همچون شرکت پشتيبانی 
امور دام، ايران خودرو و خودروسازی سايپا 
است که در حدود 60 هزار ميليارد ريال 
است. وی اظهار کرد که بخش ديگری از 
معوقات )وام های بازپرداخت نشده( مربوط 
به صنعتگران بخش خصوصی )غير دولتی( 
است که بدهی کالن بانکی دارند و بانک ها 

عليه آن ها اقامه  ی دعوا کرده اند.
    پاسخ های حسينی، نماينده سوال 
کننده را قانع نکرد و توضيحات وزير به رای 
گذاشته شد. بر اساس رای گيری صورت 
گرفته نمايندگان از پاسخ ها راضی نشدند 
و به وزير اقتصاد و دارايی ]وقت[ کارت زرد 
دادند. اين دومين کارت زرد مجلس ايران 
به شمس الدين حسينی بود. طبق آيين نامه 
مجلس شوراي اسالمي، اگر پس از طرح 
سوال از وزرا، نمايندگان از پاسخ  آنها قانع 
نشوند به وزير مربوط کارت زرد داده خواهد 
شد. هر وزيری که در دوران مسوليت اش سه 
کارت زرد دريافت کند به تصميم مجلس 

استيضاح خواهد شد.
    نماينده قم با قانع کننده ندانستن 
پاسخ های وزير اقتصاد و دارايی پرسيد 
که چرا نسبت به دريافت معّوقات بانکی 

فردی که هواپيمای اختصاصی و 12 هزار 
ميليارد تومان سرمايه دارد، اقدامی صورت 
نگرفته است؟!. اين نماينده با متهم کردن 
مسووالن دولتی به کم کاری و انجام ندادن 
وظايف همچنين گفت: »چرا بايد فردی که 
ميلياردها پول برای فوتبال هزينه می کند 
بدهی اش را به سيستم بانکی پس ندهد؟.«.

    قبال از وزير اقتصاد و دارايی ]وقت[ 
نقل شده بود که گفته بود گروهی ديگر 
از بدهکاران بانکی، اين تسهيالت )وام( 
دريافتی را در بازار سکه و ارز و مسکن وارد 

کرده اند!.
    محمود احمدی نژاد رئيس جمهور وقت 
24 آذرماه )14 دسامبر 2012( در يک 
سخنرانی در خراسان گفته بود که کشور با 
هيچ گونه کمبود مالی روبرو نيست و مشکل 
اصلی تنها معوقات بانکی )پس ندادن بدهی 
ها( است. وی تاکيد کرده بود که 300 نفر 
60 درصد پول های کشور را در جيب خود 
گذاشته اند و پس نمی دهند.غالمحسين 
الهام، سخنگوی دولت وقت در همين زمينه 
اعالم کرده بودکه از دو سال پيش دولت 
اسامی بيش از 600 نفر از بدهکاران بانکی 
را در اختيار قوه قضائيه گذاشته است. الهام 
افزوده بود که در اين زمينه رئيس جمهور و 
ديگر بخش های دولتی نيز به مقامات قضايی 

نامه نوشته اند. 

یک معمای بزرگ مالی در جمهوری اسالمی: 7 میلیون و 600 هزار وام پس داده نشدهـ  
استفاده از وامها در معامالت ارز و طال و ...

کنار خواهيم بود. زيرا که در برخي نقاط 
پيدايش همان شرايطي به چشم مي 
خورد که پيش از انقالبات سال 1848 
در اروپا برقرار بود. به عالوه، نظر بر اين 
است که در آخرين دهه قرن 20 و از آغاز 
قرن21 در بسياري از کشورهاـ  صرف 
نظر از نوع نظام حکومتي آنها، دولتمردان 
راهي جدا از مردم خود در پيش گرفته 
اند و براي ماندن بر اريکه قدرت آماده 
هر اقدام و هرگونه سازش هستند و امور 

جهاني در مذاکرات خصوصي و اطاقهاي 
دربسته تصميم گيری می شود، و 
اسثتمار به طريقي ديگر )متفاوت از 
وضعيتي که در قرن 19 وجود داشت( رو 
به گسترش است، فساد دولتی بسياری از 
کشورهارا فراگرفته، اخالقيات وانسانيت 
واژه های بر کاغذ اند، رسانه ها در دست 
قدرتمداران هستند و نيرويي در صحنه 
نيست که خودخواهی ها و فساد دولتی 
را افشاء، متوقف و توده ها و ملل کوچکتر 

را آماده حق خواهی و دفاع کند.
    پروفسور »ژاک بارزون« تاريخدان 
فرانسویـ  آمريکايی انقالب خيابانی را 
سکته ملی و تغيير مسير حيات يک ملت 
با تبِر تخريب خوانده و از شوروی دليل 
آورده که در طول 74 سال و سه نسل 
نتوانست روانشناسی مردم را تغيير دهد 
و يکشبه وضعيت به حالت پيش از انقالب 
اکتبر بازگشت با فساد دولتی چند برابر 
و عمدتا ناشی از خصوصی سازی ها و ....
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23 سابقه برخوردهای شيعه و ُسّنی در منطقه 
ای که از دهه سوم قرن 20، کشور عراق خوانده 
می شود به دهه های هفتم و هشتم قرن هفتم 
ميالدی باز می گردد ولی موارد سخت آن از 
ژانويه 1258 ميالدی آغاز شده است. در اين 
ماه، سّنی های بغداد که از حمايت خليفه 
عباسی برخوردار بودند به اشاره يکی از پسران 
خليفه به محله شيعه نشين کرخ و نيز کاظميه 
ـ آرامگاه امام موسی کاظم )ع(ـ  آسيب زدند. 
همين رويداد سبب شد که محمد العلقمی 
ـ شيعه و ايرانیـ  و از مقامات دربار خليفه 
به طُرق متعدد هالگوخان حکمران مغولی 
ايران را تشويق به تصرف بغداد کند و از ساير 

ايرانيان معاشر با هالگو ازجمله خواجه نصير 
طوسی بخواهد که آنان نيز به نوبه خود دست 

از تشويق هالگو برندارند.
     هالگو تحت تاثير اين تلقينات و نيز 
حس جاه طلبی خود به بغداد لشکر کشيد و 
دهم فوريه 1258 اين شهر را تصرف، غارت 
و کشتار کرد و با کشتن المستعصم خليفه 
وقت، به خالفت 525 ساله عباسيان پايان داد 
که دو قرن و نيم بعد عثمانيان خودرا خليفه 
مسلمين خواندند و استانبول )اسالمبول( را 

دارالخالفه اعالم کردند.
     در زمان تعرض مغول، بغداد بزرگترين 
شهر جهان بود و يک ميليون و دويست هزار 

جمعيت داشت که حدود 80 هزار تن از آنان 
و عمدتا سّنی به دست مغول کشته شدند. 
]هالگو بودايی و زنش مسيحی بود[. در آن 
زمان، شهر دوم از لحاظ جمعيت؛ خان باليغ 
بود به معنای مقّر خان بزرگ مغوالن، پکن 
= بيژينگ امروز. ]مغوالن قرن ها بر چين 
حکومت کردند.[. هالگو پس از تصرف بغداد، 
العلقمی شيعه و ايرانی را با سمت وزارت، حاکم 
بغداد کرد که اين عمل بر کينه سّنی ها افزود 
که ادامه يافت و ... و درگيری ُسّنی و شيعه در 
عراق پس از تصرف اين کشور توسط آمريکا 
در سال 2003 علنی و متناوبا تخريبی شده 

است.

سابقه درگیری های ُسّنی و شیعه در عراقـ  ترغیب هوالگوخان مغول به تصرف بغداد و ...

چهارده روز پس اعالن جنگ آمريکا به 
ژاپن و 11 روز بعد از چنين اعالن جنگی به 
آلمان و ايتاليا، وينستون چرچيل نخست 
وزير انگلستان در واشنگتن با روزولت 
رئيس جمهور آمريکا وارد مذاکره شد 
ـ مذاکراتی که تا 14 ژانويه به مدت 23 
روز طول کشيد. رمز )ُکد( اين ديدار 

»آرکاديا« بود. مذاکرات که 22 دسامبر 
1941 آغاز شده بود دومين مذاکرات 
سران دو دولت در سال 1941 بود. ديدار 
نخست در آگوست اين سال در کانادا انجام 
شده بود. در مذاکرات آگوست طرحی به 
نام »اتالنتيک چارتر« برپايه رفتار و نظم 

پس از جنگ تهيه شد.

    چرچيل در مذاکرات 22 دسامبر 
1941 تا 14 ژانويه 1943 خود با روزولت 
ضمن تکميل طرح منشور اتالنتيک، 
تژی جنگ  به تنظيم مقدماتی استرا
پرداختند. چرچيل از برنامه هيتلر به 
ساخت سالح اتمی و موشکی و اطالعات 
مربوط به پيشرفتهای آلمان در اين زمينه 
با روزولت سخن گفت تا اورا قانع به ايجاد 
يک جبهه مشترک )آمريکا و انگلستان( در 
غرب اروپا عليه آلمان کند که فرانسه، هلند، 
کشورهای اسکانديناوی، لهستان و بالکان 
را در کنترل داشت. روزولت از ناراضی بودن 
برخی از مردم آمريکا که می گفتند جنگ 
با آلمان ضروری نيست سخن بميان آورد 
و باالخره سران دو دولت تصميم گرفتند 
که از ضعيف ترين ُمهره يعنی ايتاليا آغاز 
کنند و مديترانه و شمال آفريقا را از دست 
ايتاليا، و آلمان که به کمک ايتاليا وارد اين 
مناطق شده بود خارج سازند و در مالقات 
بعد ]که در ژوئن 1942 صورت گرفت[ 
درباره طرز تشکيل يک جبهه واحد در 
غرب اروپا برضد آلمان و نيز چگونگی 
کمک رسانی به روسيه اتخاذ تصميم 
کنند. چرچيل به روزولت اطمينان داد 

دیدار طوالنی چرچیل با روزولت در دسامبر 1941 و ترسانیدن او از برنامه اتمیـ  موشکی 
هیتلرـ  برنامه هیتلر تصرف خاورمیانه با کمک ایران بود

