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سرمقاله

اندرزهای نشست سال 1981 استادان علم اقتصاد و کارشناسان امور پول و 
بانکداری آمریکا برای حل مسئله توّرم، نرخ بهره سپردها و ...

تداوم باالرفتن درصد توّرم )اینفلِیِشن(( در آمریکا در دو سال آخر حکومت جیمی کارتر و رسیدن آن در برخی از ماههای 
سال به 12ـ  13 درصد و نبود هماهنگی میان این درصد توّرم و نرخ بهره بانکی سبب بی میلی برخی از افراد از سپرده گذاری 
در بانک و انصراف پاره ای دیگر از تمدید سپرده های خود در سررسید آنها شده بود ونیز نگرانی از خروج پول از بانک ها بود 
)بمانند دوـ  سه سال اول دهه 1930 که دولت مجبور به تعطیل کردن چند روزه بانک ها و کمک 2 میلیارد دالری به آنها شد( 
و بکار برده شدن آن پول ها در خرید خانه، طال و ... که در ژانویه 1981 تصمیم به برگزاری نشستی از استادان علم اقتصاد و 
کارشناسان امور پول و بانکداری  Monetary  گرفته شد تا راه چاره ارائه دهند. در آمریکا، سپرده ها و حساب های بانکی 
تضمین دولتی دارد و سپرده گذاران نگران ورشکست شدن بانک و ... نیستند. موضوع تضمین سپرده ها در آمریکا از زمانی 
بمیان آمد که در چند کشور در زمان های مختلف، ورشکست شدن بانک به اعتراض ِ گروهِی صاحبان حساب ها انجامیده 
و در مواردی تا شورش پیش رفته بود و یک نمونه آن؛ بحران بانکی آلمان در 1931 بود و همچنین رکود بزرگ آمریکا که 
از 29 اکتبر 1929 آغاز شده بود. ]آخرین نمونه آن تجّمع اعتراضی شماری از سپرده گذاران در چند مؤسسه مالی بدون 

مجّوز درهفتم دیماه 1396 در شهر مشهد بود که به چند شهر دیگر گسترش یافت.[. 
    نشست سال 1981 استادان علم اقتصاد و کارشناسان امور پول و بانکداری پس از بررسی و تبادل نظر به این نتیجه رسید: 

    
    1ـ  سود سپرده های بانکی مدت دار باید معادل درصد توّرم به عالوه یک بهره عادله باشد. درصد توّرم که متغّیر است 
نمی تواند سود سپرده گذار محسوب شود زیرا که از قدرت خرید و به عبارت دیگر ارزش مبلغ سپرده در سررسید آن معادل 
میزان تورم کاسته می شود و بنابراین، سود واقعی سپرده گذار همان خواهد بود که مازاد بر احتساب توّرم دریافت می کند 
و َمبلغ سوخت شده در توّرم، درآمد سپرده گذار محسوب نمی شود که مالیات آن را بپردازد. بهره واقعی که پس از َکسر 
درصد توّرم است باید برپایه و ضعیت بازار پول )تولیِد درآمد با آن پول( محاسبه و معّین شود و نمی تواند درصدی ثابت باشد.

    
    2ـ  تا زمانی که درصد توّرم به یک درصد و یا این حدود نرسد، درصد سود سپرده ها باید ماهانه و حتی هفتگی اعالم 
شود]که در آمریکا تا چند سال و پایان توّرِم بیش از 3 درصد به همین ترتیب عمل شد[. حساب های تازه مفتوح شده در آن 
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

ماه مشمول این تغییر )نرخ بهره بر پایه درصد تورم ماه( هستند نه حساب های سابق که تا سررسید تغییر ناپذیر باید باشند که برنامه 
ریزی سپرده گذار برهم نخورد.

    
    3ـ  دست هر بانک باید بر حسب وضعیت خود برای اندکی باال و پایین بردن نرِخ اعالم شده بازگذارده شود تا رقابت تجاری برقرار 

باشد و مشتریان به یک بانک متوجه نشوند و بانک دیگر بدون درآمد و فعالیت کافی. 
    

    این نتیجه )نظریه( از پشتیبانی دکتر مارتین اندرسون مشاور امور اقتصادی رونالد ریگن رئیس جمهوری وقت، پروفسور پال 
ساموئلسون برنده جایزه نوبل در اقتصاد، دکتر میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل سال 1976 در علم بانکداری، پرفسور گری بِِکر استاد 
علم اقتصاد، هربرت سایمون 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 پایین آمدن درصد توّرم پایین آمد ]و توّرم در آمریکا 
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 رسید.[.

درباره یک پزشک سوسیالیست، دو بار رئیس جمهوری یک کشور، 
سالها تجربه آوارگی پس از قتل پدر به دست دیکتاتور و بازداشت و 

شکنجه و اینک کمیسر جهانی حقوق بشر
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پرسش مخاطب:
 چرا دربارهDr. Michelle Bachelet یک سوسیالیست و دو 
بار رئیس جمهوری یک کشور و اینک رئیس کمیسیون جهانی 
حقوق بشر ننوشته اید؟. این نخستین باری است که یک رئیس 
جمهوری پیشین و در عین حال یک سوسیالیست فعال و بانویی 
که پدرش به دست یک دیکتاتور کشته شده و خودش دو دهه 
آوارگی را تجربه کرده، پزشک است و بر چندین زبان تسلط دارد 
رئیس این کمیسیون جهانی مهم و حّساس شده است؟. لطفا 

درباره او بنویسید. 

پاسخ:
پدر بانو میشل باچلِت فرانسويـ  اسپانیایي تبار یک ژنرال نیروي 
هوایي شیلي و همکار نزدیک سالوادور آلنده رئیس جمهوري وقت 
بود که پس از کودتاي 1973 ژنرال پینوشه بازداشت و در زندان 
کشته شد. میشل و مادرش نیز مدتي در زندان پینوشه بودند و 

شکنجه شدند. پینوشه تا 1990 در صدر قدرت در کشور شیلي 
بود. پیش از کودتا، میشل دانشجوي دانشکده پزشکي دانشگاه 
شیلي بود. میشل پس از رهایي از زندان، با مادرش به کالیفرنیا و از 
اینجا به استرالیا رفتند. میشل سپس از طریق پکن و مسکو و اقامت 
کوتاه در این دو شهر به جمهوري دمکراتیک آلمان )آلمان شرقي( 
رفت و در دانشگاه کارل مارکس )الیپزیک( به تحصیل پزشکي 
ادامه داد. وي که بر زبانهاي اسپانیایي، پرتغالي، آلماني، فرانسوي 
و انگلیسي مسلط و با زبانهاي روسي و چیني آشنا است پس از 
بازگشت به شیلي به کار پزشکي و فعالیت در حزب سوسیالیست 
پرداخت. میشل چند سال از دوران دبیرستان خودرا در آمریکا 
طي کرده بود زیراکه پدرش آتاشه نظامي سفارت شیلي در آمریکا 
بود. میشل ضمن کار طبابت به تحصیل در رشته استراتژي نظامي 
پرداخت و پیش از انتخاب شدن به ریاست جمهوري شیلي، 
مدتي وزیر بهداشت و وزیر دفاع ملّي شیلي بود. او نخستین بانو در 
آمریکاي التین است که وزیر دفاع شده بود و همچنین نخستین 



بانو که رئیس جمهوري شیلي شده است. بانو دکتر میشل باچلت که 
داراي سه فرزند است شهروندان یک کشور را بزرگترین سرمایه آن 

کشور مي داند.
پیروزي بانو دکتر میشل باچلت )تلفظ فرانسه: باشله( پزشک 
سوسیالیست در انتخابات ژانویه 2006 کشور شیلي از خبرهاي 
بزرگ وقت بود. برخي از اصحاب نظر، انتخاب وي در ژانویه 2006 به 
ریاست جمهوري یک کشور محافظه کار ُسّنت گرا چون شیلي را یک 
پیروزي عظیم سوسیالیسم از راههاي دمکراتیک )نه انقالب طبقه 
زحمتکش( بشمار آورده بودند. پاره اي از مفسران نیز موفقیت غیر 
منتظره اورا پیروزي بانوان در دنیاي سیاست، و نیز روشن شدن مردم 
]بیداری و آگاهی[ نسبت به گذشته، و پیشرفتي براي دمکراسي 

تلقي کرده بودند.
     دکتر باچلت متولد سپتامبر 1951 در نخستین سخنراني 
خود پس از پیروزي در انتخابات ریاست جمهوري که در 16 ژانویه 
2006 ایراد شد، وعده داده بود که همه تالش خود را بکار خواهد بُرد 
تا نابرابري اجتمامي از جامعه شیلي ریشه کن شود. او گفته بود که 
افرادي را براي تصدي سازمانهاي دولتي برمي گزیند که یک شهروند 
کشوررا بر شهروند دیگر برتر ندانند، همه را به یک چشم ببینند و رفتار 
خدمتگزارانه داشته باشند. وي قول داده بود که در دوره ریاست خود 
بر شیلي، این کشور را به صورت یک جامعه پیشرو که در آن عدالت و 

آزادي برقرار باشد درآورد و همبستگي ملي ایجاد کند. 

     دکتر باچلت ضمن اشاره به وضعیت دوران حکومت پینوشه 
)پینوِچت( و ظلم هایی که شده بود گفته بود که »آشتي ملي« و 
»همبستگي ملّي« عناوین بسیار زیبا و شوق انگیز هستند و لذا، انتقام 

گرفتن باید به »تاریخ« سپرده شود و همکاري و رفاقت به میان آید.
     دکتر میچلت همچنین قول داده بود که در انتخاب اعضاي کابینه 
و مقام هاي ارشد، عالوه بر توجه به دانش و تجربه آنان؛ بي نظري، 
صداقت و عالقه مندي ایشان به خدمت را مّد نظر خواهد گرفت که باید 
اصولي الزم الرعایه براي سران همه کشورها باشند. وي قول همکاري 
به تامین همبستگي التین هاي قاره آمریکا داده بود. مرور زمان نشان 
داد که میچلت در دور اول حکومت خود که یازدهم مارس 2010 
پایان یافت به همه وعده هایي که 16 ژانویه 2006 داده بود عمل کرده 
بود. وي براي دوره بعدي ریاست جمهوري نامزد نشد زیرا که قانون 
شیلی اجازه آن را )دو دوره متوالی را( نمی داد، ولی برای دوره پس از 
آن نامزد شد و برنده انتخابات. در زمستان 2013 مردم شیلی دوباره 
دکتر میچلِت را به ریاست جمهوری انتخاب کردند که از 11 مارس 
2014 کار خودرا آغاز کرد. وی این بار با بیش از 62 درصد آراء انتخاب 
شده بودـ  دفعه قبل با 53 درصد آراء. در انتخابات ژانویه 2018 باز هم 

میچلت نمی توانست نامزد شود.

دکتر میشل )میچل( باچلت از تابستان 2018 مسئول کمیسیون 
جهانی حقوق بشر شده است که سمتي انتخابي است.

