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سرمقاله

در اهمیت خواندن تاریخ و درس هایی که هر رویداد می دهد 
 هیتلر »تاریخ ناپلئون« را نخوانده بود

19اكتبر روزي است كه در سال 1812 ناپلئون با نيروهاي گرسنه و سرمازده خود عزم بازگشت بدون نتيجه از شهر مسکو 
و خاك روسيه را كرد. وي پيش از حمله به روسيه، اندرز آگاهان را نَشنيده گرفته بود و وسعت زياد و سرماي روسيه را در نظر 

نگرفته بود.
 ماجراي شکست او و از دست دادن بهترين نظاميانش به تفصيل در كتابهاي تاريخ آمده است، ولي هيتلر اين درس ها را نخوانده 
و يا سرسري از رويشان گذشته بود كه فايده تاريخ و آگاه بودن از تجربه هاي گذشته و گذشتگان براي تکرار نکردن اشتباهات است. 
هيتلر بدون توجه به تجربه ناپلئون همان راه او را رفت و به همان صورت هم شکست خورد و از ميان رفت. درست يك سال پس از 
آهنگ بازگشت ناپلئون از مسکو، وي 19 اكتبر 1813 با نيروهاي دولتهاي اتحاديه ششم در اليپزيك رو به رو شد و شکست خورد، 
شکستي كه به مرگ آرزوهاي دور و درازش انجاميد. دولتهايي كه او را دشمن خود مي دانستند، با استفاده از تلفات ارتش ناپلئون 

از سرماي روسيه، برضد او اتحاديه ششم را تشکيل داده بودند تا پيش از آن كه وي بتواند ارتش ديگري بيارايد او را نابود كنند.
در جريان جنگ جهانی اول، علت شکست آلمان؛ نبرد همزمان در دو جبهه بود و هيتلر از آن درس نگرفت و در حالی كه 
با انگلستان و متحدانش در جنگ بود در ژوئن 1941 به جماهيريه شوروی كه با هم قرارداد عدم تجاوز داشتند و با كمك هم 
لهستان را تصرف و تقسيم كرده بودند تعرض كرد و به همان سرنوشت ناپلئون و آلمان در جريان جنگ جهانی اول دچار شد. 
بالعکس، سران آمريکا كه سرانجام كار را پيش بينی كرده بودند، از سال چهارم جنگ اول وارد اين جنگ و از اواخر سال 1941 
وارد جنگ دوم شدند و با استفاده از دو »فرصت« به دست آمده )درگيری آلمان در چند جبهه در جنگ اول و تعرض هيتلر به 

شوروی در جنگ دوم(؛ اَبَرقدرت.
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مشاهدات یک مخاطب که دو هفته اول مهرماه 1397 از ایران دیده کرد 
ـ قیمت ها ظرف 3 ماه سه برابر شده بودـ  پسته کیلوگرمی 180 هزار 

تومان و بلیت آمد و رفت از ایران به آمریکا 14 میلیون تومان
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

ايميلی كه متن آن در زير می آيد سه شنبه شب ) نهم اكتبر 
2018 = 17 مهر 1397( واصل شد و درخواست درج آن گرديد 

كه در اينجا درج می شود:

"يك بانوی بازنشسته دولت ايران هستم كه از چهار سال 
پيش در خانه دخترم در كاليفرنيا زندگی می كنم. دريافتی من 
از دولت ايران بابت بازنشستگی، با اضافات امسال، ساالنه حدود 
27 ميليون تومان است. تا 3ـ  4 ماه پيش، اين پول هزينه بنزين، 
دارو، سلمانی، لباس و خرده خرجی های مرا كفاف می كرد. 
مسکن، خورد و خوراك را دخترم تأمين می كند. هر سال يك 
بار به ايران می روم و تا امسال، هر سال با 5ـ  6 هزار دالر بر می 
گشتم. ولی امسال وضعيت خاصی ديدم. اين وضعيت را ظاهرا 
از زمان اجرای مرحله اول تحريم ها برقرار كرده اند. بعضی می 
گويند كه سياست دولت است و از فرصت استفاده كرده. 15 
شهريور رفتم و 15 مهر )پريروز( برگشتم. قيمت همه چيز جز 
بنزين تقريبا سه برابر شده است و كار مردم شده است امساك. 
می گويند دولت قيمت بنزين را كه برايش بيشتر تمام می شود 
ثابت نگهداشته تا اعتراض اتومبيلی نشود. بليت رفت و بازگشت 
آمريکا كه قبال سه ميليون و دويستـ  سيصد هزار تومان بود 
شده است 14 ميليون تومان و به همين نسبت بليت پروازهای 
داخله و من نتوانستم جز به نوشهر و قزوين به جای ديگر بروم، 
با اتوبوس. پسته كه سال گذشته هر كيلو 40 تا 50 هزار تومان 
بود شده است هركيلو 180 تا 200 هزار تومان. قيمت خانه، يك 
و نيم تا دو برابر شده و خريدار نيست و به همين نسبت اجاره 
ها. از من بابت كرايه تاكسی از فرودگاه امام تا خانه خواهرم در 
خيابان نواب شمالی 110 هزار تومان گرفتند كه قبال 40ـ  50 
هزار تومان بود. اين گرانی مردم را خسيس كرده است. هركس 
كه پول داشته سکه طال و اتومبيل و امثال آنها خريده و يا ثبت 
نام كرده تا بخرد به اميد اينکه روزی گران شود و يا ارزش پولشان 
كم نشود. می گويند كه تورم از 20 درصد باالتر است. مردم به 
بانك ها اعتماد چندان ندارند. به نوشهر به ديدن يك فاميل رفتم 

گفت كه مردم از نقاط ديگر كشور آمده و اينجا و در نقاط ساحلی 
ديگر آپارتمان می خرند تا پولشان ارزش خودرا از دست ندهد. 
گفتم مگر نمی دانند كه در سال های 1354 تا 1356 هم آمدند 
و خريدند و پس از انقالب، محلی ها آنها را از دستشان گرفتند 
و تصاحب كردند. بروند در شهر خودشان بخرند. در همه خانه 
هايی كه رفتم، در هر نقطه تلويزيون ماهواره ای نگاه می كردند. 
اسم بی بی سی را گذاشته اند تلويزيون روحانی ]آقای روحانی[ و 
نگاه نمی كنند. تلويزيون صدای آمريکا و راديو فردا را كه توأمان 
هستند زياد دوست ندارند و می گويند بخش نگاهی به مطبوعات 
ايران را دارد كه اخبار اين مطبوعات همه اش بازی است و درست 
نمی نويسند و يا متعلق به دولت هستند و يا نمايندگان مجلس 
و اصحاب قدرت. صدای آمريکا بايد اين بخش را حذف كند. در 
بيشتر خانه هايی كه رفتم يا عکس مصدق را ديدم و يا عکس 
رضاشاه را. بعضی ها از من می پرسيدند كه شاهزاده رضا كی می 
آيد؟. پمپئو چرا زودتر پمپ اش را نمی زند. در مورد روزنامه های 
تهران كه مردم فقط تيترهايشان را می بينند كه روی پياده رو 
قرار داده می شوند درست می گويند. درست يادم نيست، روز 
يکشنبه و يا دوشنبه هفته پيش بود كه تيتر زده بودند دالر درهم 
شکست، فرو پاشيد و .... به خيابان فردوسی دويدم تا با بقيه پولم 
چند صد دالر بخرم، كه ديدم  از ارزان شدن ارزها خبری نبود. 
نه می خريدند و نه می فروختند. عده ای جمع شده بودند كه 
شلوغی را نشان دهند و شايد هم .... 4 ساعت باال و پايين رفتم تا از 
يك صرافی آشنا، ششصد دالر و هر دالر 15 هزار و هفتصد تومان 
خريدم و با همين مختصر پول به آمريکا برگشتم. عوارض خروج 
برای بار اول در سال شده است 240 هزار تومان كه برای پرداخت 
آن بايد يك تا دو ساعت در بانك ملی در نوبت بود. چون پولی در 
بساط نداشتم از دوست خواهر زاده ام خواستم با اتومبيلش مرا 
به فرودگاه برساند. به نظر من كه اين وضعيت نمی تواند طوالنی 
باشد. آنهايی را كه ديدم می گفتند در تلويزيون ماهواره ای ديده 
بودند كه ترامپ در سازمان ملل گفته بود اوباما از دولت ايران 

حمايت كرد و من از مردم با فرهنگ ايران.".
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ژنرال حسين رحيمی رييس پليس تهران بيستم مهرماه 
1397 به خبرنگار ايلنا )يك خبرگزاری مستقر در تهران( 
گفت كه به دليل افزايش قيمت موبايل )ِسلفون(، موبايل قاپی 
در ماه های اخير افزايش داشته است. وی گفت: متاسفانه به 
دليل مشکالت اقتصادی و افزايش قيمت موبايل مراجعات 
شهروندان درباره »موبايل قاپی« به پليس افزايش يافته است و 
برای مقابله با موبايل قاپی چندين طرح برای دستگيری سارقان 

به اجرا درآمده و اقدامات ديگری در شرف اجرا است.

ژنرال رحيمی خواست كه مردم هم مراقبت بيشتری در اين 
زمينه داشته باشند. او در مورد ايجاد مزاحمت های اتومبيلی 
برای بانوان به اين مزاحمين اخطار داد. اين قبيل مزاحمت ها 
عمدتا در خيابانهای شمال شهر و در ساعت های شب ديده 

شده است.