روزولت و چرچیل در ديدار دسامبر 1941 در واشنگتنـ  بازوبند و کراوات 
مشکي روزولت به عالمت عزاداري کشته شدگان شبیخون ژاپنی ها به پرل 

هاربر است



29 دسامبر 1890 واحد هفتم سواره نظام 
آمريکا يک اردوگاه سرخپوستان قبيله »سو 
Sioux« در ايالت داکوتاي جنوبي در کنار 
نهر »ووندد ني Wounded Knee« را 
مورد حمله قرارداد. در اين حمله که با شليک 
 »Bigfoot توپ همراه بود »بيگ فوت
رئيس قبيله و شماري ديگر از زن و مرد 
و کودک بومی )اصطالحا؛ سرخپوست( 
کشته شدند. پاره اي از گزارشها شمار کشته 
شدگان را 153 تن سرخپوست و 25 نظامي 
و برخی ديگر 300 سرخپوست نشان مي 
دهد. اين حمله متعاقب قتل »سيتينگ بول 
Sitting Bull« و يازده تن ديگر از سران 
قبيله »سو« صورت گرفت که دو هفته پيش 

از آن در 15 دسامبر روي داده بود. 
     اوايل دسامبر به مقامات دولتي آمريکا 
گزارش رسيده بود که افراد دو طايفه از 
قبيله »سو« در حال رقص ارواح هستند که 
ممکن است پس از آن، مسلحانه درصدد 
پس گرفتن اراضي خود از سفيد پوستان 
مهاجر برآيند و کشتار کنند. مقامات دولتي 
برپايه خاطره جنگ »سيتينگ بول« با 
نيروهاي ژنرال کاستر در 25 ژوئن سال 
1876 که ضمن آن کاستر و همه افراد او 

کشته شدند دست به اقدام زدند و واحد 
هفتم )واحد سابق ژنرال کاستر( را روانه محل 
 Wounded کردند که »کشتار ووندد نی
Knee Massacre« صورت گرفت. 
به مناسبت کشتار »ووندد ني« هر سال 
مراسمي از سوي بوميان )سرخ پوستان( در 

اين محل برپا مي شود. 
     اين آخرين درگيري بزرگ بوميان 
آمريکاي شمالي با مهاجران سفيد پوست 
بود که از سال 1607 ميالدي پس از ورود 
انگليسي ها به شمال آمريکا )ويرجينيا( آغاز 

شده بود.

 Wounded Knee »در »ووندد - ني »Sioux قتل عام سرخپوستان »سو
Massacre

جسد منجمد »بیگ فوت Bigfoot« میان برف

که هيتلر از روسيه شکست خواهد خورد 
به همانگونه که ناپلئون در دسامبر 1812 
شکست خورد. پس از امضای قراداد عدم 
تجاوز برلين و مسکو و نيز تقسيم لهستان 
ميان خود، نگرانی ما از اين بود که آلمان 
دوستی سياسی خود با روسيه را گسترش 
دهد و نفت و مواد خام از آن کشور بخرد 
که قضيه برعکس شد و درصدد برآمد که 
با تصرف روسيه منابع نفت و مواد خام آن 

به چنگ آورد و ....
    در ديدار دسامبر 1941 و ادامه آن 
تا نيمه ژانويه 1942، چرچيل از اشغال 

نظامی ايران )بدون جنگ( در آگوست 
1941 توسط انگلستان و شوروی و 
سهولت انتقال کمک از راه ايران به 
روسيه سخن گفت و اظهارداشت که 
روسيه به نيروی انسانی )نظاميان آمريکا 
و انگلستان( نياز ندارد، ملزومات جنگی و 

خواربار می خواهد.
     چرچيل نقشه هيتلر که پس از تصرف 
قفقاز، با کمک ايران مناطق نفتدار و 
استراتژيک خاورميانه را تصرف کند برای 
روزولت تشريح کرد و همچنين گفت که 
هدف هيتلر از کمک نظامی به ايتاليا در 

منطقه مديترانه و شمال آفريقا اين است 
که با تصرف مصر و آبراه سوئز بر نفت 
خاورميانه دست اندازد و با همين هدف 
دارد شماری از سياسيون و افسران ارشد 

عراقی را با خود همدست می کند.
    ديدار بعدی چرچيل و روزولت در 
ژوئن 1942 صورت گرفت و طرحهای دو 
ديدار قبلی را اجرايی کردند. ديدارهای 
بعدی سران دو دولت و تا پايان جنگ با 
شرکت دوگل، چيانگ کایـ  شک و يا 
استالين انجام شد ازجمله ديدار تهران 

در سال 1943.

Sitting Bull
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م  ّر صد تو ر فتن د ر ال م با و ا تد
)اينفلِيِشن(( در آمريکا در دو سال آخر 
حکومت جيمی کارتر و رسيدن آن 
در برخی از ماههای سال به 12ـ  13 
درصد و نبود هماهنگی ميان اين درصد 
توّرم و نرخ بهره بانکی سبب بی ميلی 
برخی از افراد از سپرده گذاری در بانک 
و انصراف پاره ای ديگر از تمديد سپرده 
های خود در سررسيد آنها شده بود 
ونيز نگرانی از خروج پول از بانک ها بود 
)بمانند دوـ   سه سال اول دهه 1930 
که دولت مجبور به تعطيل کردن چند 
روزه بانک ها و کمک 2 ميليارد دالری به 
آنها شد( و بکار برده شدن آن پول ها در 
خريد خانه، طال و ... که در ژانويه 1981 
تصميم به برگزاری نشستی از استادان 
علم اقتصاد و کارشناسان امور پول و 
بانکداری Monetary گرفته شد تا راه 
چاره ارائه دهند. در آمريکا، سپرده ها و 
حساب های بانکی تضمين دولتی دارد 
و سپرده گذاران نگران ورشکست شدن 
بانک و ... نيستند.  موضوع تضمين سپرده 
ها در آمريکا از زمانی بميان آمد که در چند 
کشور در زمانهای مختلف، ورشکست 
شدن بانک به اعتراض ِ گروهِی صاحبان 
حساب ها انجاميده و در مواردی تا 
شورش پيش رفته بود و  يک نمونه 
آن؛ بحران بانکی آلمان در 1931 بود 
و همچنين رکود بزرگ آمريکا که از 29 

اکتبر 1929 آغاز شده بود. ]آخرين نمونه 
آن تجّمع اعتراضی شماری از سپرده 
گذاران در چند مؤسسه مالی بدون مجّوز 
درهفتم ديماه 1396 در شهر مشهد بود 

که به چند شهر ديگر گسترش يافت.[. 
نشست سال 1981 استادان علم 
اقتصاد و کارشناسان امور پول و بانکداری 
پس از بررسی و تبادل نظر به اين نتيجه 

رسيد: 
1ـ  سود سپرده های بانکی مدت دار 
بايد معادل درصد توّرم به عالوه يک بهره 
عادله باشد. درصد توّرم که متغّير است 
نمی تواند سود سپرده گذار محسوب 
شود زيرا که از قدرت خريد و به عبارت 
ديگر ارزش مبلغ سپرده در سررسيد 
آن معادل ميزان تورم کاسته می شود و 
بنابراين، سود واقعی سپرده گذار همان 
خواهد بود که مازاد بر احتساب توّرم 
دريافت می کند و َمبلغ سوخت شده در 
توّرم، درآمد سپرده گذار محسوب نمی 
شود که ماليات آن را بپردازد. بهره واقعی 
که پس از َکسر درصد توّرم است بايد 
برپايه و ضعيت بازار پول )توليِد درآمد 
با آن پول( محاسبه  و معّين شود و نمی 

تواند درصدی ثابت باشد.
2ـ   تا زمانی که درصد توّرم به يک 
درصد و يا اين حدود نرسد، درصد سود 
سپرده ها بايد ماهانه و حتی هفتگی 
اعالم شود. حساب های تازه مفتوح شده 

در آن ماه مشمول اين تغيير )نرخ بهره بر 
پايه درصد تورم ماه( هستند نه حساب 
های سابق که تا سررسيد تغيير ناپذير 
بايد باشند که برنامه ريزی سپرده گذار 

برهم نخورد.
3ـ  دست هر بانک  بايد بر حسب 
وضعيت خود برای اندکی باال و پايين 
بردن نرِخ اعالم شده بازگذارده شود تا 
رقابت تجاری برقرار باشد و مشتريان 
به يک بانک متوجه نشوند و بانک ديگر 

بدون درآمد و فعاليت کافی. 
اين نتيجه از پشتيبانی دکتر مارتين 
اندرسون مشاور امور اقتصادی رونالد 
ريگن رئيس جمهوری وقت، پروفسور 
پال ساموئلسون برنده جايزه نوبل 
در اقتصاد، دکتر ميلتون فريدمن 
برنده جايزه نوبل سال 1976 در علم 
بانکداری، پرفسور گری بِِکر استاد علم 
اقتصاد، هربرت سايمون مؤلف »منطق 
اقتصادی«، پروفسور تئودور شولتز، 
دکتر داگالس نورث و ... برخوردار بود 
و به اجرا درآمد. نرخ سود سپرده های 
بانکی از آن سال به مدت 5 سال 8 تا 12 
درصد بود که با پايين آمدن درصد توّرم 
پايين آمد ]و توّرم در آمريکا چند سال 
است که حدود 2 درصد است. متوسط 
آن در سال 1980 و دوـ  سه سال پس از 
آن 9 درصد بود  و در برخی از ماهها به 13 

درصد می رسيد.[.