Dr. Michelle Bachelet
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هنوز از انتشار گزارش های مربوط به احتمال حذف »4 صفر!« 
از پول ملّی ایران، ساعاتی بیش نگذشته بود که دفتر »تاریخ آنالین 
ایرانیان« پیام های متعدد در مخالفت، بی نتیجه و نمایشی خواندن 
آن و اینکه یک ضربه روانی خواهد بود دریافت کرد ازجمله یک پیام 
طوالنی از یک اقتصاددان ایرانی مقیم اروپا که »حذف چند ِصفر« از 

پول کشوری را که توّرم باال دارد در این شرایِط تهدید و تحریم غیر 
ضروری خوانده است.

  16 دیماه 1397 رئیس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
گفت که پیشنهاد حذف 4 ِصفر از پول ملّی را به دولت پیشنهاد 

کرده است.

مخاطب:
 هر وقت که وقت داشته باشم، نگاهی به وبسایت خبرگزاری های 
تهران می کنم. دو خبر در دو هفته گذشته مرا متعجب ساخت یکی 
پیشنهاد حذف ِصفرها از اسکناس های جمهوری اسالمی بود به عنوان 
راهی برای مقابله با توّرِم!.  این راه حِل حذف ِصفرها درست مثل این 
است که بگویند اگر حروف »طان« را از آخر کلمه »سرطان« حذف 
کنیم و نام این بیماری بشود »سر« درمان پذیر خواهد بود! و ما، دیگر 
بیماری سرطان نخواهیم داشت!. خبر دیگر را که خواندم این بود که 
رئیس اداره مخابرات گفته بود تلفن هایی را که فّعال نباشند به دیگران 
واگذار می کنیم. این، دیگر از آن حرف ها است. شرکت مخابرات پولش 
را بگیرد ]آبونه ماهانه اش را[ و می تواند در صورت لزوم این ماهانه را 
افزایش هم بدهد و یا دریافتی دیگری وضع کند، چکار دارد به اینکه 
یک فرد تلفن بکند و یا نکند؟!. اگر اظهار رئیس مخابرات به اجرا درآید، 
فردا وزارت صنعت هم خواهد گفت که اتومبیل های فروش رفتِه غیر 
فعال را هم جمع آوری می کنیم و نیز سازمان آب، یا برق و یا گاز هم 
بگوید که غیر فعال ها حذف می شوند و از این قبیل تصمیمات خالف 

منطق!. ما حدود 7 میلیون ایرانی داریم که در کشورهای دیگر زندگی 
می کنند و بعضی از آنها خانه هایشان را در ایران برای روز مبادا حفظ 
کرده اند و سالی یکیـ  دو بار به آنجا سر می زنند. تلفن خانگی )سیمی( 
بخشی از آدرس و شناسایی یک شخص است. مگر می شود آن را قطع 
کرد و از تعقیب قضایی و ادعای غرامت و به اصطالح آمریکایی ها »سو 
ـ الو سوت« واهمه نکرد. بعد از انقالب گفتند هرکس خانه اش خالی 
باشد می گیرند و می فروشند. ترسوها و ساده دل ها رفتند و خانه های 
اضافی را به بهای ارزان )یک چهار هزارم بهای امروز( فروختند و دو سال 
بعد همه چیز مثل گذشته شد و داشتن دهها خانه شده است کسب و 
کار. بعضی از ایرانی های مقیم خارج راضی به اجاره دادن و یا فروش 
خانه های خود در ایران نیستند زیرا اگر اجاره دهند خدا داند که نتیجه 
چه بشود و اگر بفروشند با قاچاق بودن خارج کردن ارز از کشور از مبلغ 
معّین، و نیز کمیابی ارز در بازارهای ایران، مجبورند که پول را در بانک 
سپرده کنند که هر روز قدرت خرید آن کاسته می شود و به تدریج می 
شود »هیچ« و ترس از ورشکست شدن و بسته شدن بانک هم ممکن 

است که وجود داشته باشد. خدا دانایی و خَرد بدهد.

مخاطبی سئوال کرده است که چرا ما ایرانیان ژرمن ها را آلماني 
مي گوییم؟.    
    پاسخ:     

     به تقلید از فرانسویان، زیرا که بیشتر مترجمان ما در قرن 19 و 
نیمه اول قرن بیستم فارغ التحصیل فرانسه بودند. امپراتوري روم 
باستان که قبایل ژرمن و فرانک را تحت الحمایه داشت؛ ژرمن هاي 
ساکن منطقه ماینز را »آلماني« می خواندـ  که در این واژه »ی« 
آن ساکن است. این واژه و عنوان که وارد زبان فرانسه شده و نه تنها 
در ایران، در سایر کشورهاي خاورمیانه از ترکیه تا ممالک عربي 

»آلماني« تلفظ مي شود. رومیاِن حاکم بر فرانسه )ُگل( در زمان 
امپراتوري »کاراکاال« در سال 213 میالدي اتحادیه طوایف ژرمن را 
که در جنوب آلمان امروز )منطقه راین( براي جنگ با رومیان تشکیل 

شده بود »آلمانيـ  آالماني« خطاب کردند.
 این اتحادیه در سال 366 از »راین« گذشت و فرانسه را مورد حمله 
قرارداد و از آن پس، فرانسویان اقوام ژرمن و کشورشان را آلماني و 
آلمان خطاب کردند. در سابق، در کتابهاي درسي جغرافیا که در 
ایران چاپ مي شد، ایاالت متحده آمریکا را هم به لفظ فرانسوي 

»اتازوني« مي نوشتند.

مخالفت و بی نتیجه و نمایشی خواندن پیشنهاد حذف ِصفر از پول ایران در این 
شرایط و اینکه یک ضربه روانی است

دو پیشنهاد تعجب برانگیز: قطع تلفن های غیر فعال! و حذف ِصفر اسکناس ها!

آلماني، نه ژرمن؟
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هشتم دیماه 1397، وبسایت جماران اظهارات حسن خمینی 
نوه آیت اهلل روح اهلل خمینی بنیادگذار جمهوری اسالمی ایران 
در برابر شماری و ازجمله چند مقام را که به دیدار او رفته بودند 
منتشر ساخت که گفته بود: "باید قواعد رفتار انسان ها و علل 
سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم و اال 
هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد 

را رعایت نکنید، عرصه را از شما می گیرند".
    وی همچنین گفته بود: "زیربنای یک جامعه، اخالق و احساس 
رضایت مردم است... پاره پاره کردن مداوم جامعه، پخش مکّرر 
کینه، انتشار مرتب نفاق، اینکه افراد در جامعه مجبور شوند 
شخصیت دوگانه داشته باشند و اینکه تَک تَِک ما از صداقت دور 
شویم از نشانه های بداقبالی دولت ها است. اگر دیدیم اصول ما از 
دست رفته و به فروعات می چسبیم زنگ خطری است که جامعه 
دچار مشکل شده است".     حسن خمینی ضمن اظهارات خود 

گفته بود که در دوران جنگ عراق با ایران "در جامعه، فروع را 
جایگزین اصول نکرده بودیم".

    این بیانات هشدارگونه نوِه بنیاد گذار جمهوری اسالمی 
که تیتر شماره های 9 دیماه 1397 چند روزنامه چاپ تهران 
قرارگرفته بود که در زیر این مطلب ُکپی شده اند، در پی رسانه ای 
شدن اظهارات تقریبا مشابه بانو فائزه هاشمی رفسنجانی دختر 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی انتشار یافته بود. فائزه دو هفته پیش 
به یک روزنامه چاپ تهران گفته بود: "حکومت دچار فروپاشی شده 
است و تنها ظاهر آن باقی مانده است. از دیدگاه من ]فائزه هاشمی[ 
فروپاشی ِ محتوایی اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ِ ظاهری و 

فیزیکی اتفاق نیفتاده است که احتمال دارد این اتفاق بیافتد".
اظهارات فائزه عینا در آن روزنامه درج و تیتر مطلب به صفحه 
اول برده شده بود و رسانه های فارسی زبان خارج آن را که بی 

سابقه بود نقل کرده بودند.

اظهارات هشدارگونه نوه بنیادگذار جمهوری اسالمی ایران و فائزه هاشمی که 
بی سابقه خوانده شده اند

5

گشتی در رویدادهای ماه
)دیماه1397( مجلهروزنامکشماره57



تاریخ نشان داده است که یک حادثه به ظاهر معمولی بسیاری 
از ضعف ها را برمالء )آشگار( کرده است. از مسیر خارج شدن 
اتوبوس انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد )واحد علوم(، غلتیدن آن 
90 متر در یک شیب و برخورد به ستون تأسیسات آب که منجر 
به مرگ ده دانشجوی دختر و پسر و َجرح 26 تن دیگر شده است 
از این دست بود. این حادثه ظهر چهارم دیماه 1397 روی داد. 
ساختمان این شعبه دانشگاه در دامنه کوه و در ارتفاعات پونک 
)شمال غرب تهران( واقع شده است و راه ورودی و خروجی آن 
با شیب تُند. در اعتراضات به این حادثه، موضوعاتی از قبیل: 
فرسودگی و بدون معاینه فنی بودن اتوبوس، ساخت عمارت در 
دل کوه و احتماال بدون مجوز شهرداری و بدون در نظر گرفتن 
برف و یخبندان که به لیز خوردگی منجر می شود و ... به میان 

آمده است.

در پی انقالب و تغییر نظام حکومتی، چند روحانی ازجمله 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی این دانشگاه را به سبک »اُپِن 
یونیورسیتی« بلژیک تأسیس کردند تا کسانی که حتی دیپلم 
متوسطه ندارند بروند و با ثبت نام در برخی دروس، معلومات 

خودرا باال ببرند که به تدریج مطابق دانشگاههای دیگر شده است 
با ایجاد شعب بسیار زیاد.

دو دقیقه پس از نیمه ششم ژانویه 2005 با تولد یک نوزاد پسر در 
یک بیمارستان شهر پکن، جمعیت چین به یک میلیارد و سیصد 
میلیون تَن رسیده بود. این رویداد نشان داد که جمعیت چین به 
رغم اجراي قانون یک زوج یک فرزند که از دو دهه پیش از آن به 
اجرا درآمده بود افزایش یافته است. چیني شماره یک میلیارد و 
سیصد میلیون، سه کیلو و 660 گرم وزن داشت. جمعیت چین در 
ژانویه 2012 از یک میلیارد و سیصد و 50 میلیون بیشتر شده بود 
و یکم ژانویه 2018 به یک میلیارد و 412 میلیون تَن رسیده بود.