نيمه مهرماه 1397 پنجاه تَن از اقتصاددانان كشور در نامه 
ای سرگشاده با هدف خروج اقتصاد ايران از بحران كنونی 
پيشنهادهايی را مطرح كرده اند. اينان نوشته اند كه اگر چاره 
جويی نشود ممکن است كه با بروز يك مشکل ملّی رو به رو شويم.

 38 تن از اين اقتصاددانان قبال و در نيمه اَُمرداد 1397 نامه 
تقريبا مشابهی را به رئيس جمهور فرستاده بودند.

اين اقتصاددانان در نامه اول خود، 20 راهکار پيشنهاد كرده اند 
ازجمله پايان دادن به »رانت« و محدود كردن اقتصاد خصولتی 
)دولتیـ  خصوصی( و بانك های وابسته به آن، پايان دادن به فساد 
اقتصادی و بوروكراسی، اصالح مديريت ها و  وضعيت مالياتی. آنان 

همچنين خواستار تغيير ُكلّی در سياست های وارداتی و َعرضه 
ارزها )پول های خارجی( شده و پيشنهاد خروج نهادهای نظامی 

از حوزه های اقتصادی كرده اند.

اقتصاددانان در نامه دوم خود به بحران اخير قيمت ارزها و اثرات 
نامطلوب آن بر اقتصاد ايران و معيشت ايرانيان اشاره كرده و اين 
رويدادها را »بازی خطرناك با نرخ ارزها« دانسته اند كه تداوم آن 
تبعاتی چون »توّرم باال و 50ـ  60 درصدی« و »رفتن نيمی از 

جمعيت به زير خط فقر مطلق« خواهد داشت.

 اقتصاددانان در نامه دوم 14 راهکار و بعضا متفاوت از 20 راهکار 
مندرج در نامه اول ارايه كرده اند.

مسعود پزشکيان، نايب رييس مجلس شورای اسالمی هفته 
گذشته در مصاحبه با وبسايت »انصاف نيوز« گفت : ما ]جمهوری 
اسالمی ايران[ اينك در يك جنگ اقتصادی شديدتر از جنگ با عراق 
هستيم، اما مسووالن و سياست مداران ما نمی خواهند اين واقعيت 

را با مردم در ميان بگذارند.

او در اين مصاحبه بر لزوم تشکيل »ستاد اقتصاد جنگی« تأكيد و 
اضافه كرده: ستاد اقتصاد جنگی يعنی اينکه اين ستاد هر تصميمی 
كه بگيرد مجلس، دولت، قوه قضاييه، رسانه ها، امامان جمعه و 

جماعت بايد از آن تبعيت كنند.    

رییس پلیس تهران: افزایش »موبایل قاپی« در ماه های اخیر به دلیل افزایش 
قیمت

دو نامه حاوی راهکارهای اقتصاددانان ایران
 برای جلوگیری از بروز یک فاجعه اقتصادی در کشور

پزشکیان: وضعیت جنگی است، اما به مردم نمی گویند
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گشتی در رویدادهای ماه
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تابناك آنالينـ  29 مهر 1397: دبيركل 
حزب كارگزاران سازندگی در واكنش 
نگيری معاون  رات اسحق جها ظها به ا
يکم رئيس جمهور گفت: اگر من به  جای 
نستم  جهانگيری بودم كه حتی نمی توا
منشی خودم را هم تغيير دهم، يك روز هم 

در كابينه نمی ماندم.

بطه با  ا باسچی در ر  غالمحسين كر
استعفای عباس آخوندی و ترميم كابينه 
حسن روحانی گفت: رئيس جمهور بايد 

خيلی زودتر از اين ، بسياری از اين وزيران را 
تغيير می داد.

 وی افزود: من اگر جای حسن روحانی 
بودم حتی بعد از عزل وزير، معاون او را 
جايگزين اش نمی كردم؛ زيرا اگر معاون 
او خوب بود همان وزير، كار خود را خوب 
انجام می داد. بهتر است رئيس جمهور و 
مجلس در فضای سالم در مورد انتخاب 
و تأييد وزيران تصميم بگيرند و پيشنهاد 
می كنم كه مصالح كشور را نيز در نظر داشته 
باشند. دبيركل حزب كارگزاران گفت حسن 

روحانی اصرار داشت بعضی از وزيران را با 
وجود اختالف همچنان تا به آخر كنار خود 
نگاه دارد اما بعد به جايی رسيد كه ديد ديگر 
مصلحت نيست بيشتر از اين تعلل داشته 
باشد. كرباسچی در واكنش به جمله اصحق 
جهانگيری معاون يکم رئيس جمهور كه ]در 
آخرين هفته مهرماه 1397[ در همايش 
بيست و سومين سالروز ملی صادرات گفته 
بود: "اجازه بركناری منشی خودم را ندارم 
چه برسد به تغيير مديران دولتی" گفت: من 
صحبت اسحق را شنيدم اما نمی دانم چرا اين 
حرف را زد؟. اگر من به  جای او بودم كه حتی 
نمی توانستم منشی خودم را تغيير دهم، يك 

روز هم در كابينه دولت نمی ماندم.
اسحق جهانگيری زمانی از فعاالن حزب 
كارگزاران سازندگی بود و هنوز هم عضو اين 
حزب است. خبرگزاری تسنيم يکم آبان ماه 
1397 از قول الياس حضرتی نماينده مجلس 
و ناشر روزنامه اعتماد، از احتمال رفتن 
جهانگيری از كابينه حسن روحانی خبرداد.

وودی جانسون، سفير آمريکا در لندن 23 اكتبر 2018 در توييتی با 
اشاره به اجرايی شدن دور دوم تحريم های آمريکا عليه ايران به شركت های 
بين المللی هشدار داد كه از ميان ايران و آمريکا، بايد يکی را انتخاب كنند.

 او نوشت: "يا با ايران معامله كنيد، يا با آمريکا. با هر دو نمی توانيد.".
مرحله دوم تحريم های آمريکا عليه ايران از چهارم نوامبر )13 آبان 
1397( به اجرا درخواهند آمد. اين تحريم ها بيش از همه، صنعت نفت 

ايران را هدف قرار خواهند داد. در همين روز مراسم سالروز تصرف سفارت 
آمريکا در تهران با شعار مرگ بر آمريکا و آتش زدن پرچم آمريکا برگذار 
خواهد شد. دونالد ترامپ ، رييس جمهوری آمريکا، پيش تر به هنگام 
اعالم خروج اين كشور از برجام هشدار داده بود، آن دسته از شركت های 
بين المللی كه به رغم تحريم ها همچنان با ايران معامله كنند، مشمول 

مجازات های آمريکا قرار خواهند گرفت.

به گزارش 28 مهرماه 1397 خبرگزاری ايلنا، سرهنگ حسين براری 
ـ  يك مقام پليس اظهار داشت: مردی كه حدود 225 گرم ترياك در بسته 
بندی های خاص به معده خود فرو داده بود پس از احساس شکم درد به 
بيمارستان  امام رضا )ع( منتقل و با عمل جراحی اين ترياك ها از بدن او 

خارج می شود. اين ترياك در 13 بسته قرار داده شده بودند.

تحقيق از اين فرد كه در شرق تهران دچار دلدرد شده بود پس از درمان 
ادامه خواهد يافت و به دادسرای محل تحويل داده خواهد شد.

کرباسچی: جای اسحق جهانگیری بودم در کابینه نمی ماندم

سفیر آمریکا در لندن: شرکت ها از میان ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند

کشف 225 گرم تریاک 
در داخل معده بیمار

عکسی که ایلنا از این فرد در وبسایت خود قرار داده است که روی تخت 
بیمارستان بستری است

تیتر روزنامه شرق درباره سخن اسحق جهانگیری
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5

از زبان تصویر

مسئله توّرم پول و کاریکاتور خبرگزاری ایلنا در منعکس کردن آن
در پی انتشار گزارش رسانه ای كه نرخ توّرم در جمهوری اسالمی ايران افزايش يافته كه بر زندگی مردِم كم درآمد تأثير می گذارد 
و كمك وعده داده شده تازه هم بر حجم نقدينگی می افزايد زيراكه دولت مجبور به گرفتن پول از بانك مركزی )اسکناس های چاپ 

شده و انبار شده در اين بانك( و يا استقراض از بانك های ديگر است، خبرگزاری ايلنا اين كاريکاتور را در وبسايت خود قرار داده بود:
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انفجارهاي انتحارِي همزماِن قرارگاههاي نظامیان آمریکایي و فرانسوي در بیروت 
که 299 کشته، تلفات داشتـ  آغاز دوران انفجارهاي انتحاري

قرارگاه نظاميان اعزامي رونالد ريگن رئيس جمهوری وقت آمريکا 
به لبنان كه در منطقه فرودگاه بيروت واقع بود ساعت 6 و 20 بامداد 23 
اكتبر 1983 منفجر شد و بر اثر فروريختن اين ساختمان چهار طبقه، 241 
نظامي و عمدتا مورين ) Marinesكماندو دريا بُرد( كشته شدند. در آن 
سپيده دم راننده يك وانت مرسدس بنز پُر از مواد منفجره با عبور از ورودي 
قرارگاه و كوبيدن خودرو خود به محل »البي« ساختمان، اين انفجار را به 
وجود آورده بود. اين وانت نسبتا بزرگ عالوه بر راننده، يك سرنشين ديگر 
هم داشت. برآورد شده است كه اين مواد، قدرت انفجاري برابر با شش هزار 

كيلوگرم تي ان تي داشت.
    دو دقيقه پس از اين رويداد، انفجار مشابهي در قرارگاه نظاميان اعزامي 
فرانسه در گوشه ديگري از شهر بيروت روي داد كه باعث مرگ 58 تن شد. 
اين دو رويداد باعث شد كه رونالد ريگن تصميم به انتقال نظاميان آمريکايي 

به ناوهاي اين كشور بگيرد كه در آبهاي لبنان متوقف بودند. مقامات آمريکا 
در اظهار نظرهای خود اتهاماتی هم به جمهوری اسالمی ايران وارد كردند.