اقتصاددانان آمريكا: درصد سود سپرده های بانكی بايد برابر درصد تورم به عالوه يک 
بهره عادله باشدـ  جهانی و اجرائی شدن آن

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
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 Jim Yong Kim جيم يونگ کيم
رئيس بانک جهانی )از جوالی 2012( 
نوزدهم دسامبر 2013 در يک مراسم 
رسمی و با اشاره به فهرست منتشرِه 
ری در کشورهای  دا د ا ن فسا ميزا
جهان ]فهرست تهيه شده در سازمان 
ترانسِپيرنسی اينترنشنال[ و نيز گزارش 
های جاری درباره کشف فساد دولتی 
)Corruption( در برخی کشورها، از 
فساد دولتی به عنوان دشمن شماره يک 
بشِر امروز و بويژه مردم »کم درآمد« ياد 
کرد و گفت که مبارزه با فساد اداری بايد 
سرلوحه برنامه های هر دولت باشد و يک 
دولت برگزيده مردم )انتخابی( نبايد 
فساد اداری را تحمل کند زيراکه ادامه 
آن و سهل انگاری در ريشه کنی، خشم 
مردم را برمی انگيزد، انگيزه را از آنان 
می گيرد و تفّکر فساد گسترش می يابد 
و عادت ]روال کار ادارات و مقام ها[ می 
شود که تبعات خطرناک برای يک جامعه 
خواهد داشت. فساد اداری ايجاد طبقه 
می کند و به رفاه و برابری نسبی مردم و 
برخورداری برابر از فرصت ها آسيب می 
زند. فساد اداری يعنی که خالی شدن 
مجرمانه جيب مردم و پُرشدن جيب 
شماری کم و بعضا يک نفر. پولی که از 
طريق فساد اداری انتقال می يابد از رفاه 
و معيشت مردمـ  بهداشت،آموزش و ...ـ  
می کاهد. بدون ريشه کنی فساد دولتی 
نمی توان در مبارزه با فقر پيروز شد. فساد 
دولتی )اداریـ  مقامات( عملی مغاير 
تمدن و ناقض حقوق افراد و يک قانون 
شکنی و دورزدن ضوابط و اصول است که 
يک جامعه متمدن نبايد آن را تحمل کند 
و بانک جهانی همه تالش خودرا در مبارزه 
با فساد اداری و افشاء مفسدين و مفاسد 
بکار خواهد بُرد. بايد موازين و سازمان 
های بين المللی موثرتر برای تعقيب 
جهانی و مجازات مفسدين به وجود آيد. 
بشر امروز از لحاظ آگاهی ها و واکنش ها 

با بشر ديروز فرق دارد که بايد نسبت به آن 
توجه شود تا از اين ناحيت، صلح و امنيت 
به مخاطره نيافتد. کشورهای دارای نفت 
و گاز )ثروت زيرزمينی و بدون زحمت( 
بايد شّفاف عمل کنند و مشارکت داخلی 
در انجام کارهای مربوط و قراردادها را از 

صورت انحصاری خارج سازند.
    انتقاد بانک جهانی از فساد اداری 
صحبت امروز و ديروز نبوده است. بانک 
جهانی در سال 1996 فساد اداری را 
سرطان ملل خوانده بود و خواسته بود که 
دولت ها مردم را در مبارزه با اين فساد ضد 
مدنّيت و اخالقيات مشارکت دهند و مانع 

افشاء آن نشوند.
    جيم يونگ کيم )دارای دو مدرک 
دکترا(، تا جوالی 2012 رئيس دارموت 
کالجـ  موسسه قديمی و معروف آمريکا در 
تعليمات عاليهـ  و پيش از آن رئيس يک 
گروه تحقيقات جهانی در هاروارد بود. وی 
هشتم دسامبر 1959 )شش سال پس از 

پايان جنگ در شبه جزيره 
    کره( در کره جنوبی به دنيا آمده و در 
اياالت متحده آمريکا تحصيل کرده است.

    طبق تعاريف؛ بی توجهی به اصول 
قانون اساسی )ام القوانين( در تصميم 
گيری ها و انجام امور، بی اعتنايی به اصول 
اخالقی در انجام کارها، اختالس، رشوه، 

حساب سازی، دادن گزارش خالف واقع 
)دروغ(، پنهان کاری بويژه در معامالت 
)معامالت دولتی(، انجام معامالت بدون 
رعايت مقررات و موازين )دادن آگهی و 
برگزاری علنی مناقصه و مزايده و حّراج(، 
ريخت و پاش، اِسراف و هدر دادن بودجه 
و اعتبارات )پول ملت(، رانت، بند و بست 
ها، باندبازی ها، Nepotismـ  رعايت 
احوال همشهری، آشنا و فاميل در امور 
دولتی ازجمله معامالت و استخدام و دادن 
مقام، توصيه و تشّبث، سوء استفاده از مقام 
و منزلت، دورزدن قانون، تفسير و تعبير 
خودمانِی ضوابط و قوانين، کلک زدن و 
بی اعتنايی به حق و قانون در جريان کار، 
رعايت نکردن منافع و سالمت عمومی 
در واردات و صادراتـ  در کوتاه مدت 
و دراز مدت، نداشتن دورنگری در امور 
عمومی، تصميم گيری بدون مطالعه و 
کسب نظر، توزيع امتيازها ]پروانه ها، 
مجّوزها و ...[ برپايه نفوذ فردی و يا قطب 
قدرت و وابستگی داشتن متقاضی به 
شخصيت معّين، نقض اصول و ضوابط 
به خواست و اراده فرد و يا قطب قدرت، 
مانع اجرای اصل ِ رعايِت فرصت های برابر 
شدن، اِعمال تبعيض در امور عمومی 
)دولتی(، انتصابات بدون رعايت پيش 
شرط ها و انتخاب اصلح، تصميم گيری 
های بزرگ بدون مشورت با خبرگان و 
کارشناسان، اعالم نکردن تصميمات 
عمومیِ  غيرنظامی و غيرامنيتی برای 
آگاهی مردم جهت اطالع و اظهار نظر، 
امروز و فردا کردن با مراجعان و انجام 
وظايف، بی پاسخ گذاردن نامه ها، انتقاد 
ها و اعتراض ها، دادن پاسخ ناقص و مبهم 
به نامه ها، کم کاری و بی عالقه گی به 
خدمت و انجام وظايف و تکاليف، سّد 
کردن راه ورود رسانه ها )روزنامه نگار( 
به اين مسائل و گزارش مشاهدات خود 
و روشنگری و امثال اين ها از موارد فساد 

اداری )دولتی( هستند.

رئیس بانک جهانی: فساد اداری دشمن شماره یک بشر، مدنّیت، اخالق و انگیزه که تبعات 
خطرناک دارد و باید ریشه کن شودـ  سرطان ملل
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26 دسامبر روزی است که ژوليان باندا 
Julien Benda فيلسوف و نويسندِه 
فرانسوي بسال 1876 در پاريس به دنيا 
آمد. وی در کتاب معروف خود »خيانت 
روشنفکران« که در 1927 انتشار يافت 
شديدا از فلسفه رومانتيک )رومانتيسم( 
انتقاد کرد و نوشت که اصحاب اين تفّکر 
حقايق را رها کرده و دنبال خيال رفته اند و 
اين کار تنها به سياستمداران و دولتمردان 
ميدان مي دهد که هر کار که دلشان 
بخواهد بکنند و در اين صورت، جهاِن 
پيچيده اي به وجود خواهد آمد که راه حلي 

براي مسائل آن پيدا نخواهد شد. 
نويسنده و انديشمند بايد مسائل و يا آغار 

ورود به مسئله را بنويسد و بگويد و بگونه ای 
بگويد و بنويسد تا هشدار باشد و مقامات 
دولتی احتياط کنند و جامعه وارد آن 

نشود. وی نويسنده و محقق را بزرگترين 
سرمايه يک ملّت خوانده و نوشته است 
که نويسنده و روزنامه نگار بايد بی طرف، 
بی طمع، پاکدست و انساندوست باشد 
 و تنها و بدون واهمه طرف انسانها را 

بگيرد.
    باندا که يک انساندوست و از فالسفه 
َرشناليست بشمار مي رود هفتم ژوئن 
1956 درگذشت. وي که نزديک به 30 
کتاب نوشت نسبت به آينده بشريت با اين 
روشي که سياستمداران و دولتمردان 
در پيش گرفته اند و تنها به منافع خود 
و حفظ قدرت مي انديشند ابراز بدبيني 

کرده است.

29 دسامبر زاد روز »آرچيبالد اليسون« 
تاريخنگار اسکاتلندي است که روشنگري 
را يک رسالت تاريخنگار اعالم داشته و گفته 
است که مورخ و مدرس تاريخ که از زمان 
هرودوت آموزگار و مروج ميهندوستي به 
شمار مي رود بايد به موازات اين تکليف 
مقدس، روشنگر جامعه امروز و فردا و 
فرداهاي دورتر باشد. به نظر او، وقتي يک 
تاريخنگار رويدادي را که در گذشته اتفاق 
افتاده مي شکافد بايد آن را چنان مجسم 
سازد که اشتباهات و غفلتها تکرار نشود، 

زيرا رويداد هاي از يک طبقه باهم مشابه 
اند؛ تنها ابزاري که در آنها بکار گرفته شده 

است فرق دارد.
     مهمترين اثر »اليسون« که بيش از 
يکصد کتاب و رساله و مقاله نوشته است، 
تاريخ اروپا از انقالب فرانسه تا باز گشت 
بوربونها است که در آن نشان داده است که 
چرا عمر انقالب فرانسه از يک دهه تجاوز 

نکرد.
     اليسون که 29 دسامبر سال 1792 به 

دنيا آمد بسال 1867 در گذشت.

برضد فلسفه روماتیک و نگران آینده انسانـ  
نویسنده و محّقق بزرگترین سرمایه یک ملّت

روشنگري با »تاریخ نگاري«
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این  ماه در دنیای رسانه ها:
 کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها

در پی يک اعتصاب 61 روزه در سال 
انقالب، روزنامه نگاران ايران از 16 ديماه 
1357 کار خود را از سر گرفتند. هنوز آيت 
اهلل عظمی خمينی در پاريس بود و شاه 
در کاخ خود در نياوران و شاپور بختيار 
را به نخست وزيری منصوب کرده بود. 
صحبت از خارج شدن شاه از کشور و نيز 
احتمال کودتای ارتش بود. در گوشه و 
کنار ساختمان روزنامه ها افراد وابسته 
به نيروهای مسلح دست بر ماشِه تفنِگ 
خودکار ايستاده و مراقّبت می کردند. در 
مؤسسه اطالعات در هر طبقه ساختمان 
و در کنار درهای آسانسورها و ورودی 
تحريريه و حروفچينی و صفحه بندی مأمور 

مسلح ايستاده بود و در اين شرايط، روزنامه 
نگاران در ميان شايعات احتمال کودتا و 
روشن نبودن آينده، نهايت شجاعت خودرا 
بکار می بردند و اين شجاعت و نداشت 
ترس و بيم، از تيترهای صفحات اول 
روزنامه ها استنباط می شود که تيترهای 
درشتتر از سخنان آيت اهلل خمينی بود و 
از پيروزی انقالب. در نخستين شماره پس 
از اعتصاب )شماره 16 ديماه 1357(، تيتر 
بزرگ روزنامه اطالعات اين بود: "انقالب 

مردم در آستانه پيروزی".
نقالب، روزنامه  ز پيروزی ا پس ا
نگاران گام به گام با انقالب بودند و ُمَبلِّغ 
آن که هفت ماه بعد روزنامه های بزرگ 

مصادره شدند. روزنامه اطالعات به بنياد 
مستضعفان داده شد و اين بنياد يک بازاری 
را مدير آن کرد و اين مدير که قبال تجربه 
در کار روزنامه نداشت و نيز مدير بعدی که 
او هم از جانب بنياد مستضعفان فرستاده 
شده بود بتدريج و يکی دو بار هم فله ای 
روزنامه نگاران را که برخی بيش از ربع قرن 
سابقه کار در مؤسسه خود داشتند اخراج 

کردند بدون پرداخت غرامت اخراج.
و اين بود دستمزد اين روزنامه نگاران.