     طبق همان گزارش ها، قانون محدود شدن فرزند، افزایش 
جمعیت چین را که قبال ساالنه 3 و 3 دهم درصد بود به هشت دهم 
درصد )کمتر از یک در صد( کاهش داده بود. این قانون، آوردن دو 
فرزند براي اقلیت هاي نژادي و برخي از روستاها را مجاز دانسته 

است.
     نفوس آدمیانـ  طبق گزارش سازمان مللـ  31 اکتبر 2011 

 Danica Camacho با تولّد یک کودک به نام دانیکا کاماچو
در شهر مانیل )کشور فیلیپین( به هفت میلیارد رسیده بود. این 
جمعیت در هشتم ژانویه 2018ـ  ساعت 9 شب به وقت شهر 
واشنگتن 7 میلیارد و 593 میلیون و 688 هزار و چهارصد و یک 
تَن بود. طبق برآورد، جمعیت جهان سه سال دیگر از مرز 8 میلیارد 
خواهد گذشت. جمعیت کره زمین در ژانویه 2019 )دیماه 1397( 

به7 میلیارد و 670 میلیون رسید. 
     جمعیت جهان در سال 1975 از مرز 4 میلیارد گذشت و 
جمعیت شناسان اخطار کردند که منابع کره زمین ظرفیت بیش از 
این شمار را ندارد و اگر جمعیت بازهم افزایش یابد راهی نیست جز 
تهیه شیمیایی مواد غذایی )غیر اُرگانیک( که ممکن است بی خطر 
هم نباشند ولی »فقر«، خطر بزرگ مازاد بر ظرفیت نفوس است. 
افزایش بی ثباتی ها در جوامع بشری، شورش، انواع جرم و فساد 
نتیجه »فقر« است بویژه اگر درصد شهرنشین افزایش یابد که در 

حادثه مرگبار اتوبوس دانشگاه آزاد و نمایان شدن برخی ضعف ها

هشتم ژانویه 2018 نفوس کره زمین از مرز 7 میلیارد و 593 میلیون و 688 هزار 
گذشت و دو برابر 45 سال پیش شدـ  در ژانویه 2019 )دیماه 1397( 7 میلیارد و 670 

میلیونـ  نگاهی به ترکیب جمعیت و مشکالت

جراثقال اتوبوس متالشی شده دانشگاه آزاد را از 
محل حادثه خارج می سازد
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یکم ژانویه 2018 اندکی بیش از 56 درصد جمعیت کره زمین در 
شهرهای باالی 60 هزار نفری زندگی می کردند. »فقر« باعث ضعف 
تمدن و فرهنگ می شود و بیزاری از حیات، ناخرسندی و احساس 
بدبختی به وجود می آورد که نتایج سیاسیـ  اجتماعی نامطلوب 
دارد و جامعه شناسان پیدایش فرهنگ تازه ای را در جهاِن 8ـ  9 
میلیاردی پیش بینی کرده اند و گفته اند که محدود بودن منابع 
کره زمین، سرانجام  در برخی از کشورها خانواده ها را مجبور به 
محدود کردن فرزندآوری خواهد کرد. در قدیم، داشتن فرزند 
سرمایه خانواده و تضمینی برای رفاه والدین در دوران پیری و ازکار 
افتادگی به حساب مي آمد که امروزه سالخوردگان به جاي اتکاء 
به فرزندان خود به مقررات رفاه اجتماعي دولِت متبوع چشم مي 
دوزند. کتابهاي حاوي خاطرات سالخوردگان که اشاره به ناامیدي 
از فرزندان و بي اعتنایي ها دارد، تمایل و اشتیاق نسل نو بویژه در 
کشورهای صنعتی را به داشتن فرزندان متعدد کاهش داده است.

     طبق آمارهای منتشره در یکم ژانویه 2018، پانزده کشور 
پُرجمعیت جهان به ترتیب از این قرارند:

    چین: یک میلیارد و 412 میلیون
    هند: یک میلیارد و 347 میلیون

    ایاالت متحده آمریکا: 326 میلیون )نفوس قانونی( و 11 
میلیون ساکن غیرقانونی 
    اندونزی: 265 میلیون

    برزیل: 210 میلیون
    پاکستان: 199 میلیون
    نیجریه: 193 میلیون

    بنگالدش: 165 میلیون و 500 هزار
    روسیه: 144 میلیون

    مکزیک: 130 میلیون
    ژاپن: 127 میلیون

    اتیوپی: 106 میلیون
    فیلیپین: 105 میلیون

    مصر: 98 میلیون
    ویتنام: 96 میلیون

    هر روز 347 هزار بر جمعیت جهان اضافه می شود و 144 هزار 

جان می سپارند و بنابراین، هر روز 203 هزار تن بر جمعیت جهان 
افزوده می شود. جمعیت جهان در سال یکم میالدی 300 تا 500 
میلیون بود و ایران قدرت اول مشرق زمین در محدوده ای از اواسط 
هند، جنوب رود سیحون و داغستان تا ساحل شرقی مدیترانه و 
تمامی منطقه خلیج فارس به پایتختی تیسفون )20 مایلی بغداد( 
و روم قدرت اول غرب شامل اروپا تا مدیترانه شرقی به استثنای 
سرزمین های منطقه بالتیک به پایتختی شهر ُرم. قرن ها )حدود 
8 قرن(، جهان همین دو قدرت اول را داشت و پیش از آن، ایران 

تنها اَبَرقدرت جهان بود.
    31 درصد )2 میلیارد و 173 میلیون تَن( از نفوس جهان؛ 
مسیحی، 23 درصد )یک میلیارد و 600 میلیون( مسلمان، 15 
درصد )یک میلیارد و 33 میلیون( هندو و 7 درصد )488 میلیون( 
بودایی هستند. 14 میلیون تَن از نفوس جهان نیز یهودی هستند.

    جمعیت کره زمین در سال 1800 میالدی به یک میلیارد 
رسیده بود که در طول 218 سال، حدودا هشت برابر شده است.

    جمعیت شناسان گفته اند که جمعیت هند که هنوز قانون 
محدود کردن فرزندآوری را ندارد در آینده بر چین فزونی خواهد 
گرفت و در سال 2050 به یک میلیارد و 800 میلیون خواهد رسید. 
افزایش جمعیت هند، افزایش مهاجرت از این کشور را به دنبال 
داشته بویژه به ایاالت متحده، کانادا و انگلستان. مهاجران قرن 21 
به استثنای آوارگانـ  و صرف نظر از کدام کشورـ  از طبقه جوان و 
تحصیلکرده شهرنشین بوده اند. طبق این محاسبات، ایرانیان برون 
مرز که عمدتا در چهار دهه گذشته مهاجرت کرده اند 5 تا 6 میلیون 
نفرند و بمانند مهاجران هندی در جستجوی کسب مقام و شهرت 
در کشورهای میزبان. مهاجران آسیای شرقی )چینیان، ژاپنی ها، 
کره ای ها و ...( در جستجوی کسب و کار و ثروت اندوزی هستند. 
     طبق برآورد جمعیت شناسان، نیمي از مهاجران ایرانی 
40 سال گذشته در سنین باالي 50 سالگي و برخي از ایشان از 
بازنشستگان بوده اند!.    به اظهار این جمعیت شناسان، مهاجرت 
شهرنشینان از کشورهایشان باعث مهاجرت روستائیان به شهرها 
و جایگزیني مي شود و براي مدتي سطح تمدن و اخالقیات را پایین 
مي بََرد و سطح آزمندي و فساد اقتصاديـ  اداري باال مي رود و 

همچنین آمار جرائم معمولي و نیز تضعیف دمکراسي.
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از زبان تصویر

این عکس خبری هم »مقاله« شده است. عکس، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را با بابک زنجانی نشان می دهد. بابک بعدا 
به اتهام باالکشیدن صدها میلیون دالر پول نفت محاکمه و به اعدام محکوم شد ولی هنوز این ُحکم به اجرا درنیامده است!.
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بهای ارزها و سکه طال در 29 آذر 1356 )سه هفته پیش از تظاهرات قم که جرقه 
انقالب خوانده شده است(
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خبر درج شده در روزنامه اطالعات شماره 26 آذرماه 1356 )41 سال پیش( سابقه 
طوالنی تالش دولت مسکو برای استقرار در سوریه را نشان می دهد:
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به گزارش خبرنگار ِمهر، آیت اهلل موحدی کرمانی 28 دیماه 1397 
در خطبه های نماز جمعه تهران با بیان اینکه همه باید مراقب رفتار 
خود باشند، زیرا در آن دنیا باید پاسخگوی اَعمال خود باشند، اظهار 

داشت: 
    خطیب نماز جمعه باید برپایه آیه های قرآن، قوانین اسالم و 
اخالقیات، مردم و مسئوالن را نصیحت کند و بداند که اگر در این 

مسئولیت کوتاهی ورزد، باید خود را آماده آتش جهنم کند.
    وی گفت که غارت و سوء استفاده از بیت المال چیز کمی نیست، 
اینکه یک نفر میلیاردها تومان بدزدد و فرار کند، فکر نکند که کار 
تمام شده است. باید بداند که خدا چه عذابی برای این گناه در نظر 
گرفته و او باید در درگاه الهی پاسخگو باشد. آنان که هزاران میلیارد 

می دزدند، باید خود را برای عذاب کشیدن آماده کنند.
 مسئوالن که بار امانت را بر دوش گرفته اند باید دقیقا مراقب باشند و 
بدانند که امانت نگه دار و امین مردم هستند و هرگونه سهل انگاری در 

این وظیفه خیانت به امانت است. تردید نیست که در کشور ضعف ها 
و مسائلی وجود دارد که در صدر آنها، مسائل اقتصادی و وضعیت 
معیشت مردم است که بخشی از آن به دلیل تحریم ها است که با 
حرکت در چارچوب انقالب اسالمی، تکیه بر توان داخلی و میدان 
دادن به جوانان می توان مسائل را حل کرد. تجربه نشان داده است 
که هرگاه در امور، قواعد و دستورهای اسالم و اصول انقالب را رعایت 

کرده ایم، موفق بوده ایم. 
    آیت اهلل موحدی کرمانی گفت که برای حل مسائل باید به این 
موارد توجه شود : استفاده از نظرات و راه حل های اقتصاددانان، تقویت 
پول ملی، کاهش فشار بر طبقه  زحمتکش، حمایت از تولید داخلی، 
برطرف کردن موانع تولید و تأمین مواد اولیه کارخانه ها، برخورد 
با مفسدین اقتصادی و نظارت بر قیمت گذاری ها. گرانی ها جان 
مردم را به لبشان رسانده، بنابراین مسئوالن باید نظارت بیشتری بر 

قیمت گذاری ها داشته باشند و با قاچاق کاال مبارزه کنند.

آیت اهلل موحدی کرمانی: گرانی ها جان مردم را به لبشان رساندهـ  راه حل
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دالر آمریکا دهم دیماه 1396 در صّرافی های تهران به 4هزار و 310 تومان و سکه 
طال به یک میلیون و 462 هزار تومان رسیده بودـ  دالر در این روز در سال 1397

11 تا 13 هزار تومان و کمیاب، سکه طال 3 میلیون و 748 هزارتومان 
اظهارات »یوشکا فیشر« درباره آینده خاورمیانه

 طبق گزارش وبسایت های خبری، دالر آمریکا دهم دیماه 1396 در صّرافی های تهران به 4هزار و 310 تومان و سکه طال به یک میلیون و 
462 هزار تومان رسیده بود. نگاهی به صفحه اول شماره 11 دیماه 1396 روزنامه اقتصادِی »جهان صنعت« چاپ تهران در این زمینه:

 

این روزنامه همچنین ترجمه مقاله تحلیلی »یوشکا فیشر« وزیر امور خارجه پیشین آلمان درباره وضعیت خاورمیانهـ  حال و آیندهـ  را نقل 
کرده بود که سی ام دسامبر 2017 در نشریه »زود دویچه« چاپ شده بود.