     مورخان نوشته اند كه با اين دو رويداد، جهان وارد دوران انفجارهاي 
انتحاري شده است و بنابراين، رويدادهاي 23 اكتبر 1983 بيروت فصل 
تازه اي از مبارزه خشونت آميز را در تاريخ عمومي بازكرده استـ  فصلي 

كه هر روز مطلب و عکس تازه اي بر آن افزوده مي شود. 
    به نوشته مورخان، قدرت انفجاري موادي كه در وانت حمل مي 
شد برابر 6 هزار كيلو گرم »تي ان تي« بود. راننده اين وانت پس از عبور از 
بلوكهاي سيماني، و سيمهاي خاردار آن را به ساختمان قرارگاه نظاميان 
آمريکايي كوبيده بود. در آن لحظه، تنها خلبان يك هلي كوپتر آمريکايي 
شاهد اين صحنه بود و از باال، حركت وانت را به گرد ساختمان و پاركينگ 

آن دنبال مي كرد.

ساختمان قرارگاه پس از انفجار به این صورت درآمده بود
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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 است ارتباط با مهرماه داشته است.

7

این ماه در گذر تاریخ

7

این ماه در گذر تاریخ

 روزهاي ماه در ايران باستان داراي نام خاص بودند كه روز 
شانزدهم هر ماه روز ِمهر بود. بنابراين، روز ِمهر در ماه ِمهر 
)شانزدهم اين ماه( مهمترين روز آيين هاي مهرگان بوده است. 
آيين هاي ِمهر )جشن مهرگان( پس از نوروز مهمترين اعياد ملّي 
ايرانيان بوده است كه نوروز با بهار و شکوفه و نويد برَكت آغاز مي 
شد و مهرگان به خاطر پايان جمع آوري محصول و آغاز شش 

ماهه شبهاي طوالني تر و سرما. 

    »مهرگان« آيين هاي سپاسگزاري به درگاه خداوند بوده است 
كه آن همه نعمت ارزاني داشته و نيز تحکيم دوستي و محبت 
ميان ايرانيان. در ايام مهرگان مهماني هاي بزرگ برپا مي شده و 
پذيرايي با انواع ميوه رسم بوده ولي به درستي معلوم نيست كه از 
چه زمان پذيرايي با »آش رشته« مرسوم گرديده است. همچنين 
به درستي روشن نيست كه از چه زمان» روز مهرگان« را به 

چهاردهم مهر ماه منتقل كرده اند و چرا؟.

كوروش با يك رشته تالش پيگير، تا اكتبر 559 پيش از ميالد 
موفق شد سه طايفه ايرانی )آريايی(؛ پارس، پارت و ماد را كه 
هركدام دولت های محلی داشتند يکپارچه كند. سپس كوشيد 
كه اقوام خويشاوند اين 3 طايفه را وارد يك قلمرو كند و ايرانزمين 
به وجود آيد. سعی بعدی كوورش اين بود كه سرزمين هايی را كه 
سالطينشان در طول زمان به ايرانيان تعّرض كرده بودند خلع 
سالح و متحد ايران كند و آخرين آنها امپراتوری ستمگر بابِل بود 
كه كوروش 12 اكتبر 539 پايتخت آن را گشودـ  كه »پروفسور 
بليك« به استناد كتب ديني در دايره المعارف كليساي مسيح، 

ورود كوروش به بابل را 13 اكتبر درج كرده است.
كوروش كه با تصرف شهر بابل )واقع در جنوب عراق امروز( 

به هدف های خود رسيده بود همان روز )12 و يا 13 اكتبر 
539 پيش از ميالدـ  2557 پيش( در اين شهر تأسيس جامعه 
مشترك المنافع جهانی به رهبری و مديريت ايران را اعالم 
داشت تا جنگ، فساد، فقر و تفاوت ها از ميان برود و چند روز 
بعد حقوق انسان و ملل را مشّخص ساخت كه بر استوانه سفالی 
درج شده و موجود است و نخستين اعالميه حقوق بشر بشمار 
می آيد. به اين ترتيب دولت واحد ايرانيان در اكتبر 1961 دو 
هزار و پانصد ساله شده بود كه مراسم سالروز آن پس از تأمين 
بودجه، در اكتبر 1971 )مهرماه 1350( با ده سال تاخير برگزار 
شد و تقويم رسمی ايران بعدا از هجری خورشيدی به آن مبداء 

تغيير يافت.

روز مِهر از ماه مِهر

2557 سال تداوم دولت ایران بیش از هر کشور دیگر در جهان
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نوزدهم اكتبر سال 480 پيش از ميالد )27 مهرماه( را روزي نوشته 
اند كه خشايارشا رهبر وقت ايرانيان با دولت كارتاژ )تونس امروز و 
نواحي اطراف آن در شمال آفريقا كه رو به روي جزيره سيسيل و 
پاشنه ايتاليا در ساحل جنوبي مديترانه قرار گرفته و آثار ابنيه باستاني 

آن زمان باقي است( پيمان اتحاد بست. 
    هدف خشارياشا پسر داريوش و نوه دختری كوروش بزرگ از اين 
پيمان، ايجاد سد در برابر گسترش اتحاديه يونانيان در جهت جنوب 
و شرق و درگير نگهداشتن اين اتحاديه در جنگهاي دوردست و 
درگيری های داخلی بود تا به فکر تعّرض به ايونِي ايران )آناتوليا و 
جزاير اژه( نيافتد. ]شهرهاي يوناني زبان واقع در آناتوليای غربی و 
جزاير شرقي درياي اژه و درياي مديترانه از جمله قبرس، ايوني خوانده 
مي شدند. واژه يونان كه در خاور ميانه بکار مي رود بر پايه واژه »ايوني« 
ساخته شده است.[. در آن زمان، يونان در جنوب ايتاليا و از جمله در 
جزيره سيسيل )سيچيليا( مهاجرنشين داشت كه معروفترين آنها 

سيراكيوز )سيراكوز( است. 
    در پي همين اتحاد و كمك مالي ايران بود كه »هاميلکار« كارتاژي 
به سيسيل حمله نظامي بُرد. ولي پس از پياده شدن در ساحل 
پالِرموي امروز چون توفيقي به دست نياورد همانجا خودكشي كرد.

     اتحاد امپراتوري ايران )اَبَرقدرت جهان وقت( و كارتاژ تا 70 سال 
بعد )سال 410 پيش از ميالد( ادامه داشت و كارتاژ از كمك مالي 

ايران برخوردار بود.
     كارتاژي ها مهاجران فنيقي )لبنانيـ  سوري( بوده اند كه نام شهر 
خود واقع در تونس امروز و ساحل درياچه تونيشيا را »كارت هاداشت« 
به معناي شهر تازه گذارده بودند كه رومي ها آن را »كارتاژ« تلفظ 
كردند كه چون كتب تاريخ قرون قديم عمدتا توسط يونانیـ  رومي 

ها نوشته شده است به همين صورت باقي مانده است. معروفترين 
سردار كارتاژ، هانيبال بود كه به اسپانيا و ايتاليا لشکر كشيد و در اين 

لشکركشي از فيل استفاده كرده بود.

به نوشته كرونيکل رويدادهاي تاريخي، 
بسط فرهنگ ايراني در چين سبب شده بود 
كه تا اكتبر سال 50 پيش از ميالد )ِمهرماه 
2068 سال پيش( تقريبا در همه چين واژه 
ايراني »ساتراپـ  نگهبان و پاسدار شهرستان 
و ايالت« را براي سران ايالت ها بکار برند. 
مناسبات ديپلماتيك ايران و چين )داشتن 
سفير دائم و مستقر در پايتخت( كه در 
پامير )تاجيکستان امروز( و مناطق شمالی 
آن با ايران همسايه بود از سال 213 پيش 
از ميالد )دو هزار و 231 سال پيشـ  زمان 

پادشاهی تيرداد يکم( برقرار شده بود. شمار 
اعضای سفارت ايران در چين در سال 516 
ميالدی )زمان سلطنت »وودی« در چين 
و قباد ساسانی در ايران( 90 تَن ازجمله يك 
موبد )روحانی زرتشتی( بود و سفارتخانه 

ايران در چين، گارد ايرانی داشت.
 آئين مانوی نيز از اواسط دوران ساسانيان 
در غرب چين وسيعا رواج يافته و در دوران 
اشکانيان و ساسانيان، حجم مبادالت 
بازرگانی دو كشور همسايه چشمگير بود. به 
دليل همين دوستی بود كه پيروز )فيروز( 

پسر يزدگرد سوم برای گرفتن كمك نظامی 
به چين رفته بود و متعاقب سقوط دولت 
ساسانی، هزاران ايرانی از طبقه اول جامعه 
به چين مهاجرت كردند و چند برابر اين 

عده، به هندوستان.
    مي دانيم كه واژه »چين« را ايرانيان از نام 
دودمان پادشاهان »كين = شين« حاكمان 
آن كشور در عهد قديم ساختند و اين واژه 
از ايران به اروپا انتقال يافت و جهاني شده 
است. حال آن كه چيني ها كشورشان را با 

واژه ديگري خطاب مي كنند.