در زير ُکپی صفحات اول چند شماره 
روزنامه اطالعات منتشر شده در نخستين 
هفته پس از اعتصاب، و ماه پيش از پيروزی 

انقالب به عنوان سند درج می شود:

با نگاهی بر صفحات اول روزنامه اطالعات در نخستین هفته پس از اعتصاِب 16 
روزه، شجاعت روزنامه نگاران وقت ثابت می شود

روزنامک- شماره45 )دی 1396(
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بيست ويکم دسامبر سال 1917 داستان 
نگار آلماني هنريک بول Heinrich Boll به 
دنيا آمد، 68 سال عمر کرد و در سال 1972 
برنده جايزه ادبي نوبل شد. او در داستان 
نويسي، نگارش داستانهاي کوتاه و نيز مقاله 
مهارت فراوان داشت. هنريک در نوشته 
هاي خود رنج ها و سختي ها آلماني را در 
جريان جنگ جهاني دوم و پس از اين جنگ 
به خوبي تشريح کرده است. داستانهاي 
معروف او عبارتند از: دلقک، احترام از دست 
رفته کاترينا بلوم، طبل نازک، قطار سر وقت 

بود، ارواح و ....
     وي با اين که تحصيالت کالسيک آن 
چناني نداشت در گفتاري در سال 1980 
تعريف جالبي از داستان و داستان نگاري و 
اهميت آن را و اين که هنر نويسندگي و اوج 

تفکر و تخيل است به دست داده و به طلوع 
و درخشش داستان نگاري در ميان بعضي 
ملل و انحطاط و زوال آن در کشورهاي ديگر 
اشاره کرده است. بول که در 1985 فوت شد 
گفته بود که در کشورهاي اختناق عقيده 
و بيان که دولتهاي حتي به زبان داستان، 

حاضر به تحمل انتقاد و شنيدن ضعفها و 
کمبودها نيستند داستان نويسي عشق و 
سکس و ... رواج مي يابد، زيرا که داستان نگار 
نمي تواند هنر خود را براي مدتي طوالني 
محبوس سازد و اگر چنين داستانهايي 
بدآموزي تلقي شده اند، گناه از نويسنده 
نبوده است. »بول« داستان نگاري را نيازمند 
به حمايت و تشويق ملي )دولتـ  جامعه( 
دانسته و گفته است: با اين که »پاسترناک« 
با نوشتن يک داستان چهره شوروي را 
خراب کرد وي را از محله زيباي نويسندگان 
در حومه مسکو و مقرري قابل مالحظه اش 
محروم نکردند. دولتها بايد مالحظه احوال 
نويسندگان داستان را داشته باشند و 
اسپانسري آنان را برعهده گيرند تا اين هنر 

ادبيات ترقي و پيشرفت کند.

زادروز »هنریک بول« و به این مناسبت، نظر او درباره داستان نگاري

پروفسور »سيدني هوک« فيلسوف 
آمريکايي 20 دسامبر سال 1902 به دنيا 
آمد و 87 سال عمر کرد. نظرات او که خود 
از فالسفه تجربي است بيشتر در زمينه امور 
اجتماعي است. وي از جمله درباره روزنامه 
نگاري گفته است: رسانه همگاني نه تنها بايد 
اطالع رساني جامع و بي غرضانه کند و سطح 
دانايي مردم را به موازات تحوالت روز باال ببرد 
بلکه زبان حال مردم، و وسيله انتقال عقايد 
و نظريات، و شناساندن اصحاب انديشه به 

جامعه ملي و جهاني باشد.
     وي تاکيد بر استقالل کامل رسانه هاي 
حرفه اي و بي طرف بودن روزنامه نگاران 
دارد و کشورهاي صنعتي را از خريد رسانه ها 
توسط شرکتهاي غير تخصصي و کمپاني هاي 

بزرگ برحذر داشته و گفته است که در اين 
صورت، ديگر مستقل و بي طرف نخواهند بود 
و رسالت خود را از دست خواهند داد. به نظر 
پروفسور هوک، روزنامه نگار نبايد مشغله و 
منافع ديگر داشته )مثالکارمند دولت( باشد.

     وي معتقد به دنبال کردن رويداد هاي 
مهم روز و تعقيب اظهارات اساسي مقامات 
ارشد جامعه در روزهاي بعد تا رسيدن به 
نتيجه و بحث عمومي درباره هريک بود 
)کاري که در دهه هاي اخير در رسانه هاي 

ايران به فراموشي سپرده شده است(. 
    پروفسور هوک رويدادهاي بين مردمي 
و اجتماعي )حوادث شهري( را آژيرهاي 
)شيپور( ضعف جامعه دانسته که به صدا 
در مي آيند و اگر درست و ماهرانه توصيف 

و گزارش شوند براي مردم عبرت آموز و 
براي دولت زنگ خطر خواهند بود تا مسئله 
را دريابد و دست به اصالح کار و پيشگيري 
بزند. بنابراين، انتشار اين رويدادها که براي 
همگان جالب و جاذبند به زعم دکتر هوک، 
مقدم بر ساير گزارشهاي مطبوعاتي بايد 
شمرده شوند و سردبيران کل )به نوشته دکتر 
هوک ، رئيس شوراي سردبيران( و سردبيران 
اجرائي )رئيس تحريريه و اطاق خبر( در 
انتشار اين نوع خبرها اولويت دهند و بهترين 
خبرنگاران را مامور تهيه اين قبيل رويدادها 
کنند، خبرنگاراني که مقدمات جامعه شناسي 
و حقوق بدانند، حساسيت کار را بشناسند و 
توجه داشته باشند که چه مي نويسند و چه 

کار مهمي را انجام مي دهند.

نظرات مهم فیلسوف اجتماعي آمریکا در باره روزنامه نگاري



    26 دسامبر 2003 جهان يکي از بزرگترين 
روزنامه نگاران خود و به نظر برخي، از وفادار 
ترين افراد به حرفه روزنامه نگاري را از دست 
داد که بسياري از روزنامه ها براي اعالم 
درگذشت او تيتر »تَک مرد روزنامه نگاري« 
 I. F. را انتخاب کرده بودند. آي. اف. ستون
Stone در آن روزـ  در 81 سالگي در شهر 

بوستون )آمريکا( براثر حمله قلبي درگذشت. 
ستون مصاحبه هاي عمومي مقامات را يک 
»شستشوي مغزي مردم« خوانده بود و از 
رسانه ها خواسته بود که بدون ابراز نظر خود 
و استعالم نظر ديگران، آنها را نقل نکنند و 

مبلّغ نشوند. 
    »ستون« که شش دهه روزنامه و کتاب 
نوشت »فلسفه روزنامه نگاري« را تنظيم کرد 
که پيش از وي وجود نداشت و برپايه نظر او، 
مدارس روزنامه نگاري به پذيرش دانشجو 
ـ تنها پس از »آزمايش استعداد« پرداخته 
اند. به عبارت ديگر؛ مدرسه روزنامه نگاري 
»کارخانه ديپلم سازي« نبايد باشد زيراکه 
هرکس بدون داشتن استعداد ويژه و وسعت 
معلومات عمومی نمي تواند روزنامه نگار شود. 
به نظر »ستون« روزنامه نگار در درجه اول 
بايد تبليغ، تحريف و دروغ را از »خبر مطلق« 
تشخيص دهد و گزارش ها را برحسب توجه و 

ميزان مخاطب رديف بندي کند. 
    وي که هشت روزنامه معروف آمريکا را 
سردبيري کرده بود و به مدت 18 سال هم ناشر 
يک هفته نامه چند صفحه ای ]اختصاصی، 
حاوی نظرات خود پيرامون رويدادها و مسائل[ 
و گاهی تکثير بوسيله ماشين فتوکپی به 
نام »ستون ويکلي« و ارسال آن به روزنامه 
نگاران، استادان دانشگاهها و شخصيت ها بود 
ـ به صورت وبسايت های کنونی، با اختصاص 
دادن هر صفحه روزنامه به يک نوع مطلب 
مخالف بود و بر اين مخالفت آنقدر پافشاري 
کرد تا روزنامه ها هرکدام داراي چند ِسکشن 
)الئي( شدند و ِسکشن اول )A( اختصاص به 

خبرهاي روز يافت. 
    ستون روزنامه نگاران را به »اَمين = 

آنِست«، نيمه امين، و غير امين تقسيم کرد 
و گفت که روزنامه نگار غير امين بايد طرد و 
نيمه امين به مردم شناسانده شود تا در قبول 
مطالب او احتياط کنند. ستون يک روزنامه 