یوشکا فیشر به »زود دویچه« گفته بود که معارضه دولت جمهوری اسالمی ایران و پرچمدار مذهب شیعه و دولت سعودی پرچمدار تسنُّن 
با یگدیگر در حال اوج گرفتن است که به دگرگونی و دسته بندی تازه در خاورمیانه و در نتیجه دگرگونی در منطقه منجر خواهد شد و دولت 
آمریکا صرف نظر از برخاسته از کدام حزب، در کنار دولت سعودی و متحدین آن ازجمله مصر، اردن و امارات خواهد بود. دولت سعودی تالش 
خواهد کرد که پاکستان را وارد گروه خود کند و عراق را به این َسمت بکشاند و دولت واشنگتن در این راستا به دولت سعودی کمک خواهد کرد 

و خواهد کوشید که عراق را که با آن دولت پیمان استراتژیک مشترک دارد از جمهوری اسالمی ایران دور سازد.
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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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طبق نوشته ِ مورخان و محّققاِن تاریخ دوران باستان و اسناد 
زرتشتیان، زرتشت پنجم ماه دی در 77 سالگی درگذشت.

Spitama نام پدر او بود. زرتشت که ششم فروردین به دنیا 

آمده بود، تنها پیامبري است که از میان آرین ها برخاست و 
»کردار نیک، پندار نیک، و گفتار نیک« را ندا داد و ترویج کرد تا 
پیروان آموزش های او بویژه ایرانیان با این منش پرورش یابند 
و بارآیند. زرتشت هیچگاه نگفت که از جانب خدا )اَهوراَمزدا( 
مأمور هدایت بشر شده است. زرتشت خود را یک آموزگار 
خوبي ها و برحذرداشتن بشر از گراییدن به بدي ها مي نامید و 
مي گفت که گریز از بدي ها و پلیدي هاست که در بشر ایجاد 
احساس شادي و نیکبختي مي کند و این احساس تا ابدیّت 

در او باقي مي مانَد.
     تا وفات زرتشت، تقریبا همه ایرانیان که غالبا میترائیست 
بودند به َمکَتب او گرویدند و آیین زرتشت در زمان ساسانیان، 
دین رسمی ایران اعالم شد و روحانیون زرتشتي در دستگاه 
حکومتي داراي منزلت ویژه شدند. آرین ها و ازجمله ایرانیان 

تنها مردم جهان باستان بودند که بُت پرست نبودند.
     اَِوستاـ  کتاب زرتشتـ  در عین حال از قدیمي ترین 
نوشته هاي جهان و سند تمدِن پیشرفته ایرانیان عهد باستان 
است. قطعات اوستا که در دوران هخامنشیان در کتابخانه 
های کاخهای سلطنتی نگهداری می شد به دست نظامیان 
اسکندر مقدونی نابود شدند. از آن پس این مطالبـ  از شعر 
و نثر در ذهن موبدان، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد. 
بالش یکم شاه اشکانی ایران در نوروز 76 میالدی از موبدان 
که به دیدار او رفته بودند با تاکید خواست که تا سال بعد )سال 
77 میالدی(، ششم فروردینـ  زادروز زرتشتـ  اوستا باید 
جمع آوری، تکمیل و به او داده شود زیرا که پیر شده و ُعمری 

از او باقی نمانده و می خواهد که این کار در دوران وي انجام 
شده باشد. بالش یکم ازسال 51 تا سال 78 میالدی سلطنت 
کرد. وی قبال دستور جمع آوری آموزشهای زرتشت را در یک 

مجموعه داده بود. 
     موبدان تا ششم فروردین سال 77 میالدی آنچه را که جمع 
آوری کرده بودند به صورت َمکتوب به بالش دادند و گفتند 
که کار تکمیل مجموعه ادامه خواهد داشت. اوستا نزدیک 
به دو قرن بعد در دوران اردشیر پاپکان و به هّمت »تنسر 
Tansar -Tonsar « روحانی ارشد وقت )موبِد موبدان( 

روزی که زرتشت درگذشت، تنها پیامبری که از میان آرین ها برخاست

)دیماه1397( مجلهروزنامکشماره57

مجسمه سفالی سر و گردن زرتشت که در 2ـ  3 
قرن پیش از میالد در ناحیه ای در تاجیکستان 

امروز ساخته شده و در دست است



تکمیل شد شامل348 فصل )بیش از میلیون کلمه( 
در 21 کتاب. در دوران شاپور دوم )ذواالکتاف( چند 
قطعه گمشده قبلی بر آن اضافه شد و چون به پارسی 
باستان )زبان اوستایی( بود بعدا بر آن تفسیر و یک 
راهنما نوشته شد که َزند )زند اوستا( نامیده می شود. 
با هدف تسهیل رجوع به مطالب، خالصه اوستا تحت 
عنوان »ُخرده اَِوستا« تدوین شده است. شرح این 
تحوالت )تاریخچه اوستا( در کتاب »دین کرد« 
آورده شده است. زرتشت در عین حال یک شاعر و 

فیلسوف بزرگ بود.
     زادروز زرتشت در دوران ساسانیان یک روز ملّي اعالم شد و بر 
ایام رسمي نوروز اضافه گردید. 9 دهه پیش )سال 1922( شوراي 
عالي معارف )شوراي عالي فرهنگ ایران( به ریاست دهخدا، زادروز 
زرتشت را بر تعطیالت مدارس ایران افزود که بعدا دولت هم تعطیالت 
نوروزي ادارات را از سه روز به هفت روز افزایش داد زیرا که روز هفتم 

فروردین ماه، از عهد باستان روزي خوش یُمن و ویژه 
امضاي قراردادهاـ  بویژه عقِد ازدواج، رسیدن به توافق 

ها و سازش و تحکیم همبستگي ها بوده است.
     بسیاری از اندیشمندان و شرق شناسان معاصر، 
آموزشهای اخالقی زرتشت را راه حل مسائل بشر 
امروز به دست داده اند زیرا که همه این مسائل به علت 
زوال و انحطاط اخالقیات به وجود آمده است. آموزش 
های زرتشت از قرن هفدهم میالدی مورد توجه 
خاص و تفسیر موّرخان، فالسفه و جامعه شناسان 
بویژه اندیشمندان آلمانی بوده است که با افتخار از او 
یادکرده اند. طبق آمارهای منتشره، توجه به آموزش های زرتشت 
از نیمه دوم قرن 20 در گوشه و کنار جهان رو به افزایش بوده است. 
مهاجرت عرب به ایران در دو قرن پس از سقوط ساسانیان و سپس 
مهاجرت آلتائی ها و مغول ها به ایران، در اخالقیات و منش ایرانیان 

تغییرات به وجود آورده است و به همچنین در روس ها.

تصویری از زرتشت

دوم بهمن 1331 )22 ژانویه 1953( دکتر محمد مصدق رئیس 
دولت وقت در یک اعالمیه تاریخی، دستور تاسیس فوري سازمان 
بیمه هاي اجتماعي را در ایران )معادل سوِشل ِسکیوریتی در آمریکا( 
که از ابتکارهاي وي به منظور تامین رفاه عمومي و رفع نگرانی در 
دوران پیریـ  با برخورداری از مزایای بازنشستگیـ  بشمار مي رود 
صادر کرد. مصدق وعده بیمه بازنشستگي، از کار افتادگي، بیکاري و 
درمان کارگران را قبال داده بود که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت. 
»تاریخ«، تاسیس این سازمان در ایران را به نام مصدق ثبت کرده 

است. این تشکیالت که در آغاز کار، 
سازمان بیمه های اجتماعی کارگران 
)دستمزدبگیران به استثنای کارمندان 
رسمی دولت که مقررات بازنشستگی 
جداگانه داشته اند( عنوان داشت بعدا به 
»تامین اجتماعی« تغییر نام داده شد و 
درسال 1392 = 2013 میالدی خبرساز 
شده بود و گزارش از ریخت و پاش های 

متعدد در آن داده می شد. 

     با این حساب، بیمه هاي اجتماعي 
کارگران ایران در سال 1397 )ژانویه 

2019( 66 ساله شده است. برقراری سوِشل ِسکیوریتی آمریکا 
)تامین اجتماعی( از ابتکارات اف. دي. روزولت رئیس جمهوری 
وقت و هلندی تبار این فدراسیون است. فرق »تامین اجتماعی« 
ایران و کشورهای دیگر دراین است که در این کشورها همه 
کارکنان )صاحب درآمد از کارکردن، نه سود سرمایه و درآمد بدون 
زحمتکشی( را شامل می شود )بدون استثناء قائل شدن برای 
کارمندان رسمی دولت که در ایران مرسوم است( و پرداخت سهم 
تأمین اجتماعی از درآمد کارکرد اجباری است. در آمریکا و کشورهای 
دیگر بازنشستگی، امری عمومی است و 
کسانی که به سن معّین برسند )که قانون 
تعیین می کند و در آمریکا 65 سال تمام 
است( و حد اقِل مدت زمان کارکردن و 
پرداخت سهم تامین اجتماعی از درآمد 
ناشی از کار کردن خودرا داشته باشند 
می توانند بازنشسته شوند. در آمریکا، این 
حد اقل مدت زمان کارکردن و پرداخت 
سهم تأمین اجتماعی چهار سال است. 
مقررات تامین اجتماعی سبب شده 
است که مردم دغدغه دوران پیری را 

نداشته باشند.

ایجاد سازمان تأمین اجتماعی در ایران در بهمن ماه 1331، یادگار مصدق
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31 دسامبر سال 1600 میالدي )و 12 سال پس از شکست 
آرمادای اسپانیا، دو سال بعد از نخستین دیدار دریایی هفت ساله 
انگلیسی ها از آبهای آسیا و هفت سال پیش از استقرار انگلیسی ها 
در آمریکای شمالی( دولت انگلستان در راستاي سیاست استعماري 

اش در آسیا، فرمان ایجاد کمپاني هند شرقي
The British East India Company را صادر کرد و 

مقرر داشت که همه بازرگانان، ماموران و دریانوردان انگلیسي را که 
قصد فعالیت در قاره آسیا و آبهاي آن داشته باشند اجبارا عضو این 
کمپاني باید باشند که روزي سیاه براي این قاره و مردم آن بشمار 

مي رود.
     در آن زمان، نزدیک به دو سال از ورود آنتوني و رابرت شرلي با 26 
انگلیسي دیگر به ایران مي گذشت که موفق شده بودند خود را در 
دل شاه عباس یکم جاي دهند که هدفش احیاي امپراتوري ایران با 
عقب راندن پرتغالیها از خلیج فارس، تحکیم مذهب شیعه و تضعیف 
هرچه بیشتر عثماني بود که خودرا خلیفه مسلمان ُسّني اعالم کرده 
بود. شاه عباس براي رسیدن به هدف هایش نیاز به دوستي با آن 
اروپاییانی را داشت که دشمن عثمانی و رقیب دریایی پرتغال بودند.