استراتژی ایراِن َاَبرقدرت: اتحاد با کارتاژ برضد یونانیان 
 کمک مالی ایران به دولت کارتاژ

نفوذ فرهنگ ایراني در چین باستانـ  ایرانیان بودند که واژه »چین« را جهانی ساختند
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داريوش هخامنشي پسر ويشتاسپ از بزرگان پارس در نخستين 
روز از جشنهاي مهرگان )پس از تطبيق با تقويم ميالدي؛ دوم اكتبر( 

در سال 522 پيش از ميالد، شاه ايران شد.
     در دوران حکومت 36 ساله داريوش بزرگ، قلمرو ايران از دره سند 
)Indus( تا سواحل ليبي در افريقا، جزاير شرقی دريای اژه ازجمله قبرس 
و از شماِل درياي مرمره )Thrace(، بالکان شرقی و بخشی از مناطق 
دريای سياه در اروپا تا كوههاي پامير در آسيا شامل همه خاورميانه 
امروز، آسياي ميانه، قسمتي از آسياي جنوبي، قفقاز، مصر و قسمتي از 
سودان بود كه به اُستانهاي متعدد )ساتراپي( تقسيم شده و مستقيما 
زير نظر حکومت مركزي و بر پايه قوانين واحد اداره مي شدند و به آن 
قسمت كه سه طايفه ايراني در آن سکونت داشته، داراي نياكان و 
فرهنگ مشترك بوده و آيين هاي نوروز را گرامي داشته و يکسان برگزار 
كرده اند "ايران زمين" گفته اند )مادها از »ري« به سمت غرب و شمال 
غربي از جمله ُكردها و آذري ها، پارسها از منطقه ري به جنوب تا جزاير 
خليج فارس و از شرق تا آن سوي رشته كوههای ِهندوُكش و انتهاي 

بدخشان، و پارتها در شمال شرقيـ  خراسان بزرگتر، تبرستان و ...(. 
    مصر ساتراپي ششم ايران بود.

     كوروش بنيادگذار كشور ايران بوده است، ولي ناسيوناليسم ايراني 
با داريوش بزرگ به دنيا آمده است. كوروش، جهاني فکر مي كرد و يك 
جامعه مشترك المنافع متساوي الحقوق به مركزيت "ايران زمين" به 
وجود آورده بود و مداخله در امور داخلي اعضاي اتحاديه را روا نمي 

داشت.
    داريوش بزرگ در كتيبه هايي كه از او باقي مانده اند با ستايش اهورا 
مزدا )خدای بزرگ( كه زمين و آسمان و بشر و شادي ها را آفريده است، 
شاهي خود بر اين سرزمين پهناور را كه مردان خوب و اسبان خوب 
)مقصود ارتش خوب( دارد از عنايات او دانسته است و در يکي از كتيبه 
هايش از اهورا مزدا خواسته است كه "ايران زمين" را از آفت دروغ و بالي 

خشکسالي در امان دارد.
     از كارهاي مهم داريوش ايجاد آبراهي ميان درياي سرخ و رود نيل 
بود كه خليج فارس را به درياي مديترانه متصل سازد. كار مهم ديگر 
او؛ دستور ساختن تخت جمشيد بود كه شاه نشين ايران زمين باشد 
)پايتخت اداري ايران شهر شوش بود(. ايجاد يك سپاه هميشه آماده 
در مركز كه تا رسيدن ساير واحدهاي ارتش از شهرستانها و نقاط دور 
دست كشور، بتواند در برابر هرگونه تهاجم ناگهاني ايستادگي كند 
اقدام مهم ديگر او بود. ضرب سکِه زر و سيم، مخصوصا سکه هاي طالي 
تقريبا خالص موسوم به َدريكـ  داريكـ  در سال 515 پبش از ميالد 
ابتکار مهم داريوش اول بود. تاسيس پُستخانه، دادگاه، كودكستان و 
دبستان ) منحصر به پسران( و وضع قوانين و تعرفه مالياتي و ايجاد يك 
نيروي دريايي در خليج فارس و شاخه آن در مديترانه چند نمونه ديگر از 
كارهاي داريوش بزرگ به شمار مي آيد. آمريکاييان 23 قرن بعد هنگام 

تاسيس پستخانه دولتي )فدرال( اين كشور همان شعار داريوش را بر سر 
در آن َحك كردند كه باد و باران مانع كار چاپارها نخواهد شد. داريوش 
ميان شوش و ساحل مديترانه نوعي جاده آسفالته كشيده بود كه اخيرا 
قسمتي از آن به دست آمده است. اقدام نظامي بي سابقه داريوش انتقال 
24 هزار سوار و پياده با كشتي از شرق مديترانه به ساحل آتن در يونان 

)800 كيلومتر مسافت( بود.
     داريوش كه با آتوسا دختر كوروش بزرگ ازدواج كرده بود در سال 
486 پيش از ميالد درگذشت و پسرش خشايارشا نوه كوروش بر جاي 
او نشست كه سياست پدر را عينا دنبال كرد. داريوش در نقش رستم 

مدفون شده است.
     برخي موّرخان، شاه شدن داريوش را 16 ِمهر )هشتم اكتبر(، آخرين 
روز آيين هاي ِمهرگان )روز اصلي ِمهرگان( نوشته اند. در آن زمان مراسم 

سالروز شاه شدن داریوش بزرگ پدر ناسیونالیسم ایرانيـ  اشاره ای به اصالحات او که 
جهانی شده اند

طرز نشستن و لباس داریوش بزرگ، صندلي و چوبدست او نشانه تمدن 
عظیم و پیشرفته ایرانیان در 25 قرن پیش است که جهان امروز را 

شگفت زده کرده است.
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دوم اكتبر سال 1187 ميالدي در پي ده سال جنگ، باالخره 
صالح الدين ايّوبي )ُكرد( سلطان وقت مصر و سوريه بيت المقدس 
)اورشليم( را از دست صليبيون خارج ساخت و سپس به اخراج آنان 
از انتاكيه، بندر صور و ترابلس )لبنان( پرداخت. تالش 18 ماهه 
»ريچارد شيردل« پادشاه وقت انگلستان هم براي پس گرفتن بيت 
المقدس به جايي نرسيد و در 1192 به اروپا بازگشت و جنگهاي 

صليبي فروكش كرد.
     صالح ايوبي يك »ُكرد« متولد تِکريت )عراق امروز( در جوانی 
از افسران سپاه عمويش »شيركوه« فرمانده ارتش مصر بود كه پس 
از او اين سمت را برعهده گرفت. وی بعد از درگذشت سلطان مصر، 
خود را سلطان مصر و سوريه و مناطق اطراف خواند و به جنگ با 

صليبيون اروپايي شتافت. 
     بيت المقدس 88 سال در دست صليبيون اروپايي بود. صالح 
الدين كه در اروپا درباره جوانمردي هاي او چندين كتاب نوشته شده 

است حجاز را هم بر قلمرو خود افزوده بود.

و باالخره صالح الدین ایوبي )ُکرد( بیت المقدس )اورشلیم( 
را از دست صلیبیون بیرون آورد

مهرگان شش روز ادامه داشت. آيين هاي ِمهر )جشن هاي مهرگان( 
پس از نوروز مهمترين اعياد ملي ايرانيان بوده است.

    از زمان داريوش بود كه مدارس، پس از آيين هاي مهرگان آغاز 
بکار كرده اند كه اين رسم از طريق يونان به سراسر جهان منتقل شده 
استـ  گرچه در بعضي كشورها به مالحظات اقليمي، مدارس چند روز 
جلوتر آغاز بکار مي كنند. هدف اصلي از ايجاد مدارس در ايران عهد 
هخامنشي عمدتا تدريس اخالقيات، تندرستي، سواري و تيراندازي 
و سرانجام انتخاب مستعدترين كودكان براي خدمت در ارتش بود. به 
نوشته مورخان رومي )به نقل از يونانيان(، آموزگاران ايراني در دبستانها 
به كودكان مي آموختند كه اقتدار و عظمت وطن كه حفظ سعادت، 
پيشرفت و تمدن آنان بستگي به آن دارد در اين است كه دوست و متحد 

باشند و ارتشي شکست ناپذير داشته باشند.
این ایران را داریوش بزرگ برای ما به میراث گذارد )نقشه(

تصویری از صالح الدین
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چهارم اكتبر 1467 ميالدي، زين العابدين شاهزاده تبعيدي 
 »Khokar كشمير با كمك مردان طايفه خود - طايفه »خوكار
بر برادرش عليشاه كه حکمران كشمير بود مسلط و سلطان اين 
سرزمين شد و بالفاصله فارسي را زبان رسمي دربار و سازمانهاي 

دولتي كشمير اعالم كرد. زين العابدين از دوستداران ايران، ايرانيان 
و فرهنگ و ادب ايران بود و تا پايان ُعمر از اين كه در ايّام ِمهرگانـ  
جشن های باستاني ايرانيانـ  به حکومت رسيده بود ابراز خرسندي 

مي كرد و آن را به فال نيك مي گرفت. 