نگار اينوستيگيتيو بود.
     ستون نوشته است: »بدون داشتن 
روزنامِه واقعا مستقل و حرفه ای، هر کشور را 
ـ گرچه داراي انتخابات و مجلسـ  نمي توان 
»دمکراسي« ناميد، زيرا که ستونهاي روزنامه 
)نه راديوـ  تلويزيون( بايد کارنامه هر نماينده 
مجلس باشد و اين کارنامه مالک قضاوت مردم 
براي تجديد انتخاب آن نماينده بايد قرار گيرد 
و کارنامه، »حاصل کار« استـ  نه »نطق پيش 
و پس از دستور«. براي مردم مهم است که 
بدانند آيا وکيل آنان هميشه در دسترسشان 
بوده، و تماس تلفني، دريافت و پاسخ نامه و 
تماس حضوري مردم با نماينده و يا رئيس 
جمهوری )نماينده کل جامعه( چگونه بوده 
است. روزنامه هاي حزبي و يا روزنامه هوادار 
دولت بايد با عالمت خاص )لگو( از روزنامه 
هاي مستقل مشخص شوند تا مخاطبان 
بدانند که بی طرف و عمومی نيستند. روزنامه 
ملّی يک کشور نبايد اعالن تجاري چاپ کند و 
يا اينکه روزنامه حزبي در نيوزستاند ]در ايران؛ 
کيوسک[ فروخته شود. روزنامه حزبي بايد 
براي اعضاي حزب و عالقه مندان آن حزب 
و ايدئولوژی ارسال شود. نشريه اختصاصی 
که برخی مؤسسات برای انتشار برنامه های 
خود چاپ می کنند نبايد توزيع عمومی 
)تکفروشی( و اعالن تجاری داشته باشد و 

توزيع آن بايد پُستی و پِيکی باشد.
    »ستون« بود که »ژورناليسم ُکمباتيو« 
را ابتکار کرد. وي هر روز ده روزنامه مختلف را 
دقيقا مي خواند و در ستون )مقاله( همان روز 
خود، تفاوت انشاء و عناصر خبري، و اختالف 
در عرضه خبرهارا که در آنها به دست آورده 
بود مي نوشت و اين کار خودرا »افشاء روزنامه 
ها« و روشن ساختن مخاطبان )مردم( عنوان 

داده بود.
    »ستون« درپايان هر سفر يک کتاب 

نوشت. در سال 1956 از شوروي ديدن کرد و 
نوشت که در شوروي مردم بيش از کشورهاي 
کاپيتاليست استثمار مي شوند و رهبران 
شوروي و مقامات دولتی اين جماهيريه به 
سوسياليسم مؤمن و صادق نيستند و در 
حالي که از برابري حرف مي زنند براي خود 
بيمارستان و فروشگاه اختصاصي دارند. پس 
از ديدار از اسرائيل نوشت که فلسطين بايد به 
صورت فدراسيوني از اعراب و يهوديان درآيد 
تا در آرامش بسر بَرد. ستون توصيه کرده است 
که يک روزنامه نگار پس از کسب تجربه و 
معروفيت، هرچند وقت يک بار به مسافرت رود 
و شرح مشاهدات خودرا با عکس در روزنامه و 
مجله منتشر و يا کتاب کند و اين کتاب بايد 
عنوان کتاب ژورناليستی داشته باشد که نوع 

خاصی است. 

درگذشت »َتک مرد« دنیاي روزنامه نگاريـ  مردي که فلسفِه روزنامه نگاري را
تنظیم کرد

I. F. Stone

 کاريکاتوري که در باال ُکپي شده است
 »I. F. Stone« را با مقاله اش در حال پارو کردن 

کنگره آمريکا نشان مي دهد
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دانستنی ها

هشتم ژانويه 2014 آمار جهانی معتادان 
به دخانيات )سيگاری ها( انتشار يافت و نشان 
داد که سيگاری های بلغارستان، روسيه، 
اسلونيا، اروپای اسالو نشين، بالروس، لبنان، 
چين، مقدونيه، يونان، کزاخستان، بلژيک و 
اردن به نسبت جمعيت اين کشورها، بيش از 
کشورهای ديگر است و بلغارستان و روسيه در 
صدر جدول. در اين آمار، آمريکا در رديف پنجاه 
و هفتم و ايران در رديف هفتاد و يکم جدوِل 
182 کشوری قرار داشتند و درصد سيگاری 
های آفريقای سياهپوست و افغانستان کمتر از 
ساير مناطق، و هند در رديف يکصد و پنجاه و 
نهم گزارش شده بود. بررسی آمار نشان می دهد 
که اعتياد به سيگار در ميان مردم کشورهای کم 

درآمد بيشتر است.
 در اين آمار که چندان فرقی با آمارهای 
بعدی ندارد آمده بود که در کشورهای پيشرفته، 
شمار َمردان بالغ ِ سيگاری رو به کاهش و در 
کشورهای ديگر، شمار مرد و زن سيگاری رو 

به افزايش است.

از آمار چنين برمی آيد که نزديک به نيمی از 
مردان اندونزی سيگاری هستند. در آن سال، 
سيگاری ها 20 درصد جمعيت جهان را تشکيل 
می دادند و سه سال بعد )هشتم ژانويه 2017 
که جمعيت جهان 7 ميليارد و 476 ميليون 
تَن بود( نزديک به 21 درصد. سال 2016 در 
جهان، شش و نيم تريليون سيگار دود شده 
بودـ  هر روز 18 ميليارد و شش ميليون تَن 
از بيماری های ناشی از دود سيگار فوت شده 
بودند. سازمان جهانی بهداشت دو دهه پيش 
»سيگار« را قاتل شماره يک بشر اعالم داشت 
که عامل بسياری از بيماری ها از جمله بيماری 
های ريوی، قلب و عروق و سرطان است. با 
هدف تبليغ مضار دود کردن سيگار، هر سال 
يک روز جهانی به نام »دنيای بدون دخانيات« 
تعيين شده است. به عالوه، برخی از کشورها 

برای خود »روز بدون دود سيگار« دارند.
    برخالف اروپا و آمريکا، در قاره آفريقا، 
آسيای جنوب شرقی و کشورهای مديترانه 
شرقی تنها چهار درصد بانوان سيگار دود 

می کنند.
     طبق آخرين آمار 39 ميليون از جمعيت 
143 ميليونی روسيهـ  به رغم ممنوعيت دود 
کردن سيگار در اماکن عمومی اين کشور و 
برقرارکردن جريمهـ  معتاد به سيگار هستند 
يعنی از هر هفت نفر، دو نفر. طبق اين آمار 52 
درصد سيگاری های روسيه َمرد و 15 درصِد 
شان زنان روس بوده اند. سيگار و الکل از عوامل 
کوتاهی عمر روس ها اعالم شده است. در سال 
1980، روسيه 38 ميليون سيگاری داشت که 
به رغم هشدارهای سازمان جهانی بهداشت 
افزايش يافته اند. طبق آمار، در سال 2012 
روس ها 340 ميليارد سيگار مصرف کرده 
بودند يعنی هر معتاد بيش از 20 سيگار در 
شبانه روز. آمريکای 325 ميليونی 38 ميليون 
سيگاری دارد. سيگاری های چين يک ميليارد 
و 400 ميليارد نفری 280 ميليون برآورد شده 
اند. توتون از بوته های بومی قاره آمريکا است که 
کريستف کلمب اواخر قرن پانزدهم آن را به اروپا 

برد و سپس در سراسر جهان ِکشت شد و ....

آمارسیگاری های جهانـ  روسیه، بلغارستان و اسلونیا در سه رديف باال و ايران در 
رديف هفتاد و يكم قرار داردـ  آفريقای سیاهپوست کمترين درصد سیگاری را دارندـ  

هرسال شش میلیون تَن از بیماری های ناشی از دود سیگار میمیرند

روزي که کار ساختن »ايا صوفیه« تكمیل شد
 Ayasofya کار ساختن کليساي ايا صوفيا
)قسطنطنيهـ  استانبول( 27 دسامبر سال 
537 ميالدي تکميل شد. اين ساختمان به 
دستور و زير نظر ژوستي نيان يکم امپراتور 
مقتدر روم شرقي در جاي ويرانه هاي 
دو کليساي قبلي مربوط به قرن چهارم 
ميالدي ]که از سال 360 کار عبادت در 
آنها انجام مي گرفت[ بناشده است که پس 
از افتادن قسطنطنيه به دست عثماني ها 
در سال 1453، با ساختن مناره به صورت 
مسجد درآمد ولي نام قديمي خود را حفظ 
کرده است. آتاتورک در دوران حکومت 
خود در اين بناي تاريخي يک موزه به وجود 

آورد که باقي مانده است.

    

تاريخچه اياصوفيه )عکس باال( حکايت دارد 
که اين مرکز مذهبي از سال 360 ميالدي 
تا 1453 کليسا ي اصلي اورتودوکس ها 
بود جز از 1204 تا 1261 ميالدي که يک 

کليساي کاتوليک شده بود. ايا صوفيه پس 
از انجام تغييرات به دست عثماني ها، از 29 
ماه مه 1453 مسجد شد و از دسامبر 1931 

به صورت موزه در آمد.

روزنامک- شماره45 )دی 1396(



زادروز »رودکي« پدر شعر پارسي نوين و نگاهي گذرا به او و کارهايش
بيشتر موّرخان و کرونيکلرها در اينکه رودکي 
پدر شعر پارسي نوين )پارسي معاصر( 25 دسامبر 
سال 858 ميالدي به دنيا آمده است متفق القول 
هستند و برخي هم با محاسبات خود، وقوع آن را در 
همان روز، ولي در سال 860 ميالدي نوشته اند. ساِل 
درگذشت وي »940« ميالدي نوشته شده است 
که چند پژوهشگر، درسِت آن را سال 941 ميالدي 
مي دانند. رودکی شاعر مشترک همه پارسی زبانان 
جهان و از عوامل وحدت فرهنگی مردمی است که 
در قطعات منفصله ايرانزمين زندگی می کنند و 
نياکان و درنتيجه خصلت ها و منش مشترک دارند.