    جیمز النکاستر James lancaster به عنوان مسئول 
محلی کمپانی هند شرقی در سال 1601 عازم شرق شد. ورود 

انگلیسی ها به آبهای آسیا )اصطالحا راه دریایی اَدویه( باعث مرافعه 
پرتغالی ها و هلندی ها با آنان شد که قبال وارد آسیا شده بودند. 
این مرافعه طوالنی در سال 1824 به سازش این سه استعمارگر 
منجر شد و انگلیسی ها قبول کردند که وارد اندونزِی هلندی ها و 
نیز مناطقی از هند که توسط پرتغالی ها تصاحب شده بود )گوا( 
نشوند و این دو استعمارگر نیز با استقرار انگلیسی در شرق هند، 
برنئوی شمالی و ماالکا موافقت کردند. جنگ تریاک با چین نیز از 
رویدادهایی است که عاملش کمپانی هند شرقی انگلستان بود که 
به آن کشور از هند تریاک صادر می کرد و منجر به شکست چینی 

ها و تصرف هنگ کنگ و دریافت امتیازهای متعدد از چین شد. 
     277 سال پس از ایجاد کمپاني هند شرقي، و تصرف تدریجي 
شبه قاره هند توسط انگلیسي ها، ملکه ویکتوریا، یکم ژانویه سال 

1877 میالدي خودرا پادشاه انگلستان و امپراتور )امپرس
 Empress ( هند اعالم کرد و این سمت در خاندان سلطنتی 

انگلستان تا سال 1947 باقی بود. 
    بسیاري از مسائل جاري مشرق زمین ناشي از استعمار انگلستان 
بر هند است که به خاطر حفظ هند از تعرض سایر قدرت هاي 
اروپایي، از انجام هر توطئه اي در ایران، ایران خاوری )افغانستان( 
و همه خاورمیانه، آسیاي میانه و آسیاي جنوبي خودداري نورزید.

یکم بهمن ماه 1328 اعالم شد که دولت وقت با تأسیس یک بانک 
غیر دولتی که نخستین بانک از این دست در ایران است موافقت 
کرده است و این بانگ به نام »بانک بازرگانی ایران« بزودی با سرمایه 
5 میلیون تومان ]پول آن زمان[ آغاز بکار خواهد کرد، هیج خارجی 
در آن سهیم نیست و نخستین شعبه آن در خیابان بوذرجمهری 

تأسیس خواهد شد. مؤسس و مدیر آن »مصطفی تجّدد« است.
    روز بعد مقام مریوط در دولت وقت به مردم اطمینان داد که اگر 
در بانک غیر دولتی بازرگانی ایران حساب باز کنند و پول سپرده 
کنند، دولت همچنانکه که در سایر کشورها مرسوم است، پول آنان 
و بازداخت آن را تضمین می کند. در آن زمان، ایران هنوز بانک 
مرکزی نداشت و بانک ملّی تا حدودی وظایف بانک مرکزی را انجام 
می داد. بانک مرکزی یازده سال بعد، در 1339 تأسیس شد. طبق 
یک استاندارد جهانی، مؤسس و یا مؤسسان بانک غیر دولتی و یا 
مختلط باید معادل نیمی از سرمایه اسمی خود را در بانک مرکزی 
بسپارند تا تضمینی برای مردم باشد و در صورت مسئله دارشدِن 

یک بانک، بانک مرکزی اداره آن را بدست می گیرد تا سر و سامان 
یابد و مشتریان نیز احساس اطمینان و آرامش کنند. تاریخ قرون 
19 و 20 نشان داده است که در چند کشور، ورشکستگی یک بانک 
به اعتراض عمومی اصحاب حساب ها و آشوب انجامیده بود. بانک 
مرکزی و شورای پول و ذخایر هر کشور مجّوز تأسیس بانک صادر 

می کنند و در نتیجه مسئولیت دارند.
    بانک بازرگانی ایران در سال 1331 و پس از اینکه دکتر مصدق 
بانک شاهی متعلق به انگلیسی ها را در تهران تعطیل کرد ساختمان 
آن در میدان سپه ]میدان امام خمینی[ را خرید و شعبه مرکزی 
خودرا در آنجا مستقر ساخت و به تأسیس شعب در سراسر کشور 
دست زد. این بانک پس از انقالب، بمانند بانک های غیر دولتی 
دیگر مصادره شد و بانک بازرگانی »بانک تجارت« نام گرفته است. 
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بانک ها را در ردیف 
مؤسسات دولتی قرار داده است. مصطفی تجدد در 1358 و در 71 

سالگی درگذشت.

استعمار انگلستان در آسیا، توطئه پس از توطئه علیه ایران، به مناسبت سالگرد آغاز آن

تأسیس نخستین بانک غیر دولتی ایران در بهمن 
1328 و اعالِم تضمیِن حساب ها و سپرده ها از سوی دولت
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دولت مسکو یکم ژانویه 1925 و درست سه سال پس از 
اعالم تبدیل نام »روسیه شوروي« به »اتحاد جماهیر شوروي 
سوسیالیستی« و تقسیمات دست ساخت بر پایه معتقداِت جهان 
وطنی و رسیدن به هدِف وجود یک کنفدراسیون جهانی با یک 
دولت )نوعی جامعه مشترک المنافع( بخارا، سمرقند، َمرو )مری( 
و سایر مناطق شمالی خراسان بزرگتر را که َمهد و پاسدار زبان و 
ادبیات فارسي، فرهنگ و تمدن ایراني بوده اند از هم جدا کرد و 
بخشی از مردم تاجیک )پارسي زبانان، ایرانی تباران، غیرعربان و 
غیر آلتائیک ها و ُغزها( مناطق شمال شرقی خراسان بزرگتر را به نام 
منطقه خودمختار بَدخشان از مرزهاي ایران دورساخت تا به اندیشه 
یکپارچه شدن با ایران و افغانستان و احیاء »ایرانزمین« نیافتند. 
با همین سیاست که 65 سال بعد ثابت شد که اشتباه بود، دولت 
مسکو در همان دهه مناطقي از قفقاز جنوبي )اَران ARAN ( را که 
قبال طبق قراردادهاي گلستان و ترکمن چاي از ایران جدا ساخته 

بود »جمهوري آذربایجان« نامید.
     مقاماِتـ  قبال کمونیستـ  این جمهوریهای ساختگی و 
اسمی، پس از اعالم انحالل جماهیریه شوروي در دسامبر 1991 
ـ به دست 3 مقام روس، بالروس و اوکراینی، نَه رفراندم سراسری 
ـ اعالم استقالل کردند. یعني همان اشتباه دولت مسکو در دهه 
1920 مبني بر تقسیم امپراتوري روسیه )بر پایه انترناسیونالیسم 
کمونیستي و خیال کنفدراسیون کردن جهان( عامل این تجزیه 
قرار گرفت که در آن دهه )71 سال پیش از فروپاشی( قابل پیش 
بیني نبود. این وضعیت براي دولت فعلي روسیه تولید درد سر کرده 

است زیرا که برخي از گردانندگان این جمهوري ها با رقیبان قدیمي 
دولت مسکو )غرب( وارد سازش شده اند و یک کانون جهانی بحران 

به وجود آورده اند.
     از آنجا که اکثریت سمرقندی ها و بخارایی ها ایرانی تبار و 
پارسی زبان هستند مایلند که از ازبکستان جدا شوند و به جمهوری 
تاجیکستان به پیوندند. این دو شهر و منطقه َمروـ  مری و اَشک آباد 
)ِعشق آباد!( به فاصله ای نه چندان دور از مرز ایران قرار گرفته اند. 
بخارا پایتخت سامانیان که در هزاره اول پیش از میالد به دست 
سیاوش پسر کیکاووس و پدر کیخسرو ساخته شده است از زمان 
داریوش بزرگ یک ساتراپی ایران بود و در زمان ساسانیان 300 
هزار جمعیت داشت )سومین شهر بزرگ جهان وقت( و یک مرکز 
جهانی تجارت بود. بزرگترین کتابخانه عمومی جهان وقت که 
الگوی کتابخانه های امروز قرارگرفته است در زمان سامانیان در 
َمرو قرار داشت که این شهر بمانند سایر شهرهای خراسان به دست 
چنگیزخان مغول ویران شد. ارتباِط خان نشین های بخارا، خیوه 
و ... در دهه 1880 با ایران قطع و ضمیمه روسیه شدند که با دولت 
لندن بر سر متصرفات دو کشور در ایرانزمین به سازش دست یافته 
بود و قرار بود که متصرفات روسیه از آمودریا )جیحون( فراتر نباشد، 

تا هندوستاِن انگلیس به مخاطره افتد.

 روسیه نخست افسران قفقازی ارتش خودرا در لباس تاجر به 
فرارود فرستاده بود و بویژه بخارا و سمرقند فرستاده بود و پس از 
جمع آوری اطالعات، دست به لشکرکشی زده بود. فرماندهان دو 

باراک )باَرک( حسین اوباما، رئیس جمهوري وقت آمریکا 28 
دسامبر 2012 مصوبه کنگره این کشور را که به گزارش رسانه ها، 
هدف اصلی از تدوین آن مقابله با نفوذ ایران در کشورهای آمریکای 
التین بوده است امضا کرد و قانون شد. جمهوری اسالمی ایران روابط 
خود با کشورهای آمریکای التین را گسترش و یک میدان بزرگ 
تهران به »سیمون بولیوار« نامگذاری و مجسمه این رهبر انقالب 
آمریکای التین را در آنجا نصب کرده است. در سالهای اخیر تني 
چند از رهبران آمریکای التین و هرکدام نه یک بار بلکه چند بار از 

ایران دیدن کردند.
    مقامات دولت واشنگتن پیشتر نیز تاکید کرده بودند که 

فعالیت های جمهوری اسالمی ایران در کشورهای آمریکای التین 
را به دقت زیر نظر دارند.

 همزمان چند کشور در آمریکای التین برای نشان دادن صمیمت 
خود نسبت به ایران، ویزای ورود ایرانیان به این ممالک را لغو کردند. 
به نوبه خود، جمهوری اسالمی 17 مرکز فرهنگی تازه در آمریکای 
التین دایر کرد، همکاری های نفتی، صنعتی و بازرگانی ایران با 
کشورهای آمریکای التین گسترش یافت و ایران و ونزوئال یک 
کاخانه مشترک مونتاژ اتومبیل در کاراکاس دایر کردند. ونزوئال به 
اقتباس از سازمان بسیج در جمهوری اسالمی، برای خود یک گروه 

میلیشیا به وجود آورده است.

دو مورد از توطئه بلشویک های روسیه بر ضد ایرانّیتـ  قضیه افتادن بخارا، سمرقند و َمرو 
به دست روس ها و تغییر نام قفقاز جنوبی و ...

مصّوبه کنگره آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران در آمریکای التین با امضاء اوباما قانون شد
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ساعت 5 و 40 دقیقه بامداد 13 دیماه 1344 سرباز وظیفه محمد 
بارانی که در آمادگاه ارتشـ  در پادگانی در تهران سه سرهنگ را کشته 
بود در محوطه لشکر گارد )پادگان تیپ نادری پیشین( تیرباران شد.