فارسي زبان اداري کشمیر شد

پس از تبعيد رضاشاه پهلوی از ايران، بازگردانيدن مقاماتي را 
كه بركنار و يا زنداني كرده بود به كار آغاز شد و دهم مهر 1320 
امان اهلل جهانباني را كه رضاشاه خلع درجه كرده بود به سرلشکري 
بازگرداندند و پست وزارت دادند و سرانجام 14 روز بعد قانون 
بخشودگي از مجلس گذشت! و شامل همه كارمندان و مقامات 

سابق شد.
     بازگشت برخي از اين افراد كه محق به مجازات بودند به پستهاي 

دولتي باعث گسترش فساد اداري شد كه هر روز ابعاد بيشتري مي 
يافت و .... همين فساد اداری يکی از انگيزه های انقالب سال 1357 

بشمار آمده است. 
مروری بر تاريخ نشان می دهد كه انقالب ها و كودتاها نتيجه 
نارضايتی ها و نارضايتی ها نتيجه تداوم فساد اداری بوده است. 
فساد اقتصاد يك كشور را تخريب می كندـ  تخريبی كه راه حل 

متعارف نخواهد داشت.

بخشودگي مقامات برکنار شده که نتیجه اش گسترش فساد اداري بود

والديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه فدراتيو در ديدار خود 
از تاجيکستان، 17 اكتبر 2004 پايگاه نظامي تازه آن كشور را 
گشود و حضور نظامي تازه روسيه در تاجيکستاِن استراتژيك 
را مسلم ساخت و امور ايستگاه مانيتورينگ فضائي در كوههاي 
بلند تاجيکستان را به دست گرفت. پايگاه نظامي تازه روسيه در 
تاجيکستاِن پارسي زبان و ايرانی تبار، همان محل پادگان سابق 

لشکر 201 شوروي است. 
    در ديدار پوتين از تاجيکستان بر سر مسئله مهاجرت تاجيکان به 
روسيه و بکار پرداختن در اين كشور نيز ميان سران دوكشور توافق 
حاصل شد. برآورد شده است كه صدها هزار تاجيك به صورت موقت 

و برای كار و درآمد در روسيه بسر مي برند. 
        شش سال بعد، و باز هم در اكتبر )اكتبر 2012( پوتين براي يك 
ديدار دو روزه )چهارم و پنجم اكتبر( به تاجيکستان رفت و قرارداد 

استقرار نظاميان روسيه در آن كشور را تا سال 2042 )به مدت 30 
سال( تمديد كرد و وعده كمك اقتصادي داد. نيروهاي روسيه در 
سه پايگاه در تاجيکستان استقرار دارند. تاجيکستان با افغانستان 
و چين مرز مشترك دارد. ايران در دوران دولت احمدی نژاد توجه 
ويژه به تاجيکستان داشت كه اين توجه رو به كاهش گذاشته و دولت 
سعودی جای آن را گرفته است. تاجيکستان سرزمينی است كه 
كوروش بزرگ برای حفظ تمدن ايرانی آن و جلوگيری از ورود اقوام 

با فرهنگ پايين تر به آنجا رفت و در همانجا درگذشت.
تاريخ نگاران تاجيکستان را قلب »اوراسيا« نوشته اند. اگر در قرون 
وسطا، نيروی دفاعی مستقر در سرزمينی كه امروز تاجيکستان 
نام گرفته است توان كافی داشت مغول ها و آلتائيك ها به ايران و 
آسيای غربی و جنوبی وارد نمی شدند و چهره فرهنگی و مدنّيت 

آن را تغيير نمی دادند.

ادامه استقرار نظامیان روسیه در تاجیکستان تا سال 2042

پوتین و رحمان در اکتبر2004
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چارلز كورنواليس آخرين فرماندار انگليسي مهاجرنشينان آمريکا 
كه نظاميان او از نيروهاي مشترك استقالل طلبان و فرانسه در »يورك 
تاون« ويرجينيا شکست خورده بودند 19 اكتبر 1781 شمشير خود 
را به عالمت تسليم نزد جورج واشنگتن فرستاد، ولي به بهانه بيماري 
شخصا با وي مالقات نکرد و سپس با 8 هزار تَن نيروهاي شکست 
خورده اش خاك آمريکا را ترك گفت. پادشاه انگلستان براي جبران 
تحقير كورنواليس، وي را به سمت فرماندار هندوستان منصوب كرد و 
به اين شبه قاره فرستاد!. وی يك امير و يك ژنرال بود. با تسليم شدن 
او به مهاجران استقالل طلب و متحدان فرانسوی آنان، ُعمر 174 ساله 
حکومت انگلستان بر مهاجرنشيان 13 گانه پايان يافت و فدراسيون 

آمريکاـ  اينك دارای 50 عضو و چند تريتوری ايجاد شد.

يکم اكتبر 1827 ايوان پاسِکويچـ  ژنرال روس، شهر ايروان )يِِروان 
Yerevan=Erevan ( و اينك شهری ميليون نفری را كه بيش از 

2 هزار سال وابسته و يا پيوسته به ايران بود مورد تعّرض قرار داد و به 
رغم دفاع طوالنی و سخت نظاميان ايران، آن را تصرف كه سال بعد 
)22 فوريه 1928( طبق سازشنامه تركمن چای به روسيه واگذار 
شد و اينك پايتخت جمهوری مستقل ارمنستان است. نبرد اكتبر 
1927 روس ها با لشکريان ايران و عمدتا سپاه اصفهان در ايرواِن 
2800 ساله يکی از 44 نبرد سخت در تاريخ نظامی جهان بشمار 
رفته است. در اين نبرد، نظاميان ايران و چريك های ارمنی جانانه 
دفاع و مقاومت كردند و تا آخرين لحظه دريافت دستور تَرك مقاومت 
و عقب نشينی، به نبرد ادامه دادند و به نوشته مورخان نظامی تا پای 
جان به قانون داريوش بزرگ كه سرباز ايرانی را از تسليم و تَرك 
ايستادگی منع كرده )قانوِن معروِف ايستادگی و يا مرگ( وفادار 
ماندند. در اين نبرد، توپخانه سپاه اعزامی اصفهان توسط نظاميان 

ارمنِی اصفهانی اداره می شد.
     ارمنستان از زمان مادهای ايران و پيش از كوروش بزرگ همواره 
متحد و يا وابسته به ايران بود و ايران بارها برسر آن با روميان جنگيد. 
از دست رفتن ايروان در نبرد اكتبر 1827 شکست بزرگی برای ايران 
بود و همچنين برای ايروانی ها كه هزاران تَن از آنان به داخله ايران 

مهاجرت كردند.
 از دوران صفويه تا امضای سازشنامه تركمن چای، در هر جنگی 
با عثمانی، ايران برای حفظ ايروان در كنار خود، حاضر به هرگونه 
گذشتـ  حتی از دست دادن بغداد می شد. در دوـ  سه دهه اخير 
دولت ايران مناسبات بسيار نزديك با جمهوری مستقل ارمنستان 
برقرار كرده است كه اينك به مراتب كوچکتر از ارمنستان پيشين 
است كه تا درياچه وان امتداد داشت. دشمنی و فشار عثمانی به 

ارمنيان و كشتار 1915 كه از اپريل اين سال آغاز شد و در كتاب 
های تاريخ به آن عنوان Armenian Genocide داده اند باعث 
پراكنده شدن آنان در سراسر جهان شده است و كاليفرنيا اينك يك 
اقليت پُرجمعيت اَرمنی دارد. در جريان اين رويداد كه عمدتا اَرمنيان 
داخل قلمرو عثمانی را در بر گرفته بود، بسياری از اين ارمنيان به شهر 
ايروان فرار كرده و مقيم قلمرو روسيه شده بودند. طبق برخی نوشته 
ها، نام ايروان )يروان( از اسم يرواند ششم پادشاه باستانی ارمنستان 
گرفته شده است. ارمنستان نخستين سرزمينی است كه مسيحيت 
را دين خود اعالم كرده است. بسياری از مقامات و ازجمله يك رئيس 
جمهوری جماهيريه شوروی از ارمنيان بودند و اينك هم وزير امور 

خارجه روسيه و همچنين رئيس سرويس های خبری اين كشور.

پایان حکومت 174 ساله انگلستان بر مهاجرنشینان 13 گانه اش در آمریکاي شمالي

روزی که ایروانـ  شهری که هزاران سال در کنار ایران بود مورد تعرض پاسکویچـ  ژنرال 
روس قرارگرفت

ژنرال پاسِکویچ

Cornwallis
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19 اكتبر 1987 ميالدي )27 مهرماه( نيروي دريايي آمريکا سه 
سکوي نفتي ايران در خليج فارس را به گلوله بست كه دو سکوي آن 

آسيب شديد ديد.
     يك روز پيش از اين حمله، رونالد ريگن رئيس جمهوري وقت آمريکا 

سران مقنّنه اين كشور را به دفتر خود فراخوانده و به آنان گفته بود كه 
جمهوري اسالمي در خليج فارس براي منافع امريکا و كشتي هايي كه 
با پرچم آمريکا رفت وآمد مي كنند يك تهديد دائمي است و او تصميم 
گرفته است كه آمريکا هراقدامي را برضد آن دولت كه بتواند، انجام دهد.