     ابوعبداهلل جعفر ابن محمد )رودکي( در يک 
روستاي ناحيه روَدک منطقه ُسغد خراسان )اينک 
واقع در ناحيه پنجکنت ايالت ُسغد جمهوري 
تاجيکستان( به دنيا آمد و در ناحيه اي نه چندان 
دور از زادگاهش مدفون شده است. ميخائيل 
ميخائيلويچ گراسيموف باستان شناس و انسان 
شناس روس )1907 - 1970( گور اورا يافته و از 
روي بقاياي استخوانهايش مجسمه اش را ساخته 

است.
  رودکي در دوران سامانيان )در عصر احياء و رشد 
ادبيات، هنر و فرهنگ ايراني( ميزيست و از نزديکان 
و همنشينان اميرنصر ساماني )نصر دوم پسر احمد 
ساماني( بود. سامانيان در ايراِن پس از حمله عرب، 
بيش از هر دودمان ديگر براي احياء زبان فارسي 
و فرهنگ و تمدن ايراني کوشيدند و نمونه بارز 

ميهندوستي ايراني را ارائه دادند. 
     دولت وقت ايران سوم دي ماه سال 1337 
)1958( همزمان با پارسي زبانان شوروي و مردم 
افغانستان زادروز رودکي را با شکوه تمام برگزار 
کرد، و عنوانش را يکهزار و يکصدمين زادروز رودکي 
گذارد و قرار شد در تهرانـ  در محل ساختمان 
دبستان دولتي رودکي در خياباني منشعب از خيابان 
حافظ يک تاالر هنر به نام رودکي بسازند که ساخته 
شد. ]پس از انقالب 1357 نام تاالر رودکي به تاالر 
وحدت تغيير داده شده است.[. در ايرانـ  همان 
وقت، تمبر پُستي رودکي چاپ و به جريان گذارده 
شد. دولت شوروي نيز در سال 1958 تمبر يادبود 

او را چاپ و منتشر ساخت.
     رودکي نه تنها شاعر بلکه نوازنده و خواننده 

هم بود. مجسمه هاي او در ميدانهاي شهرهاي 
کشورهاي پارسي زبان قرار داده شده است تا از 
زحمات و خدمات او قدرداني شده باشد. پيش از 
رودکي هم شاعران پارسي گو بودند، ولي رسم بر 
اين شده است که بگويند: شعر پارسي با رودکي 
دوباره به دنيا آمده است. به نوشته برخي از موّرخان، 
رودکي متمايل به اسماعيليه بود و اواخر عمر که 
در بخارا و بويژه در دربار سامانيان مخالفت سخت 
با اسماعيليه شده بود مجبور به ترک اين شهر و 
بازگشت به زادگاهش شده بود که وفات او در سال 
بعد اتفاق افتاده بود. وي قبل از تَرک بخارا مورد بي 

مهري مقامات حکومتي قرارگرفته بود. 
     ميان مورخان ادبيات در اين مورد که رودکي 
نابيناي مادرزاد بود و يا در جواني نابينا شده بود و يا 
اينکه اواسط عمر؛ اختالف نظر وجود دارد. از توصيف 
هايي که در اشعار کرده و رنگهارا به درستي مشّخص 
ساخته است به نظر نمي آيد که نابيناي مادرزاد بود 
و به احتمال زياد در مقطعي از ُعمر کور شده بود. به 
گفته خود او، بدون آموزگار به اين مرتبه از هنر و ادب 
دست يافته بود که اين اظهار نشان مي دهد از هوش 

و استعداد فراوان برخوردار بوده است.
     از اشعار رودکي اعم از غزل، قصيده، رباعي و ... 
که در بيش از صد دفتر )بالغ بر دهها هزار بيت( درج 
شده بودند بيش از هزار بيت )52 مورد( در دسترس 

نيست که ابيات: 
    بوي جوي موليان آيد هميـ  ياد يار مهربان آيد 
همي. ريگ آموي و درشتي هاي او )آن( - زير پايم 
پرنيان آيد همي. آب جيحون )رود آمودريا( از نشاط 
روي دوست - ِخنگ )اسب سپيد( مارا تا ميان آيد 
ـ مير )امير(  همي .... اي بخارا شاد باش و شاد زيـ 

زي تو شادمان )ميهمان( آيد همي ....
     از آن جمله اند که گويند اميرنصر ساماني با 
شنيدن اين ابيات به اقامت طوالني خود در شهر 
هرات پايان داد و همان دم روانه شهر بخارا )حکومت 

نشينـ  پايتخت( شد.
     اشعار باقي مانده از رودکي تسلط گسترده او را 
بر زبان و واژگان پارسي ثابت مي کند. وي يکي از 27 
شاعر پارسي گوي دوران سامانيان بود، ولي برتر از 
همه. گويند رودکي در صدد به نظم در آوردن کليله 
و ِدمنه هم بود. اين اندرز هميشه زنده و ِورد زبان 

رودکي

مجسمه رودکي که گراسیموف با مطالعه 
اسکلت او آن را ساخت

تمبر پستي رودکي در ايران - سال 1343

تمبر رودکي در شوروي

مجسمه رودکي در پنجکنت تاجیکستان 
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يک نمونه از عواقب ناراضی بودن؛ اظهارات يک بانوی ناراضی که قصد تیرزدن به 
رئیس جمهوری را کرده بود در دادگاه

»سارا جين مور « مادر چهار فرزند که قصد 
ترور جرالد فورد رئيس جمهوری وقت آمريکا 
را کرده بود 15 ژانويه 1976 به اين جرم به 
حبس ابد محکوم شد. وي در دادگاه به عمل 
خود اعتراف کرده و گفته بود: "وقتي که از قانون 
کاري ساخته نباشد و يأس پايانی نداشته باشد، 
بايد از تفنگ استفاده کرد." و "عمل او بايد برای 
مسئوالن دولتیـ  صرف نظر از کدام کشورـ 

درس باشد و به خود آيند و ....". 
سارا که قبال کمک پرستار بيمارستان بود در 
42 سالگي به صف ناراضيان آمريکايي پيوسته 
بود و در سپتامبر 1975 هنگامي که جرالد فورد 

در شهر سانفرانسيسکو از هتل اقامتش بيرون 
آمده بود تپانچه خود را به سوي او نشانه رفته 
بود که يک رهگذر زير دستش زده بود، گلوله به 

خطا رفتة بود و فورد نجات يافته بود.
    در آن زمان، رسانه هاي آمريکا گزارش کرده 
بودند که »سارا« قبال پنج بار شوهر کرده بود ولي 
در هيچيک از آنها موفق نبود. وي همچنين 
در تحصيل و کار شکست خورده و تحصيل 
در دانشکده پرستاري را ناتمام گذارده بود. به 
نوشتِه اين رسانه ها، سارا مدتي هم »خبرچين« 
پليس شده بود و در اين ماموريت با ناراضيان 

آشنا شده و به صف آنان پيوسته بود.

مورخان را رودکي برپايه همان کتاب سروده است:
       هرکه نامخت )نياموخت( از گذشت روزگار 

)تاريخ( - نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
       مرور بر اشعار رودکي نشان مي دهد که پارسي 
امروز با زبان هزار و صد سال پيش تفاوت زياد ندارد 
و اين استواري منحصر به فرد زبان پارسي را در 
ميان زبانهاي ديگر، بايد مرهون شعراي پارسي 
گويي چون رودکي، فردوسي، حافظ و ... بود و 
عميقا قدردانشان باشيم. زبان پارسي به خاطر 
اشعار آنان بوده که اين چنين استوار باقي مانده 

است ]که در قرن 21، پيام های سلفونی و ايميلی با 
کلمات شکسته و خودمانی دارد آن را تخريب می 
کند.[. دانشمنداِن معاصر ِ رودکي وي را ستوده اند 

از جمله ابوالفضل بَلعمي.
     رودکي در باب اندرز هم اشعار متعدد گفته 

از جمله:
          زمانه پندي آزاده وار داد مراـ  زمانه را چو نکو 

بنگري همه پند است
          به روز نيک کسان غم مخور، زنهارـ  بسا کسا 

که به روز تو آرزومند است

               همچنين:
              اندر بالي سخت پديد آيد؛ فضل و 

بزرگمردي و ساالري
          و نيز:

          ِمهتران جهان، همه ُمردندـ  مرگ را سر فرو 
همي کردند

          زيرِ  خاک اندرون شدند آنانـ  که، همه 
کوشک ها بر آوردند

          از هزاران هزار نعمت و نازـ  نه به آخر، به جز 
کفن بُردند

برنامه هجوم به سوی کالیفرنیا
 J. Polk  پنجم دسامبر 1848 جيمز پولک
رئيس جمهوری وقت آمريکا گزارشی جامع 
از کشف و استخراج طال در کاليفرنيا به کنگره 
)قوه مقننه( اين فدراسيون داد که با اعالم 
اين مطلب و انتشار آن ميان مردم، هجوم 
از مناطق شرقی و مرکزی اين فدراسيون و 
مهاجرين تازه وارد به سوی کاليفرنيا آغاز شد 
که به ُگلد رش Gold Rushمعروف است. 
ظاهرا هدف اين بود که نفوس غير مکزيکی 
کاليفرنيا افزايش يابد و …. طال 24 ژانويه 
1848 توسط جيمز مارشال مهاجر سويسی 
در دره ساکرامنتو کشف شده بود و اين مهاجر بر 

اين محل نام »سويس نوين« گذارده بود. در اين 
زمان جنگ دولت واشنگتن و دولت مکزيک 
بر سر مناطق جنوبی و جنوب غربی ازجمله 

کاليفرنيا که بخش هايی از مکزيک بودند پايان 
يافته بود. اين مناطق دوم فوريه 1848 با امضای 
قرارداد معروف به »گوادالوپـ  هيدالکو« به 
دولت واشنگتن واگذار شدند. جنگ آمريکا 
با مکزيک در زمان رياست »جيمز پولک« بر 
فدراسيون آمريکا روی داد که دولت واشنگتن 
پيروز اين جنگ بود و کاليفرنيا، آريزونا، کلرادو، 
نوادا، يوتا، ويومينگ و نيومکزيکو را بر قلمرو 

خود افزود.
پولک يازدهمين رئيس فدراسيون آمريکا 
که در 1795 به دنيا آمده بود در 1849 
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زمین لرزه ارمنستان با 45 هزار کشته، ولی سكوت مسكو تا 3 روز درباره جزئیات 
آن!ـ  اين زلزله و رفتار کرملین، فروپاشی جماهیريه را تسريع کرد

زادروز رازي دانشمند بزرگ ايران - نگاهي به دستاوردهاي او

به همان صورت که زمين لرزه های سال 
1357 بويژه زمين لرزه طبس به گسترش 
اعتراضات ايران و تبديل تظاهرات به انقالب 
انجاميد، زلزله مرگبار ارمنستان در دسامبر 
1988 فروپاشی شوروی را تسريع کرد. دولت 
وقت مسکو چنان در ضعف انديشه فرو رفته 
بود که حاضر نشده بود جزئيات را اعالم کند. 
ضعف انديشه  به اين دليل که در نظر نمی آورد 
که زلزله را در همه جا می توانند ثبت کنند و 
شدت آن را بدست آورند. پی بردن به زلزله، 
محل وقوع و شدت آن اين روزها کاری آسان 
است. شدت زلزله ارمنستان به حدی بود که 

هرکس می توانست حدس بزند که تلفات 
سنگين ببار آورده است.