    محمد بارانی که پس از تغییر نظام حکومتی، به صورت یک 
قهرمان جلوه گر شد یکشنبه یازدهم ِمهرماه 1344 به سوی این 
سه سرهنگ؛ سرهنگ ِمهران مشفقی 45 ساله، سرهنگ حسن 
آقامحمدُکردستانی متولّد تهران 46 ساله و سرهنگ محمدصادق 
بیژن زاد 44 ساله هنگام خروج آنان از ناهارخوری پادگان تیراندازی 
کرده بود. سرهنگ مشفقی و سرهنگ ُکردستانی همان َدم و سرهنگ 
بیزن زاد چند ساعت بعد در بیمارستان جان سپردند. محمد بارانی در 
آن روز، نگهبانی از ناهارخوری را برعهده داشت و مسلّح بود.     بارانی 

که در دادگاههای نظامیـ  بدوی و تجدید نظرـ  به اعدام محکوم شده 
بود در بازجویی ها گفته بود که هیچگونه دشمنی شخصی با آن سه 
سرهنگ و رنجشی از آنان نداشت و اقدام او انگیزه سیاسی داشت. 

این انگیزه هنوز دقیقا اعالم نشده است!.
        خبرنگارانی که در صحنه اعدام بارانی حضور داشتند گزارش 
کرده بودند که وی در آن سپیده َدم بسیار خونسرد به نظر می رسید، 
نماز صبح را خوانده بود، ناشتایی اش را خورده بود و نزد قاضی عسکر 
وصیت هایش را کرده بود که در ابن بابویه مدفون شود و تصویری از 
او را روی سنگ قبرش نقش کنند تا مشّخص باشد. خبرنگاران در 
آن سپیده َدم از تمامی مراحل عکس گرفته بودند که در روزنامه ها 

درج شد.

روزی که قاتل 5 سرهنگ تیرباران شد

واحد نظامیـ  دو شاهزاده قاجارـ  که از تهران برای کمک به خان 
نشین های فرارود روانه این منطقه شده بودند در میان راه با هم بر سر 
موضوعات جزئی و عمدتا خودمانی مشاجره کردند و متوقف شدند و 
مأموریت انجام نشد!. بعدا یک پادشاه قاجار بخشی از ناحیه سرخس 
را به تزار وقت روسیه بخشید! که اینک ناحیه ای از ترکمنستان است. 
به رغم ایجاد شهر اَشک آباد به دست یک پادشاه اشکانی ایران، این 
نام در ایرانـ  و تنها در ایرانـ  ِعشق آباد تلفظ می شود تا ایرانیان 
هوای مالکّیت آن را در سر نپرورانند. ِعشق آباد خواندن اَشک آباد 

خواست تزارهای روسیه بود.
    تجزیه جماهیریه روسیه به دست سه تَن )نَه، رفراندم سراسری( 
در دسامبر 1991، از سوی پارلمان روسیه )دوما( غیر قانونی اعالم 
و در این زمینه طرحی به تصویب پارلمان رسید ولی یلتسین آن را 

امضا نکرد و همچنان در دفتر کرملین باقی مانده است. در جلسه ای 
که این طرح مورد بحث بود، یک نمایده مجلس روسیه گفته بود که 
آمریکاییان در دهه 1860 وارد یک جنگ داخلی با صدها هزار تلفات 
انسانی شدند تا کشورشان از فدراسیون به کنفدراسیون تبدیل نشود 
و ما به تصمیم 3 نفر تسلیم شدیم و به تجزیه میراث خود اعتراض 
نکردیم. در همین جلسه، شماری از نمایندگان خواستند که گرفتن 
خونبهای 35 میلیونن نفری ازجمله 27 میلیون روس ]تلفات تعرض 
آلمان به روسیهـ  جنگ جهانی دوم[ از آلمانی ها گرفته شود و این 
غرامت گیری قانون شود که به رغم تکرار آن در سالهای بعد، هنوز 
وارد مرحله اقدام نشده است. گفته شده است که اکثریت مردم 
جماهیریِه تبدیل به جامعه مشترک المنافع شده خواهان بازگشت 

به وحدت پیشین هستند.
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حجت االسالم محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت 
اداری جمهوری اسالمی ایران 21 دیماه 1392 در جلسه شورای 
اداری زنجان گفت که از نظام اداری کشورـ  کشوری که به نام ائمه 
و معصومین شناخته می شودـ  انتظار بهتر از این بودن را داریم. 
پس از گذشت سالها از استقرار نظام جمهوری اسالمی نباید چنین 
پرونده های مالی وجود داشته باشد و نباید شاهد پرونده های این 
چنینی در کشور اسالمی ایران باشیم که تَعّفن آن فضای جامعه را 
آلوده کند. مجموعه مطالعات و یافت ها نشان می دهد که وضعیت 
سالمت دستگاه اداری کشور متناسب با جایگاه نظام اسالمی که 
ریشه در معارف قرآنی و ُسنَّت رسول اهلل دارد نبوده و تفاوت زیادی 

در این زمینه وجود دارد.
    وی با بیان اینکه منشاء فساد اقتصادی در کشور از کره مریخ 
نیامده و آبشخور این پرونده ها بیرون از مرزهای کشور نیست، افزود: 

ریشه پرونده های فساد اقتصادی در داخل کشور بوده و این فساد 
در داخل کشور صورت می گیرد. گرچه منشاء و ریشه برخی مسائل 
موجود در کشور، خارج از مرزهای ایران است، اما منشاء و آبشخور 
و محل تغذیه فساد اقتصادی بیرون از مرزهای کشور نیست و باید 
ریشه این مسائل را در داخل کشور جستجو کرد و از اهرم بازدارندگی 

در این زمینه استفاده شود.
    رئیس دیوان عدالت اداری گفت که درکشور، »پرونده فساد 
اقتصادی« وجود دارد که 3ـ  4 برابر فساد معروف به سه هزار میلیارد 
تومانی است که ابعاد و جزئیات آن در آینده نزدیک مشّخص خواهد 

شد.
اظهارات حجت االسالم منتظری که در باال آمده و تاریخ شده است 
از خبرگزاری ِمهر نقل شده است. این خبرگزارِی مستقر در تهران 

در همان روز، این اظهارات را منتشر ساخته بود.

خشم ایران نسبت به هفت کشور عربي منطقه خلیج فارس که از 
17 دیماه سال 1354 )هفتم ژانویه 1976 و سه سال و یک ماه پیش 
از تغییر نظام حکومتی ایران( آغاز شده بود بیست و چهارم دیماه 
این سال به اوج خود رسید و بعدا هم ادامه یافته است. این برانگیخته 
شدن احساسات و واکنش افکار عمومي ایرانیان پس از نامگذاري 
یک سرویس خبري به نام »خبرگزاري خلیج عربي!« صورت گرفته 
بود که متعاقب آن دولت وقت ایران سفیران خود را از این کشورها 
فراخواند و در نشست این سفیران در تهران این نامگذاري یک 
دسیسه تازه اعالم شد و اخطار گردید که احدي حق ندارد نام دوهزار 
و پانصد ساله خلیج فارس را تغییر دهد. حّساسِیت و واکنش ایرانیان 

نسبت به نام تاریخي خلیج فارس از آن زمان ادامه داشته است.
     مفسر رادیو دولتي ایران در همان روز )دیماه 1354 = 2534( 
این اقدام ضد تاریخي و ضد فرهنگي را »تحریک ایران، به دست 
شماري از حاکمان عربي، طبق نقشه و سیاست دولت هاي خارج 
از منطقه« خواند و از این »حاکمان« خواست که فریب دولت هاي 

دوردست را نخورند و با آتش بازي نکنند.
    مرور زمان نشان داده است که این تحریکات همچنان ادامه دارد.

 الزم است گفته شود که دولت و رسانه هاي آمریکا، هنوز جز 
»خلیج فارس« لفظ دیگري برای نامیدن این منطقه بکار نبرده اند. 
یک مثال: جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین ایاالت متحده، 
در آخرین نطق ساالنه خود در این مقامـ  در 28 ژانویه 2008 گفته 
بود: "آمریکا با آنهایي که نیروهاي نظامي مارا در »منطقه خلیج 
فارس« تهدید کنند برخورد خواهد کرد، و ما در کنار متحدان خود 
در منطقه »خلیج فارس« خواهیم ایستاد و از منافع حیاتي خود در 
»منطقه خلیج فارس« دفاع خواهیم کرد."، و جمله آخر او تکرار 
دکترین کارتر در 28 سال پیش از آن بود )استقرار نظامي در خلیج 

فارس و حضور در منطقه(.

رسانه هاي آمریکا این قسمت از نطق بوش را اخطار به دولت 
جمهوری اسالمی ایران تفسیر کرده بودند.

رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسالمی: فساد اقتصادی و وضعیت سالمت دستگاه 
اداری متناسب با شأن نظام اسالمی ، معارف قرآنی و ُسنَّت رسول اهلل نیست

خشم ایرانیان از یک نامگذاري تحریک آمیز خالف تاریخ، در دیماه 1354
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دوم ژانویه 2004، هزاران تَن از مردم هائیتي دویستمین سالروز 
استقالل این کشور واقع در کارائیب را بدون توجه به حضور میهمانان 
خارجي به تظاهرات گسترده ضد دولتي تبدیل کرده بودند. ناپلئون 
بناپارت رهبر وقت فرانسه که به اروپا توجه بیشتري داشت تا به 
مستعمرات آن کشور در قاره آمریکا، یکم ژانویه 1804 به »هائیتي« 
مستعمره قدیمي فرانسه در قاره آمریکا )منطقه دریای کارائیب( 
استقالل داد که از همان زمان به کشور کودتا و فساد دولتي و در 
نتیجه آن؛ فقر شهرت یافته است. هائیتي در نیمه غربي جزیره 
هیسپانیوال واقع شده است. نیمه شرقي این جزیرهـ  جمهوري دو 
مینیکنـ  که فساد دولتي ندارد؛ آباد، دمکراتیک و نسبتا ثروتمند و 

از مناطق گردشگري و استراحت قاره آمریکا است.
 » Jean - Bertran Aristide ژان برتران آِرستید«     
رئیس جمهوري وقت هائیتي که یک کشیش کاتولیکـ  کشیشي 
که داراي زن و فرزند! است با اختصاص دادن 15 میلیون دالر 
به برگزاري مراسم دویستمین سالروز استقالل هائیتي و دعوت 
از سران چند کشور، با آن وضعیت منفي رو به رو شده بود. 
تظاهرکنندگان عمدتا بر ضد فساد اداري )دولتي( و ندانمکاري هاي 
رئیس دولت شعار مي دادند و مي گفتند که همکاران یک کشیش 
) Priest ( و َمرد خدا ]اشاره به آِرستید Aristide [ نباید دزد و 

فاسد و ناالیق باشند.
    طبقه کم درآمد هائیتي که قبال و در طول زمان سخنان آرستید 

را در کلیسا برضد فساد دولتي شنیده بودند سه بار اورا رئیس دولت 
کردند تا وضعیت را اصالح کند که برایشان کاري نکرد و فساد و فقر 
گسترش بیشتري یافت. وي )متولد 1953( دو بار با کودتا برکنار 
شد و بار آخر به آفریقا تبعید گردید و تا سال 2011 در آنجا بود و 
پس از بازگشت، به ُحکم قاضی دادگاه مدتی بازداشت خانگی بود. 
آِرستید که پس از بازگشت به وطن، از سیاست و امور دولتی دست 
کشیده بود در یک مورد از یک نامزد انتخاباتی حمایت کرد که مردم 

هائیتی به علت دلخور بودن از او به آن نامزد هم رای ندادند.