گلوله باران شدن سکوهاي نفتي ایران توسط ناوگان آمریکا

هر استاد تاريخ معاصر ايران و هر نويسنده تاريخ عهد قاجاريه در 
بيانات و نوشته هايش از قرارداد چهارم مارس 1857 انگلستان با ايران 
كه در پاريس تنظيم و امضاء و در بغداد مبادله شد به عنوان نمونه بارزي از 
تحميالت عصر استعمار )نوع قديم آن( و منحوس تر از عهدنامه تركمن 
چاي نام برده و از ايرانيان خواسته است كه آن را به دّقت بخوانند و از ياد 

نبرند تا تکرار نشود كه »ضعف« بدبختي بزرگي برايشان خواهد بود.
     سي ام مهرماه 1331 روزنامه هاي تهران به مناسبت قطع مناسبات 
ايران با انگلستان و بسته شدن ساختمان سفارت دولت لندن در خيابان 
فردوسي، براي دومين بار پس از 93 سالـ  به ماجراي نخستين قطع 
رابطه كه مربوط به لشکر كشي انگلستان به ايران و جدا كردن هرات و 
مناطق اطراف آن از پيکر ايران بود مشروحا اشاره كرده و متن قرارداد 
مورخ چهارم مارس 1857 دو كشور را به چاپ رسانده و از باب تهديد، 
يادآور شده بودند كه فصل هفتم اين قرارداد كه منجر به جدايي هرات 
شد به دولت ايران اين حق را داده است كه اگر از ناحيت افغانستان 
احساس خطر كند بتواند لشکر به افغانستان بکشد و منطقه خطر را 
متصرف و اصحاب خطر را تنبيه و مجازات كند. تنها در فصل هفتم از 
اين قرارداِد 15 فصلي چنين امتيازي به ايران داده شده بود و اين كوتاه 

آمدن هم به اين سبب بود كه سربازان ايراني سريعا مناطق شرقي وطن 
خود )افغانستان امروز( را كه انگليسي ها مي خواستند براي جلوگيري از 
پيشروي روس ها به سوي آسياي جنوبي در اختيار گيرند تخليه كنند. 
انگليسي ها كه به منظور فشار وارد آوردن بر ايران، با دادن اعالن جنگ و 
لشکركشي منطقه بوشهر، چند جزيره و مناطقي در خوزستان را تصرف 
كرده بودند نيروي زميني كافي در هند نداشتند كه غرب افغانستان را 
هم از بدنه ايران جدا كنند. به عالوه، احتمال كمك نظامي روسيه هم 

به ايران مي رفت. 
    خواندن ساير فصول قرارداد پاريس دردآور است ازجمله اصل 
چهارم مبني بر مجبور كردن ايران به عفو ايرانياني كه در اين جريانات 

از انگليسي ها حمايت كرده بودند و ....
    سرزميني كه انگليسي ها نام افغانستان بر آن نهاده اند نزديك به 24 
قرن بخش اصلي ايرانزمين بود و بسياري از مردم آن لقب »پارسيبان 
= پارسيوان« داشتند. بيشتر قهرمانان و مبارزان كسب استقالل و 
حاكميت ايران ازجمله يعقوب ليث از آن منطقه بودند و همچنين 
نخستين شعراء پارسي گو و نويسندگان. شهر هرات سال ها پايتخت 

ايران و حاكم نشين خراسان بود.

قرارداد مارس 1857 انگلستان با ایران و جداکردن هرات و مناطق اطراف آن منحوس تر از 
معاهده ترکمن چاي

بيست و دوم اكتبر زادروز نادرشاه سردار بزرگ ايران است كه در 
سال 1688 ميالدی در دستگرد خراسان به دنيا آمد و 59 سال عمر 
كرد و مرزهای ايران را در شمال و شمال غربي، جنوب و شرق به حد 
زمان ساسانيان رسانيد و در شمال غربی و غرب، عثمانی را از قفقاز و 

همه سرزمين های ارمنی نشين بيرون راند و شهرهاي 
كربال و نجف را متصرف شد. وی همچنين به تصرف 
دهلی موفق شد و با فراری دادن روسها، مرزهای ايران در 
داغستان را تثبيت كرد. مورخان نظامی »نادر« را آخرين 
سردار بزرگ مشرق زمين خوانده اند. وی در نوجوانی با 
مادرش به اسارت ازبکها كه به خراسان دستبرد زده بودند 
درآمد ولی پس از رسيدن به سن بلوغ و نيز درگذشت 
مادرش، از اين اسارت فرار كرد و به ايل افشار پناهنده شد 

و به همين سبب وی را نادرشاه افشار نوشته اند، حال آن كه در اصل، 
از تبار افشارها نبود. نادر دهم ژوئن 1747 در جريان كودتای افسران 
ناراضی خود در اردوگاه نظامي فتح آباد واقع در 12 كيلومتري قوچان 
)خبوشان( خراسان كشته شد و با مرگ او تاريخ شرق ورق خورد و تا 
نيمه قرن بيستم گرفتار استعمار اروپايی و فالكت 
بود. نادر شاه بود كه گفت بدون قدرت دريايی موثر 
نمی شود به استعمار اروپايی بر شرق پايان داد و 
ايران بدون قدرت دريايی، از ناحيه جنوب آسيب 
پذيرتر از مرزهای سه جانب ديگر است و برای 
ساخت يك ناوگان نيرومند بايد از پارسيان هند 
كمك گرفت كه طمع ديگری ندارند. وی خودرا 

»نادر ايرانزمين« می خواند.

زادروز نادرشاه سردار بزرگ مشرق زمینـ  اشاره به فرضیه او؛ قدرت دریایی

تصویری از مجسمه نادرشاه
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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

 »  Valery Ivanov اكتبر 2018 از قتل »والري ايوانف
روزنامه نگار روس و ناشر »تولياتي ريويو« 16 سال گذشت. 
او تنها قرباني اوضاع پس از فروپاشي شوروي و تنها روزنامه 
نگاري نبود كه در شهر صنعتي و مركز كارخانه هاي 
اتومبيلسازي منطقه ولگا به دست مافياي روس كشته شده 
بود. در شهر تولياتي كه تا مسکو صدها كيلومتر فاصله دارد و 
به نام دبير كل پيشين حزب كمونيست ايتاليا تجديد نام شده 
است از سال 1995 تا 2002 شش روزنامه نگار جان خود را 
بر سر افشاگري فساد گذارده بودندـ  فسادي كه زاييده ادغام 
سياست، كسب و كار، و مافيا در روسيِه پس از انحالل شوروي 
بود. از سال 2000 تا 2003 در روسيه 13 روزنامه نگار منتقد 

اين اوضاع جان خود را از دست دادند.

هدف از ترور آنان عمدتا اين بود كه نه تنها سد راه ادامه فساد 
نباشند، بلکه روزنامه نگار ديگري پيدا نشود كه مثال بنويسد: 
شماري در روسيه اموال عمومي را كه محصول 70 سال 
سوسياليسم، و متعلق به همه مردم اند دارند غارت مي كنند 
و با ثروتي كه به هم زده اند وزير و وكيل و ... تعيين مي كنند و 

به اين وسيله باقي مي مانند و مابقي روس ها را بمانند دوران 
»ِسرفُدم« استثمار مي كنند. 

    سطور باال خالصه اي بود از آن چه كه 17 اكتبر 2003 بر سر 
گور »والري ايوانف« به مناسبت يکمين سالگرد قتل وي بيان 
شد و روزنامه ها در گوشه و كنار جهان به آن اشاره داشتند. 
قتل ايوانف، آخرين ترور روزنامه نگاران اينوستيگيتيو روسيه 
كه از 1991 آغاز شده است نبود. طبق برخي آمارها شمار اين 
ترورها به دهها مورد رسيده است. روزنامه نگار حرفه اي، يك 

خادم وطن و بشريت خوانده شده است.
در همين ماههای گذشته از سال 2018 چند روزنامه نگار 
در مکزيك، قطعات يوگوسالوی پيشين، بلغارستان و ... كشته 

شدند و جمال خاشقجی آخرين آنان بود.
جمال خاشقجی، 59 ساله سردبير پيشين روزنامه دولتی 
الوطن در كشور سعودی و مشاور پرنس تُركی الفيصل سفير 

پيشين سعودی در واشنگتن بود.
خاشقجی يك سال و نيم پيش و پس از تعيين محمد بِن 
سلمان به عنوان وليعهد سعودی، اين كشور را ترك كرد و 

منتقد هيات حاكمه سعودی شد.

ترور روزنامه نگاران ادامه داردـ  قتل شش روزنامه نگار در یک شهر روسیهـ  
روزنامه نگاراني که برضد غارت اموال عمومي نوشته بودند!ـ  اشاره به قتل جمال 

خاشقجی
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وی در اين مدت در يك رشته مقاالت از سياست های دولت 
سعودی در قبال دولت َقَطر، قطع روابط با كانادا، مداخله در جنگ 

يمن و برخورد با فعاالن حقوق مدنی انتقاد می كرد.
خاشچقی نياز به مداركی داشت تا با نامزد تازه اش ازدواج كند 
و برای به دست آوردن اين اسناد، با نامزدش از لندن به استانبول 
رفته بود ]چرا استانبول؟، روشن نشده است[. وی نخستين بار  28 
سپتامبر 2018 به كنسولگری سعودی در استانبول مراجعه كرد. 