دولت مسکو دهم دسامبر1988 و سه 
روز پس از وقوع يک زلزله شديد در شمال 
ارمنستان )منطقه سپيتاک( جزئيات اين 
حادثه را گزارش و اعالم کرد که در اين زمين 
لرزه حدود 45 هزار تَن کشته و بيش از صدهزار 

نفر زخمی شده اند.
 اين زلزله به قدری شديد بود که در مناطق  
شمال غربی ايران احساس شده بود و احتمال 
تلفات سنگين آن در ارمنستان داده می شد، 
ولی دولت مسکو تا سه روز جزئيات را اعالم 

نکرد!.
 پس ازگزارش جزئيات زلزله، گورباچف با 
اعالم قبول کمک ازهر دولت برای زلزله زدگان 
ارمنستان، ضعف اين جماهيريه را آشگار کرد 
و رقيبان، از اين وضعيت استفاده کرده و همه 
تالش خود را برای فروپاشانيدن آن بکار بردند 

و ظرف دوـ  سه سال به هدف رسيدند.
 ارمنستان که پس از امضای قرارداد ترکمن 
چای، از ايران جدا شد از اعضای جماهيريه 
شوروی بود و دو سال و اندی پس از وقوع زلزله، 
اعالم استقالل کرد و اينک از اعضای جامعه 

مشترک المنافع روسيه است.

دسامبر ماهي است که ابوبکر محمد ابن 
زکرياي رازي دانشمند بزرگ ايران در آن 
در سال 864 ميالدي در »ري« به دنيا آمد و 
بسياري از واژگاني که او در علم شيمي بکار 
برده است جهاني شده اند از جمله واژه شيمي 
که از »کيميا« و الکل که از »الکحل« گرفته 

شده اند که رازي در کتابهاي خود بکار 
گرفته است.

     رازي )منسوب به ري( در پزشکي، 
شيمي، رياضي، نجوم و فلسفه تحصيل 
و مطالعه کرده بود و از پايان دوران جواني 
نيمي از سال را در بغداد و نيم ديگر را در 
زادگاه خود، ري، که به آن دلبستگي 
فراوان داشت مي گذرانيد و کتاب مهم 
و معروف خود در دانش پزشکي را به نام 
منصور ساماني حاکم وقت ري کرد و 
عنوان »طب منصوري« بر آن گذارد که 
نخست در ده جلد به التين و سپس ساير 
زبانهاي اروپايي ترجمه شده است. کتاب 
مهم ديگر او در پزشکي »حاوي« عنوان 
دارد که به صورت دائرة المعارف نوشته 
شده و همه اطالعات پزشکي آن زمان در 
آن گرد آوري شده است. رازي در بغداد 
رياست بيمارستان »مقتدري« را برعهده 

داشت. در طول توقف او در ري و بغداد، بيماران 
و پژوهشگران و دانشجويان پزشکي از سراسر 
جهان براي درمان و کسب فيض و دريافت پاسخ 
پرسشهايشان به ديدار ش مي شتافتند. کشف 
آبله و آبله مرغان و مشخص کردن تفاوت آنها از 
هم از کارهايي است که در دانش پزشکي به نام 

رازي ثبت شده است.
     در دانش شيمي، رازي نخستين دانشمندي 
بود که شيمي آلي )ارگانيک( را از شيمي معدني 
)غير ارگانيک( جدا ساخت و در باره شيمي و 
واکنش هاي شيميايي چند اثر به زباني بسيار 
ساده نوشت که مهمترين آنها »اسرار« است. 
رازي کاشف چند اسيد از جمله اسيد 
سولفوريک است که آنها را جهت مخالف 
بازها قرار داده و واکنشن هاي شيميايي را 
که به تهيه الکل که يک باز است منجر مي 
شود به دقت شرح داده است. دويست کار 
علمي به نام رازي ثبت است و درمقايسه با 
ساير دانشمندان ايراني، رازي را مي توان 

همتراز ابن سينا خواند.
     بسياري از پژوهشگران تاريخ علوم 
زادروز رازي را 27 دسامبر )روزي چون 
امروز( اعالم داشته اند. دراين روز )ششم 
دي ماه( در سال 1343 به مناسبت 
يازدهمين سده تولد رازي مراسم باشکوه 
در ايران برگزار شد و با اين که قبال بسياري 
از مدارس، بيمارستانها و خيابانها در ايران 
به نام رازي نامگذاري شده بود شمار اين 
اماکن به نام او دوبرابر شد. رازي در سال 

930 ميالدي درگذشت.
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در ديماه 1343 بهای گوشت در تهران: 
کیلوگرم 89 ريال و کورِس تاکسی: 2 تومان

کميسيون تثبيت نرخ ها وابسته به شهرداری 
تهران سی ام ديماه 1343 )20 ژانويه 1965( 
بهای هرکيلوگرم گوشت گوسفند را 89 ريال 
)در ديماه 1392، تقريبا سه هزار برابر آن زمان( 
و بهای گوشت گاو را هر کيلوگرم شش تومان 
تعيين و اعالم کرد که در صفحه اول روزنامه ها 

چاپ شد. ]روزنامه اطالعات شماره 11593[. 
    اين نرخ ها با اندکی تغيير فصلی، تا سال 
انقالبـ  به مدت 14 سالـ  به همان صورت و 

تقريبا ثابت بود. 
    اين کميسيون چندی بعد کورِس تاکسی 
دربَستـ  از هر نقطه به نقطه ديگر شهر تهران را 

2 تومان )20 ريال( تعيين کرد که اينک عمال 
چانه زنی شده و 15 تا 20 هزار تومان است. در آن 
زمان نرخ تاکسی خطی )مشابِه شاتل( برای هر 
مسافر 5 قران بود. اينک کرايه تاکسی از فرودگاه 
بين المللی تهران )فرودگاه امام( تا مقصد مسافر 

در شهر 75 هزار تومان است!.

نويسنده ای که 204 کتاب و رساله نوشت و فقر و انحطاط اخالقیات را پیش بینی 
کرد و آنها را به پای بی توجهی مقامات دولتی و ضعف اين مقامات در پیش بینی 
آينده نوشتـ  اين نويسنده به استناد اين بیت حافظ: دال خو کن به تنهايی که از 
»تن« ها بال خیزد، و دمي با غم بسر بردن جهان يكسر نمي ارزد، ازدواج نكرد

 William - Wilkie - ويليامـ  ويکیـ  کالينز
Collins  نويسنده انگليسی قرن نوزدهم هشتم 

ژانويه 1824  به دنيا آمد و جمعا 204 کتاب و 
رساله نوشت؛ يکصد کتاب، رساله و مقاله غير 
داستانی، 30 داستان )ناول(، 60 داستان کوتاه 

و 14 نمايشنامه.
    کالينز در عين حال يک انديشمند بود و 
در نيمه دوم قرن 19 بسياری از تحوالت صد 
تا دويست سال بعد را پيش بينی کرده بود 
ازجمله تغيير جنگ افزارها از سالح آتشين 
و لشکرکشی پُرهزينه و تلفات به زبان و قلم 
)جنگ سرد(، گفتار و کردار ديپلماتيک )بازی(، 
جاسوسی، ترور مقامات و برجستگان مورد 
هدف، خرابکاری ها، تحريک و راه اندازی 
شورش و انقالب، فشارهای اقتصادی، به 
ورشکستگی کشاندن، بدنام کردن، انحطاط 

انسانّيت، گسترش ماديگری و فساد و ....

    کالينز که بسياری از کتاب های او به صورت 
فيلم سينمايی درآمده اند 23 سپتامبر 1889 
درگذشت.  داستان او تحت عنوان »بی نام = 
گمنام« و داستان ديگرش »زن سپيد پوش« 
معروفيت بيشتری دارند و نيز يک داستان 
پليسی اش  که در قالب آن فقر و نارضايتی و 
انحطاط اخالقيات را علل اصلی جرائم به دست 

داده و فقر را نتيجه بی توجهی مقامات دولتی و 
ضعف اين مقامات در پيش بينی آينده.

 کالينز که دوستانش اورا »ويکی« خطاب 
می کردند در کتاب خاطرات زندگی اش نوشته 
است که دچار يک بيماری پُر از درد بود و به تجويز 
پزشک و صرفا به خاطر تسکين درد، »ترياک« 

مصرف می کرد.
 در اين خاطرات، ويکی اعتراف کرده است 
که با دو زن رفت و آمد طوالنی داشت ولی 
جرأت نکرد با هيچکدام شان ازدواج کند که 
درد سرهای ناشی از ازدواج ايجاد نگرانی و رنج 
و زحمت بسيار و درازمدت دارد و به قول شاعر 
ايرانی؛ دال خو کن به تنهايی که از »تن« ها بال 
خيزد، و دمي با غم بسر بردن جهان يکسر نمي 
ارزد.]بسياری از اشعار حافظ، از دو قرن پيش 
به انگليسی ترجمه شده است و عمدتا توسط 

هنديان[

زاد روز بهرام بیضايی
بهرام بيضائي نويسنده،   نمايشنامه نگار، فيلمساز و کارشناس بنام تئاتر و هنرهاي نمايشي26 دسامبر 
1938 در تهران و در خانواده اي اديب و شاعر به دنيا آمد. پدر او نعمت اهلل بيضايي در عصر خود در رديف 

شعراي بزرگ ايران و پارسي سرايان بود.
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شكست فرضیه ها، بدون شناخت روان انسان: 75 میلیاردر عضو مجلس »خلق 
چین!!!«ـ  يک کمونیست چینی با 7 میلیارد دالر ثروت!