14 ژانویه 1962 نشست شماری استاد اقتصاد از کشورهای 
مشّخص که در ژنو برگزار شده بود ضمن پرداختن به برنامه کار خود 
که درباره صادرات و واردات و نقش آن در تحول اوضاع کشورها و 
آینده جهان بودـ  جهانی که ظرفیت آن محدود و جمعیت اش سریعا 
در حال افزایش است و نیز به دست دادن تعاریف، عناوین و واژه های 
مربوط و استانداردي در این زمینه، نظریه یک اقتصادان هندی را 

بررسی کرد که در 1959 اعالم شده بود.
    این اقتصاددان نظر داده بود که فقط اجناس خام و یا محصوالت 
کشاورزی و تولیدات صنعتی، صادرات یک کشور نیستند، 

Skilled Labor  و افراد ماهر و اصطالحا اصحاب دانش، فنون، 

هنر و مهارت هم یک قلم صادرات یک کشور و واردات کشور دیگر 
هستند و ثروت زا و عامل ترقي و رفع کمبود. این قلم از صادرات هم 
نه تنها شهرت و اهمیت برای کشور می سازد بلکه ثروت و رفاه. ُمنتها، 
فرقی که این صادرات با صادرات دیگر دارد، این است که سودش 

عمدتا به جیب واردکننده می رود تا صادرکننده.
    نشست ژنو بر نظر اقتصاددان هندی صّحه گذارد و انتشار این 
اقدام به صورت خبر در رسانه ها، مقامات کشورهای صادرکننده 

و واردکننده نیروی انسانی ماهر را متوجه اهمیت قضیه کرد و ....

 در هائیتي تظاهرکنندگان فریاد مي زدند:
 همکاران یک کشیش )مرد خدا( نباید دزد، فاسد و ناالیق باشند

Skilled Labor  زمانی که
)افراد ماهر در یک کار( ازجمله اصحاب دانش، فنون و هنر هم در ردیف صادرات یک 

 کشور و واردات کشور دیگر قرار گرفتند

»ارستید« از موعظه در کلیسا تا ورود به سیاست
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توقف پرداخت مستمری بازنشستگان ایرانی 
مقیم کشورهای دیگر از آغاز زمستان 1359 )ژانویه 
1981 میالدی( به تصمیم محمدعلی رجایی رئیس 
دولت )نخست وزیر وقت( و اعتراض برخی از این 
بازنشستگان به این تصمیم، به موازات گزارش های 
مربوط به جنگ عراق با ایران، از خبرهای روز »ژانویه 
1981« رسانه های آمریکا و اروپا بود. جنگ عراق 
با ایران از اواخر شهریورماه 1359 )سپتامبر 1980( 
آغاز شده بود و رفت و آمد هوایی و زمینی به سبب 

حمله به فرودگاهها و پلهای جاده ها در شمال غربی ایران اطمینان 
بخش و آسان نبود. دولت موقت انقالب به نخست وزیري مهدي 
بازرگان در طول حکومت خود مستمري بازنشستگان ایراني مقیم 
خارج را به ارز پرداخت مي کرد که به محل اقامت آنان حواله مي شد.

    محمدعلی رجایی نخست وزیر وقت )و هشت ماه بعد براي مدتي 
کوتاه رئیس جمهور( تا آذرماه آن سال )سال 1359( به بازنشستگان 
مهلت داده بود که به کشور بازگردند تا پرداخت مستمری آنان متوقف 
و به خزانه داري کل بازگشت داده نشود.    برخی از بازنشستگان ایرانی 
که همان زمان با رسانه های اروپا و آمریکا مصاحبه کرده بودند گفته 
بودند که در سنین کهولت هستند و نیاز دارند که فرزندان از آنان 
نگهداری کنند و این فرزندان در خارج اقامت دارند. پاره ای دیگر از آنان 
گفته بودند که در ایران متکّفل افرادی ازجمله والدین از کارافتاده خود 
هستند که با قطع پرداخت مستمری به زحمت خواهند افتاد و احتماال 
گرسنه خواهند ماند زیراکه ایران مقررات بازنشستگی همگانی ندارد 
و سالخوردگان ُمتکی به فرزندان هستند و بسیاری از این فرزندنـ  

خودشان بازنشسته.

    این بازنشستگان همچنین از تصمیم واریزشدن 
مستمری خود به جای حساب جاری )ِچکینگ( به 
حساب پس انداز )قرض الحسنه( که مستلزم حضور 
در ایران براي بازکردن این حساب، دریافت دفترچه و 
شخصا دریافت از این حساب است ابراز نگرانی کرده 
بودند.    پس از پایان جنگ عراق با ایران و بازگشت 
برخی از بازنشستگان به کشور برای برقرارشدن مجدد 
دریافت مستمری، گزارش شده بود که این تجدید 
پرداخت مستلزم رسیدگی به سوابق و نداشتن مشکل 
قضاییـ  امنیتی است و کار رسیدگی ممکن است چند ماه طول بکشد. 
    چند سال بعد )دهه 1370( کار آسانتر شد و بازنشستگان مجاز 
شده بودند که وکالت دریافت مستمری از حساب پس انداز مربوط را 
به فردي دیگر )مقیم ایران( بدهند. این وکالت ها بعدا دو ساله شد و 
از سال 1391 دوباره یک ساله شده است. بیشتر بازنشستگان برای 
تجدید وکالت به ایران باز می گردند زیرا از آن بیم دارند که اگر وکالت 
نامه ها در سفارتخانه و کنسولگری تجدید شود باید مالیات مستمری 
دریافتی را به کشور محل اقامت بپردازند و احتساب »ارزش روز« 
ریال که نوسان دارد به پول کشور محل اقامت کار محاسبه را دشوار 
و قبوالندن آن به سازمان مالیات بردرآمد کشور میزبان دردسر ساز 

می شود.
    بازنشستگان ایرانی مقیم خارج اخیرا با دو مشکل تازه رو به رو 
شده اند یکی کاهش شدید بهای ریال و قدرت خرید آن که بهای بلیت 
هوایی رفت و آمد و هزینه های مربوط ازجمله خرید سوغاتی را تقریبا 
معادل ساالنه مستمری کرده و دیگری قطع پرواز چندین شرکت 

هوایی اروپایی به ایران.

یکم بهمن 1315 محمدرضا وجدانی، قاضی دیوان عالی کشور 
»دادستان کل کشور« شد و اعالم شد که هدف از این انتصاب، مبارزه 
تا قطع هرگونه سوء استفاده، قانون گریزی و قانون شکنی بوده است 
و دادستان کل کشور اختیار این کار را دارد.    وجدانی در همین روز به 
روزنامه نگاران گفته بود که دادستان کل می تواند وارد هر موضوعی 
بشود که جرمانه باشد و در این موارد، نیاز به شکایت و وصول اعالم 
جرم نیست، اگر مردمـ  هرتبعه معمولیـ  پس از مشاهده و یا اطالع 

از یک قانون شکنی و سوء استفاده، وی را در جریان بگذارد به وطن 
و دین خدمت خواهد کرد. چنین فردی در جریان تحقیقات قضایی 
احضار نخواهد شد و گزارش او یک اطالعیه تلقی خواهد شد که 
تعهدی برایش ایجاد نمی کند. هر مسلمان شرعا وظیفه دارد که 
دادستان کل را از وقوع جرم، بخصوص جرائم دولتی آگاه سازد. دفتر 
او به روی همگان باز است و گرفتن وقت مالقات الزم نیست. به همه 

نامه ها و اطالعات حضوری دقیقا رسیدگی خواهد شد.

دشواری دریافت مستمری بازنشستگان ایرانی خارج از کشور که از سال 1981 )1359 
هجری( آغاز شده بودـ  تصمیم محمدعلی رجایي به قطع پرداخت این مستمري ها

82 سال پیش محمدرضا وجدانی دادستان کل کشور شد و از مردم خواست که اورا از سوء 
استفاده ها آگاه کنند
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  علي امیني پس از 16 سال سکوت هفتم اَُمرداد 1357 )سال 
انقالب( با صدور یک اعالمیه بلند باال و مردم پسند به صحنه سیاست 

بازگشت. امینی در اعالمیه خود چنین آورده بود:
     ..... ازدیاد درآمد کشور ]از صدور نفت[ در چند سال گذشته گرچه 
باعث رفاه نسبي شده، ولي فسادرا هم گسترش داده و فساد براي ادامه 
حیات خود؛ به فشار و تمرکز قدرت ]دیکتاتوری[ نیاز داشته و مردم 
را عاصی کرده است. در این چند سال یک دسته ثروتمند نوخاسته و 
]بسیار آزمند[ هم به وجود آمده، بر دارایی ثروتمندان افزوده شده، 
و به همین نسبت تنگدستان )اکثریت مردم( فقیرتر شده اند و چون 
به خواستها و مطالبات آنان توجه نشده ناله هایشان فریاد شده و 
راهی جز خانه تکانی کامل و تمام عیار وجود ندارد. طبقه متوسطي 
که در این چندسال وعده تولد آن داده شده بود به وجود نیامده و به 
جاي آن بر شمار دالالن با خصلت هاي خاص این گروه افزوده شده 
و وطن به صورت بهشت واسطه ها درآمده است و بر نارضایی توده ها 
افزوده و به خیابانها ریخته اند. این توده ها که وسیله ابراز نظر نداشته 
و سالها نفس در سینه حبس کرده بودند اینک به میدان آمده و به 
جاي درددل غّرش مي کنندـ  غّرشي که همه دیوارها و سدها را به 

لرزه درآورده است. 
     این امیرزاده قاجار در اعالمیه اش سپس به مشکالت جاري ایران 
اشاره کرده بود و این مشکالت را؛ تورم پول، افزایش شدید شکاف 
تولید و مصرف، مهاجرت کشاورزان و روستانشینان به شهرها، 

افزایش قیمت ها، تبعیض و ... ذکر کرده بود.
    در پی صدور این اعالمیه، امینی در مصاحبه ای به اظهارات نیمه 
آذرماه 1340 خود در اجتماع معلمان تهران اشاره کرد و گفت: در 
آن روز هشدار دادم که اگر اصالحات و تعدیل صورت نگیرد انقالب 

خواهد شد. به این هشدار توجه نشد و اینک کشور در انقالب است.
    امینی در آن زمان ) نیمه سال 1357( خیلی زود متوجه شد که 
انقالب در مسیری که او می خواهد نیست و بنابراین خاموش شد 