به او گفته شده بود كه سه شنبه )دوم اكتبر( مراجعه كند.

طبق گزارش ها، به نظر می رسد برنامه ريزی عملی برای از ميان 
برداشتن او در فاصله همين چهار روز صورت گرفته باشد.

در پی ناپديد شدن خاشقچی و  سپس انتشار خبر قتل او كه در 
جريان مبارزات انتخاباتی بسيار حساس كنگره آمريکا صورت گرفت  
انعکاس جهانی و انتقاد وسيع در پی داشت بگونه ای كه ساير اخبار 
و رويدادها را تحت الشعاغ قرار داد. دولت آلمان سردسته منتقدين 

قرار گرفت و .... دولت سعودی كه از خود خونسردی نشان داد اعتراف 
كرد كه خاشقجی به دست شماری مأمور خودسر كه بازداشت شده 
اند و در جريان يك مشاجره كشته شده و سه مقام اطالعاتی كه در 
جريان قضيه بودند بركنار شده اند. دو روز بعد نيز پادشاه و وليعهد 
سعودی برادر و پسر خاشقجی را به دفتر خود دعوت و شخصا ابراز 
تأسف كردند. اصحاب نظر گفته اند كه بايد منتظر پايان مبارزات 
انتخاباتی آمريکا بود تا نظر واقعی دولت اين كشور مشخص شود 
كه محال است بخواهد دولت سعودی را در جهانی كه چند قدرت 
ديگر در حال طلوع هستند از دست بدهد. برخی از اصحاب نظر، 
انعکاس وسيع اين رويداد را به حساب رقابت دولت سعودی و دولت 
تركيه بر سر  جلب دولت های سّنی مذهب گذاشته اند، و در عين 
حال گفته اند كه انعکاس اين رويداد سبب خواهد شد كه دولت ها 
در برخورد با روزنامه نگاران منتقد احتياط بيشتری كنند. برخی از 
مفسران هم دولت آلمان را بازنده اين ماجرا می دانند كه دست به 

اقدام عليه سعودی زده است.

چند روز پس از رسانه ای شدن قتل 
جمال خاشقجی روزنامه نگار عرب از كشور 
سعودی، چهره نامزد او رسانه ای شد. وی 
كه خديجه چنگيز نام دارد و از اتباع تركيه 
است گفته است قرار بود كه با جمال كه دو 
سال بود از وطن خارج شده بود ازدواج كنم. 
ثبت ازدواج ما نياز به گواهی رسمی طالق 
جمال از زن اولش بود كه با هم دارای فرزند 
هستند. ما از لندن به تركيه بازگشتيم و 
جمال به كنسولگری سعودی در استانبول 
رفت و درخواست خودرا مطرح كرد كه به او 
گفتند چهار روز ديگر آماده می شود. وی 
به من گفت كه در كنسولگری با او رفتاری 

مؤدبانه داشتند.
چهار روز بعد با هم تا كنسولگری رفتيم. 
او وارد ساختمان شد و من وارد نشدم. اين 
رفت جمال بازگشت نداشت و من نگران 
شدم كه چند روز بعد خبر از قتل او انتشار 
يافت. احتماال ديدار اول او از كنسولگری را 
به مقامات مربوط در كشور سعودی اطالع 
داده بودند و در آنجا، نقشه طرح شده بود. 
خديجه كه خيلی جوانتر از جمال به نظر 
می رسد نگفته است كه چرا وقتی كه از 
بازگشت جمال از كنسولگری مايوس شد 
همان ساعت جريان را به پليس تركيه خبر 

نداده بود.

خدیجه چنگیز که جمال خاُشقجی به خاطر ازدواج با او جان خودرا از دست داد

 خدیجه چنگیز

 Gonter 16 اكتبر زادروز گونتر گراس
Grass نويسنده، شاعر، ترسيم گر و پيکرساز 

آلمانی است كه بسال 1927 به دنيا آمده بود. 
وي 13 اپريل 2015 درگذشت. اصحاب نظر 
از گونتر گراس به عنوان بهترين نويسنده 
آلماني پس از نيمه قرن 20 ياد می كنند. 
سبك Magic Realism با داستان نگاری 
 او جان گرفته است. داستان طبل َحلَبی

 ) The Tin Drum ( او كه در سال 1959 

انتشار يافت و بعدا فيلم سينمايی شد در سال 
1999 و پس از 40 سال برنده جايزه ادبی 

نوبل شد.
    گونتر كه يك سوسيال دمکرات بود 
36 تاليف دارد ازجمله »َقرن من«. گونتر از 
زمان »ويلی برانت صدر اعظم پيشين و رهبر 
سوسيال دمکرات هاي آلمان« كه با او دوستی 
داشت مورد عالقه و احترام سوسيال دمکرات 

های اروپا و بويژه آلمان بوده است.

زادروز گونتر گراس بزرگترین نویسنده آلمانِی نیمه دوم قرن 20
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سوم اكتبر 1800 استاد »جورج 
بانکرافت« از تاريخدانان بزرگ قرن 19 به 
دنيا آمد و تاريخ ده جلدي آمريکا )از ورود 
كريستف كلمب به اين قاره تا زمان خود( 
كه هر سال هم در آن تجديد نظر مي 
كرد مهمترين دستاورد اوست كه تا 17 
ژانويه 1891 )تقريبا 91 سال( ُعمر كرد. 
وي از دانشگاه هاروارد دكتراي فلسفه و 
از دانشگاه گوتينگن Gottingen  آلمان 
دكتراي تاريخ گرفته بود و پس از مدتي 
تدريس در هاروارد تصميم گرفت كه وارد 
كار تحقيق و تآليف در رشته مربوط شود.  
بانکرافت )بَنکرافت( كه در ماساچوست 
به دنيا آمده بود و خانواده اش از نخستين 
گروههای مهاجر به آمريکای شمالی 
بودند در طول اقامت در اروپا و تحصيل در 
سه دانشگاه معروف آلمان )هايدلبرگ، 
گوتينگن و برلين(، در گشت و گذری 
در كشورهای اروپايی با انديشمندان 
وقت اين قاره آشنا و تبادل عقيده كرد. 
او كه قبال در افکار انديشمندان يونان 
باستان ازجمله افالتون مطالعه كرده بود 
همچنين تالش به بررسی تفّکر و نظرات 
انديشمندان قرون وسطای خاورميانه 
كرد و كوشيد تا با زبانهای خاورميانه 

آشنا شود.
 بانکرافت كه مدتی  هم وارد كار دولتی 
و ديپلماتيك شده بود تا وزيری نيروی 
دريايی و وزيری جنگ )امروزه دفاع( 
آمريکا ارتقاء يافت. او بود كه آكادمی 
نيروی دريايی آمريکا را در اناپوليس 

تاسيس كرد.
  بانکرافت كه تقريبا در همه شهرهای 
آمريکا و كشورهای انگليسی زبان، 
خيابانی به نام اوست كار نوشتن را از 
ترجمه و تفسير آثار استاد آلماني اشـ  
پروفسور »هيرن« آغاز و سپس خود را 

دربست وقف تاليف تاريخ آمريکا كرد. 
وی همچنين رساله معروفی درباره قانون 
اساسی آمريکا دارد. تالش وی به ايجاد 
دوره تحصيالت متوسطه و تعيين دروس 

اين دوره معروف و خدمتی بزرگ است.
بانکرافت در »اهميت تاريخ« نوشته 
است: خواندن تاريخ و وقوف بر تجربه 
گذشتگان اهميت بسيار دارد، اما بسياري 
هستند كه از خواندن تاريخ گريزانند و 
دليلش اين است كه موّرخان سعي نکرده 

اند كه تاريخ را ساده و شيرين بنويسند و 
به رويدادهاي روز مرتبط سازند. اگر مردم 
تاريخ ميهن خود را آن طور كه بوده است 
بدانند به وطن و هموطنان عالقه بيشتري 
پيدا مي كنند، زيرا خواهند دانست كه 
وطن ميراثي گرانبهاست و براي رساندن 
اين امانت به دست آنان، جانفشاني هاي 
زياد شده است و هموطنان، برادر و خواهر 
يکديگر هستند و رعايت احوال آنان يك 

تکليف و وظيفه است.