 Deutsche Welle بنـ  دويچه وله
)صدای جهانی آلمان به 31 زبان ازجمله فارسی 
www.dw.de(ـ  27 دسامبر 2012: شمار 
اعضای ثروتمند حزب کمونيست )!!!( چين 
پيوسته افزايش می يابد و سرمايه داران اينک 
بخشی از پايه های حکومت پکن ]موسوم به 
حکومت خلق!!![ را تشکيل می دهند. ثروت 75 
عضو مجلس »خلق چين!!!« 75 ميليارد دالر 

برآورد شده است. 
    وانگ جيان لين، رئيس شرکت ساختمانی 
»داليان واندا گروپ«، »ليانگ ونگن« بنيانگذار 
شرکت سهامی ماشين سازی »سانی گروپ«، 
که ثروتش 7 ميليارد و 300 ميليون دالر 
گزارش شده، »ژو های جيانگ« با ثروتی برابر 
با يک ميليارد و 300 ميليون دالر و ... از اعضای 
بانفوذ حزب کمونيست چين ]حزب توده ها![ 
هستند و در آخرين رای گيری برای گزينش 
سران حزب ]حزب خلق![ شرکت داشتند 
که روزنامه »وال استريت جرنال« حضور و 
مشارکت آنان را نشانه  ای بارز از رو به تکامل 
بودن کاپيتاليسم چين و تغيير ماهّيت نظام 
]اقتصادیـ  اجتماعی و سياسی[ و دورشدن 
هرچه بيشتر پکن نشينان از »گفتار و کردار« 
مائو که آنان را از »هيچ« به »همه جا« رسانده 
می داند. تنها نشانه باقيمانده از آن دوران، بکار 
بردن واژه مرّکب »جمهوری خلق!« و پوشيدن 
لباس طرح مائو در برخی مراسم، آن هم دوـ  سه 
بار در سال است. بدبخت آن ده ها هزار نفری که 
در راهپيمايی هزاران کيلومتری از جنوب به 
شمال چين از گرسنگی و يا حمالت نيروهای 

دولتی جان دادند.
    قبال و در دهه های پيش از قرن 21، کارگران 
و ارتشيان در مراسم حزب حضور می يافتند، 
آن هم به اين هدف که از پلکان ترقی باال بروند. 
با وجود اين، اينان دست کم ظاهر شعارهای 
»خلقی بودن!« حزب را حفظ می  کردند. اما 
اکنون چنين نيست، و به گزارش »هورون 
ريپورتس«، که آمار ثروتمندان چين را منتشر 
می کند، يکصد و 60 تن از 1024 نفری که 

»ثروتمندترين چينيان« بشمار آمده اند، در 
سال 2012 به پُست های کليدی ِارگان های 

حزب کمونيست دست يافته اند!.
    در سال های اخير شکاف ميان ثروتمندان و 
فقيران چين پيوسته وسيع تر شده و به نارضايتی 
و اعتراضات پراکنده ای انجاميده است. بسياری 
از شهروندان عادی در چين به افزايش قيمت 
اجناس برای زندگی روزمره معترض هستند و 

از فساد اداری )دولتی(  خشمگين.
    25 اکتبر اکتبر 2012 »نيويورک تايمز« 
به قلم ديويد باربوزا D. barboza گزارش 
 Wen Jiabao داد که خانواده »ون جيابائو
متولد 1942« نخست وزير وقت چين )از 
مارس 2003 تا مارس 2013(، ثروتی معادل 
2 ميليارد و 700 ميليون دالر اندوخته است. 
رژيم پکن در واکنش به گزارش »نيويورک 

تايمز«، اديشن آنالين اين روزنامه را در چين 
مسدود کرد.

    »وال استريت جرنال« در گزارش خود 
نوشته بود که شواهد نشان می دهند که 
بازرگانان و صاحبان شرکت های کالن برای 
دوستی با سياستمداران پکن نشين تالش 
بسيار به خرج می دهند. به گزارش اين روزنامه ، 
شرکت های زيادی از بانک های دولتی وام 
دريافت می کنند و با دولت های ايالتی بر سر 
پرداخت ماليات »به  طور خصوصی!« به مذاکره 

و سازش می پردازند.
نيم که مائو تسه تونگ که تا      می دا
1976 رهبری رژيم پکن را به عهده داشت، 
»سرمايه دار« دشمن »خلق« می دانست و 
تاکيد داشت که سرمايه داران و پولپرستان نبايد 

به حکومت دست يابند.

سه نمودار از سه رسانه درباره ثروت خانواده Wen Jiabao هفتاد ساله
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نهم آگوست سال 1969 )اَُمرداد 1348( در 
ساعات شب ـ  حدود نيمه شب، شارون تيت 
Sharon Tate  بازيگر فيلم هاي سينمايي که اِباء 

نداشت نيمه عريان و ... از او تصوير بگيرند در خانه 
 Benedict Canyon اش در لس آنجلس )ناحيِه
واقع در شمال غربی  بورلي هيلز( به طرز فجيعي و 
با ضربات کارد به قتل رسيد. وي هشت ماهه )8 ماه 
و سه هفته( حامله بود و طبق تشخيص پزشکان 
قرار بود پسر به دنيا آوَرد. در حمله به خانه شارون 
تيِت 26 ساله، سه تَن ديگر که در آنجا بودند کشته 
شدند. قاتالن که به گردن »شارون« طناب انداخته 
بودند تا جسد او را به دار بکشند هنگام تَرک خانه، 
با خون مقتولين بر در ورودي کلمه »پيگز = خوک 
ها« را نوشته بودند. آنان پس از خروج از خانه، يکي 
از همسايگان را نيز که در اتومبيلش نشسته و در 
انتظار آمدن دوستش بود کشتند. کارگِر خانه 
که در ساعات روز به آنجا می رفت، روز بعد پس از 
مشاهده کلمه خونـ  نوشته و اجساد جريان را به 

پليس خبر داد. 
    خبر اين واقعه در آن زمان ساير گزارشهاي 

جهان را تحت الشعاع خود قرار داده بود.
    »شارونـ  َشرون« دختر يک سرهنگ 
اطالعاتي ارتش آمريکا بود که هنگام مأموريت 
پدرش در ايتاليا عالقه مند به هنر نمايش شده بود 
و براي اين منظور بعدا به فرانسه رفته بود و سپس 
به لس آنجلس )هاليوود(. او در عين حال يک ُمدل 
بود و کار تلويزيونی هم انجام می داد. عکس های او 
به عنوان ُمِدل در مجله های مربوط و عمدتا روی 
جلد چاپ می شد. زيبايي او بيش از هنرش مورد 

توجه فيلم سازان و اَدوِرتايِزرها بود. 
شارون چندی پس از ورود به کار نمايش که 8 
سال طول کشيد، با روَمن پوالنسکي کارگردان 
فيلم های سينمايی ازدواج کرده بود. پوالنسکی 
در زمان قتل، در لندن بود. بيشتر فيلم های شارون 
تيت، پس از قتل او به نمايش درآمدند. شارون 24 
ژانويه 1943 در داالس )تکزاس( به دنيا آمده بود.

    به موازات کشتار نهم آگوست در خانه شارون 
تيت و بيرون از اين خانه، در طول 5 هفته 4 تَن ديگر 

)جمعا 9 نفر( به همان شکل کشته شدند.

    چهار ماه بعد از واقعه قتل شارون و ديگران، 
چارلز مانسون )طبق شنيده ها، صاحب عقيده اي 
خاص که از ميان بردن افراد بَد و اصطالحا شيطانی 
را موّجه می دانست!( و چهار تَن از پيروانش به 
اتهام آن قتل ها دستگير و محاکمه شدند. سه زن 
از متهمان به کشتار در خانه شارون و از پيروان 
مانسون )اصطالحا؛ از اعضای فاميل مانسون( 
اعتراف به عمل خود کردند ولی گفتند که مانسون 

در جريان آن قتل ها حضور نداشت.
 جرم  مانسونـ  َمنِسن پس از دستگيرشدن و 
بازپرسی؛ توطئه و تحريک به قتل 9 نفر و يا دست 
داشتن در اين قتل ها تشخيص داده شد و برايش 
کيفرخواست اعدام صادر گرديد، که يک قاضی، 
اعدام فرد را خالف اصول کاليفرنيا اعالم کرد و 
مانسون در سال 1971 به 9 بار حبس ابد محکوم 
قطعی شد و نزديک به نيم قرن در زندان بودـ  
زندان ُکرُکران و .... او که چند بار درخواست آزادی 
مشروط )پَرول( کرده بود و موافقت نشده بود اخيرا 
به بيماری جهاز هاضمه مبتال شده بود و 19 نوامبر 
2017 )يکشنبه( در بيمارستان ِکرن کاونتی )واقع 
در شمال لس آنجلس( و در 83 سالگی درگذشت. 
او 12 نوامبر 1934 در سينسيناتی )استيت اُهايو( 
به دنيا آمده بود، دو بار ازدواج کرده بود و دارای 
3 فرزند شده بود. مانسون در عين حال آهنگ 
موسيقی می نوشت و استعداد خوانندگی داشت. 
   در باره عقايد مانسون و انگيزه واقعي اين جنايات 
و پيروی شماری از افراد از او هنوز هم اطالعات کامل 
منتشر نشده است. گفته اند که او حذف افراد بَد را 
روا می دانست حال آنکه قبال )قبل از ايجاد گروه(، 
خود او به اتهام سرقت و ... دستگير و زندانی شده 
بود. گروه او که اصطالحا خانواده مانسون خوانده 
می شدند از سرقت بانک و ... اباء نداشتند. مانسون 
)َمنِسن( در پاسخ به اين پرسش که اگر از هواداران 
نازيسم نيست چرا عالمت »سواستيکا« دارد گفته 
بود که از ديدگاه او، سواستيکا عالمت انحصاری 
هواداری از نازيسم نيست و اين عالمت از هزاران 
سال پيش به عنوان نشانه خوش شانسی و خوبی 
بکار رفته است. سواستيکا يک واژه سانسکريت 

)ِهندی( است نه آلمانی. 

... و  چارلز َمنِسن که نيم قرن خبرساز رسانه ها بود جان سپرد و به درستی 
معلوم نشد که چرا برای آدمکشی، گروه ايجاد کرده بود

Sharon Tate

Charles Manson

 Manson در 83 سالگی و سه 
ماه پیش از درگذشت

سه زن از پیروان مانسون
 پس از دستگیر شدن
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