»جورج بانکرافت« و تاکید او در »اهمیت دانستن تاریخ«ـ  رعایت احوال هموطنان 
یک تکلیف و وظیفه است
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نوزدهم اكتبر زادروز »لويس مامفورد  Lewis Mumford«  يکي از 
موّرخان بزرگ قرن بيستم است كه در 1895 به دنيا آمد، 95 سال 
ُعمر كرد و 26 ژانويه 1990 درگذشت. وي مورخي بود كه به جاي 
پرداختن به تحقيق درباره رويدادهاي ملّي و بين المللي به پژوهش 
در زمينه تاريخ و تحول »شهر« و جوامع محدود و روند تمدن دست 
زد و راه تازه اي را براي تاريخ نگاري باز كرد و مزيد بر اين كار، باني 
جنبش جهاني توجه به شهرها و سياست داخلي و عمران و گسترش 
محلي شد. او در عمر طوالني خود تاريخچه دهها شهر معروف را 

نوشت و منتشر ساخت.
     مامفورد كار تاريخ نگاري را با نوشتن تاريخ علوم و تکنولوژي آغاز 
كرده بود و همين موضوع را هم در دانشگاه تدريس مي كرد. وي بود 
كه واژه متداول امروزـ  »تکنولوژي« را به دست داد و آن را مجموعه 

تکنيك ها و عصاره و درجه پيشرفت نامتوقف آنها خواند.
    مامفورد همچنين رابطه تکنولوژي و تمدن و پيشرفت جوامع را 
تعريف كرد كه به صورت رساله اي باقي مانده است. مامفورد اعالم 

داشت كه تا جامعه اي در تکنولوژي، مستقال پيشرفت نکند به رفاه 
و نيکبختي و آسايش نخواهد رسيد و از همان زمان، كشورها به: 

پيشرفته، در حال پيشرفت و عقب افتاده طبقه بندي شدند.
     به باور مامفورد، براي پيشرفت در تکنولوژي، بايد در يك ملت 
آرزوي نيل به اين هدف به وجود آيد و به آن اشتغال ورزد، به همان 
گونه كه تا عالقه و حمايت نباشد امر تأليف و تصنيف رشد نخواهد 
كرد. مامفورد در عين حال تاكيد داشت كه مديران جامعه به موازات 
پيشرفت تکنولوژي و تشويق به استفاده از آن بايد بکوشند كه به 
اخالقيات جامعه صدمه وارد نشود زيرا كه تکامل اخالقيات در 
حقيقت تکامل انسان و مدنّيت است و تکنولوژي تنها وسيله آسايش 

و پيشرفت.
     تاليفات معروف ديگر مامفورد عبارتند از: فرهنگ شهري، رابطه 
انسان و محيط زيست او، رفتار و زندگاني و ... كه همه آنها زمينه 
تاريخ دارد تا جامعه شناسي. وي در عين حال يك جامعه شناس و 

فيلسوف بود و گاهي هم شعر مي سرود.

مورخي که رابطه تمدن و تکنولوژي را به دست دادـ  واژه تکنولوژي از اوست
پیشرفت در تکنولوژي نباید به بهاي تضعیف اخالقیات باشد

Lewis Mumford
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دانستنی ها

نقل قولها، و نکته ها تاريخچه هاي جالبي دارند و يکي از آنها كه قدمتي نزديك به 25 قرن و عمدتا كاربُرد ديپلماتيك دارد از 
ايرانيان است به اين مضمون:»دشمِن دشمِن من دوست من است.«. 

 Peloponnesian( طبق »تاريخچه نکات بزرگان و مشاهير«، در جريان جنگ داخلي يونانيان معروف به جنگ پلوپونز    
war( كه از 431 تا 404 پيش از ميالد طول كشيد و به پيروزي اسپارت و پايان آستقالل و حاكميت آتن انجاميد؛ دولت هخامنشي 
ايران پول، خوار و بار، جنگ افزار و حتي كشتي در اختيار اسپارتي ها گذارد تا به دست آنان انتقام خود را از آتني ها بگيرد و شاه 
وقت ايرانيان بر اين استراتژي عنوان »دشمِن دشمِن من دوست من است« گذارده بود كه ناپلئون آن را از البالي تاريخ بيرون 

كشيد، زنده كرد و اينك بيش از هر وقت ديگر بکار مي رود.

برپايه محاسبات تقويمي؛ در اكتبر سال 500 ميالدي )مهرماه( ايرانيان موفق شدند كه پوالد )آهن آبديده( بسازند كه اختراع 
آن به نام ايران در تاريخ عمومي صنعت آمده است. 

    فوالد قابليت چکش خواري ندارد. ايرانيان از آن پس، جنگ افزار هاي خود را از آهن آبديده )پوالد( تهيه كردند و تا انتقال 
اين اختراع به ميان ساير ملل، برتري تسليحاتي داشتند. استفاده از آهن سابقه طوالنی تری دارد. ساير ملل از دير زمان سنگ 

آهن را شناخته بودند و از آن عمدتا به جای رنگ سرخ استفاده می كردند.

آالسکا كه سرزميني وسيع، ثروتمند و استراتژيك است 18 اكتبر 1867 )19 اكتبر به وقت مسکو( از جانب دولت وقت روسيه 
پس از دريافت پول مقّرر، به دولت آمريکا تحويل داده شد. در پي مهاجرت روس ها به آالسکا، دولت مسکو در سپتامبر 1763 
آن را جزيي از قلمرو خود اعالم كرده بود. آالسکا كه توسط دولت آمريکا از تزار وقت روسيه خريداري شده بود در همين روز 
)19 اكتبر 1867( رسما به مالکّيت آن دولت درآمد. به اين مناسبت 18 اكتبر »روز آالسکا« اعالم شده كه هر سال مراسم آن 
در آمريکا برگزار مي شود. دولت واشنگتن آالسکا را به مبلغ 7 ميليون و دويست هزار دالر از تزار وقت روسيه )كه نياز به پول 

داشت( خريداري كرده بود.
    معامله خريد آالسکا از روسيه در 30 مارس سال 1867 قطعي شده بود كه پس از تصويب »قولنامه« در سناي آمريکا و تامين 
پول، 18 اكتبر همين سال كار مبادله انجام گرفت ولي برخي از ناسيوناليست هاي روس عمل تزار وقت را غيرقانوني دانسته 
اند و استدالل كرده اند كه »سلطان« اختيار فروش قسمتي از قلمرو كشوررا نداشته است و از آن زمان، اين ادعاي روس هاي 

ناسيوناليست هرچند وقت يکبار و هربار به مناسبتي به گوش رسيده است. 
    در اكتبر 1903 مرز كانادا با آالسکا به رغم اعتراض كانادايي ها، به سود دولت واشنگتن تعيين شد. )كانادا ميان آالسکا و 
اياالت متحده قرارگرفته است(. آالسکا پس از مرگ استالين و در سوم ژانويه 1959 عنوان ايالت چهل و نهم آمريکا را به دست 
آورد. روس ها كه كامچاتکاـ  نه چندان دور از آالسکا را به دست دارند بارها از استالين خواسته بودند كه معامله فروش آالسکا 
به آمريکا راـ  ولو سمبوليكـ  غيرقانوني اعالم دارد. درجريان جنگ كره، برخي از چينيان و كره شمالي ها هم چنين فشاري را 
به استالين وارد ساخته بودند. آالسکا كه از نظر وسعت بزرگترين ايالت فدراسيون آمريکاست، همانند هاوائي از بدنه اصلي آن 

اتحاديه فاصله دارد.

دشمِن دشمِن من، دوست من است

این ایرانیان بودند که پوالد ساختند

و به این صورت دولت واشنگتن مالک »آالسکا« شد
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نواه )نوح( وبستر واژه شناس معروف و مولف فرهنگ واژه هاي 
زبان انگليسي )عکس مقابل( 16 اكتبر1758 به دنيا آمد. وي 
نخستين مولف واژه نامه انگليسي »وبستر« است كه منظما از سوي 

بنياد »وبستر« تکميل و تجديد چاپ مي شوند.

زادروز وبستر

»چائو ته او« ژنرال ياغي چين با واحد مسلح خود براي اين كه 
مجبور نشود به روي سربازان چيني مامور دستگيري اش تيغ بکشد 
راه جنوب را در پيش گرفت و در نيمه اكتبر سال 208 پيش از ميالد 
از رود سرخ گذشت و در جنوب آن مستقر شد و نام اين سرزمين 
را »نام ويت« گذارد و در آنجا دولتي به رياست خود تاسيس كرد. 
     دولت سلطنتي چين از تعقيب اين ژنرال و جانشينان او دست 
نکشيد و اين كار به صورت يك برنامه دائمي اين دولت در آمد و 

پس از 328 سال باالخره موفق شد تمامي ويتنام را تصرف كند.
     دولت سلطنتي چين، نخست نام »نام ويت« را به »جيائم چي« 
و سپس »جيائو چان« تغيير داد و اين كشور عمال به صورت يك 
ضميمه چين در آمد. دولت چين سپس هزاران كشاورز و صنعتگر 

چيني را به اين منطقه كوچ داد كه پس از گذشت 19 قرن هنوز 
خودرا چينيان ويتنامي معرفي مي كنند و زبان چيني را از ياد 
نبرده اند و گروهي از آنان اينك در محله چوالن شهر هوشي مين 

)سايگون سابق( زندگي مي كنند.
     چينيان ساكن ويتنام بعدا اين سرزمين را »آنام« يعني »جنوب 
آرام« ناميدند. پس از افتادن حکومت به دست غير چينيان، نام اين 
كشور به همان اسمي كه ژنرال »چائو ته او« داده بود باز گردانده 

شد، منتها با توجه به دستور زبان بومي: »ويت نام«.
    مرور زمان نشان داده است كه اختالف ارضي )در خشکي و 
دريا( ميان جين و ويتنام از ميان نرفته و چند دهه پيش به جنگ 

دو كشور منجر شد.

تاریخچه شنیدني نامگذاري »ویتنام«

22 اكتبر 1838 سام هيوستون به عنوان رئيس جمهوري كشور 
مستقل تکزاس آغاز بکار كرد. وي از طريق انتخابات به اين سمت 
برگزيده شده بود. بعدا تکزاس يك استيت آمريکا شد. شهر هوستون به 

نام وی نامگذاری شده است.

رئیس جمهوری تکزاس
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