و دوباره سکوت خودرا ازسرگرفت که تا روز درگذشت ادامه یافت.
علي امیني دکتر در اقتصاد، سیاستمدار قدیمي، وزیر و نخست 
وزیر پیشین ایران 12 دسامبر 1992 در 87 سالگی در فرانسه 
درگذشت. ویـ  نوه مظفرالدین شاه قاجار که در دهه 1320 در کابینه 
قوام السلطنه عضویت داشت و پس از براندازی 28 امرداد 1332 
وزیردارایی شده بود در پي اعتصاب و تظاهرات خیاباني معلمان تهران 
و کناره گیري شریف امامي از نخست وزیري، شانزدهم اردیبهشت 
1340 برجای او نشسته بود. امینی که مورد حمایت حزب دمکرات 
آمریکا و شخص جان اف. کندی رئیس جمهوري وقت بود و سه ماه 

پس از آغاز زمامداری کندی نخست وزیر شده بود تا اصالحات دلخواه 
وی را در ایران به اجرا درآورد ضمن نطقي کشوررا در وضع بد اقتصادي 
و در آستانه ورشکستگي مالي توصیف کرده بود. برخي از مورخان 
معاصر براین باورند که تظاهرات معلمان تهران به تحریک محمد 
درخشش و به اشاره دولت وقت آمریکا صورت گرفته بود تا دکتر 
امینی رئیس دولت شود و اصالحات مورد نظررا عملي سازد. 3 روز 
پس از نخست وزیرشدن، علي امینی 19 اردیبهشت 1340 دوره وقت 
مجلس را منحل کرد که خواست مردم بود. وي در همین روز تشکیل 
اجتماعات در میدان جاللیه )پارک الله امروز( را آزاد اعالم داشت و 

قول داد که در طول زمامداری او مطبوعات سانسور نخواهند شد.
    علی امینی در طول 14 ماه نخست وزیری اش انجام یک رشته 
اصالحات را آغاز و فئودالیسم )نظام ارباب و رعیتی( را تضعیف کرد. 
پهلوی دوم که بیم داشت امینی تأسیس حزب با هرگونه ایدئولوژی 
را آزاد کند و حزب توده )حزب کمونیست ایران( که فعالیت آن 
غیرقانونی شده بود باردیگر وارد عرصه شود و ... به آمریکا رفت، وعده 
ها داد و حمایت دولت آمریکا از امینی را سلب کرد بگونه ای که این 
دولت تعهد کمک مالی به دولت امینی را منتفی ساخت. امینی که 
با چنین وضعیتی رو به رو شده بود در صدد تعدیل بودجه برآمد که 
برسر کاهش  بودجه ارتش با شاه درگیری پیداکرد و 26 تیرماه 1341 
کناره گرفت و دو روز پس از آن، امیر اسداهلل علمـ  دوست شخصی 

شاهـ  مامور تشکیل کابینه شد.

هشدار آذر 1340 و اعالمیه َاُمرداد 1357 دکتر علی امینی، به مناسبت سالروز درگذشت او

علی امینی
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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

نخستین ناول )داستان( چاپ فدراسیون آمریکا
داستان » The Power of Sympathy  = نیروي همدردي« 21 ژانویه سال 1789 در شهر بوستون )باستن( ایالت 

ماساچوستس آمریکا به توزیع داده شد. 
    تاریخ عمومِي ادبیات، این داستان را به احتمال زیاد، نخستین ناولي مي داند که در فدراسیون آمریکا به چاپ رسیده باشد. 

برخي بانو »سارا مورتن« را نویسنده این داستان مي دانند، ولي پاره اي دیگر »ویلیام براون« را. 
    نام »مؤلف« در روی جلد کتاب و صفحه معروف به شناسنامه کتاب ذکر نشده است. 

    کساني که ویلیام براون را نویسنده این داستان مي دانند استدالل مي کنند که ویلیام همسایه بانو »سارا مورتن« بود که 
شرح زندگاني »سارا« را به صورت داستان نوشت و به دست چاپ داد. این داستان یک ماجراي حقیقي بیان کرده است.

تاریخداني که 50 کتاب تاریخ براي کودکان دبستاني و 
نوجوانان نوشت 99 سال ُعمر کرد

یکم ژانویه 2005 »الف اورز Alf Evers « تاریخدان آمریکایي که در طول ُعمر 
50 کتاب تاریخ براي کودکان دبستاني و نوجوانان نوشته بود در 99 سالگي در نیویورک 
درگذشت. وي چند کتاب نیز درباره تاریخچه شهرهاي کهنسال )قدیمي( به صورت 

جغرافیاي تاریخي به رشته تحریر درآورده است. 
    »الف« گفته بود عقیده دارد که یک فرد از دبستان باید با تاریخ ملّي و تاریخ تمّدن 
بشر آشنا شود و با این که نوشتن تاریخ به زباني که قابل فهم کودک باشد دشوار است او 
این کار را پیشه خود ساخته تا به بشریت خدمت کند و از این عمل بسي شادمان است.

تفسیرگویی که در بیان نظرات خود صراحت لهجه داشت و مالحظه نمی کرد
 »اندي روني Andy Rooney  « مفسر تلویزیوني معاصر  در 14 ژانویه 1919 در شهر آلباني ایالت 
نیویورک در یک خانواده ایرلندي تبار به دنیا آمد و تا چند روز پیش از فوت در نوامبر 2011 همچنان 
به تفسیرنگاري و تفسیرگویي تلویزیوني ادامه مي داد.  »اندي« کار روزنامه نگاري را از سال 1942 )69 
سال پیش از درگذشت( و با پوشش جنگ جهاني دوم در جبهه هاي اروپا آغاز کرده و نزدیک به سه دهه 

بعد از رسانه هاي چاپي به رادیوـ  تلویزیون منتقل شده بود که سمعي و بصري گفته می شوند.
 اندي رونی 11 کتاب پرخواننده نیز منتشر کرده که معروفترین آنها » کامان نانـ  ِسنس = بي َخَردي« 
است که درست در دویستمن سال انتشار کتاب »توماس پین« تحت عنوان »کامان ِسنس = عقل سلیم« 
انتشار یافت. اندي در این کتاب که یک مفهوم آن »مزخرفات« است اوضاع جامعه و رابطه سیاستمداران 

و مردم معمولي که فریب حرف هاي آنان را مي خورند تشریح کرده است. کتاب معروف دیگر او تاریخ سیاهپوستان آمریکایي است. 
اندي در گفتن نظر خود پیرامون رویدادهای، تصمیمات، اقدامات و اظهارات مقامات صراحت لهجه داشت و مالحظات را رعایت نمي 

کرد. »امیلي« دختر اندي نیز یک روزنامه نگار و مدیر اخبار تلویزیون ماساچوست است و همچنین پسر اندي.

Alf Evers



 Mathew Brady 15 ژانویه سالروز درگذشت »متیو بریدي
« پدر عکس خبري )فتوژورنالیسم( است که در سال 1896 در 72 
سالگي درگذشت.. با این ابتکار وی، گامی دیگر در تکمیل حرفه روزنامه 
نگاري برداشته شد. مشاهده صحنه هاي دلخراش جنگ کریمه ]جنگ 
قدرت های اروپایی با روسیه از 1853 تا 1856[، »متیو« را به فکر ابداع 

حرفه عکس خبري انداخته بود.
     متیو که با تشکیل یک گروه عکس، جنگ داخلي آمریکا )1861 
- 1865( را پوشش داد گفته است که بعضي روزنامه نگاران با »قلم« 
مي نویسند و پاره اي دیگر با »دوربین« و فرق در این است که نوشته 
ی با قلم را مي توان تحریف کرد و عکس را؛ نه. بنابراین، دوربین عین 
حقیقت را منعکس مي کند؛ زیبا یا زشت. ]این بیان متیو، در قرن 21 
صداقت پیشین را ندارد و امروزه با ابزارهای دیجیتال ازجمله فتوشاپ، 
پینت شاپ پرو و ... می توان تصاویر خبری را هم اِدیت و تغییر شکل 

داد و سانسور کرد.[. 
     »متیو بریدی« همچنین گفته است: فرق دیگر قلم و دوربین این 
است که نوشته نیاز به سواد خواندن دارد ولی درک تصویر به سواد و 
دانستن زبان خاص نیاز نداردـ  تصویر یک زبان بین المللي براي بازگو 
کردن حقایق است که هرکس مي تواند آن را درک کند و تصویر خوب 
آن است که بدون زیرنویس هم ماجرا و داستان را بیان دارد. یک تصویر 
به تنهایی مي تواند داستاني را بیان کند که اگر به رشته تحریر در آید 
یک کتاب خواهد شد. یک »کتاب عکس« را مي توان در کمتر از یک 
ساعت خواند، ولي همین کتاب اگر به صورت »نوشته« باشد دست کم 
یک هفته وقت مي گیرد و مطالب آن هم خیلي زود از ذهن خارج مي 
شودـ  به عالوه، تاثیر عکس را ندارد. به همین دلیل َمتیو »فتوژورنالیست 
= خبرنگار عکاس« را از ساختن صحنه برای گرفتن تصویر منع کرده 
و این عمل را خیانت به حرفه روزنامه نگاري خوانده است که مرتکب، 

سزاوار اخراج از این حرفه است.
     »َمتیو« درجریان جنگ خونین و پُرتلفات داخلي آمریکا که نوعي 
برادرکشي بود از افراد گروه خود خواسته بود که صرفا سراغ گرفتن 
عکس از افسران و ژنرالها و رژه سربازان نروند؛ از خرابي ها، چاله هاي 
انفجار، اجساد رهاشده و زخمي ها عکس بردارند تا هرکس که تصاویر 

را مشاهده کند از هر جنگي متنفر شود. 
     با همین فکر، وي عکس هایش راـ  عکس های جنگ داخلی آمریکا 
راـ  در سر چهار راهها در ویترین قرار مي داد تا تنّفر عمومي از جنک 
برانگیخته شود. عکس هاي »متیو« به صورت کتاب در آمده و در هر 

موزه، یک تاالر را به خود اختصاص داده است. جنگ داخلي آمریکا که 
صدها هزار تلفات داشت در سال 1865 پایان یافت.

     »متیو بریدي« که در سال 1823 در ایالت نیویورک به دنیا آمده بود 
به تکمیل دوربین عکاسي و پیشرفت فن چاپ عکس و عکسبرداري و 

هنر پُرتره برداري نیز کمک بسیار کرد.
     توضیحات و توصیفات »متیو بریدی« بود که در قرن 20 نشریات 
را پُر از عکس کرد و تیراژها باال رفت. به عالوه، تألیفات تصویری )کتاب 
های تماما عکسـ  بازتاب یک موضوع صرفا با عکس( وارد بازار کتاب 
شد. در پی پیدایش آنالین ها از آخرین دهه قرن 20 و کم حوصله شدن 
مخاطبان، سردبیران روزنامه ها برمیزان چاپ عکس افزوده و صفحات 
عکس خبری ]اخبار از دریچه دوربین و ...[ به وجودآورده اند که صد 

درصد مخاطب ]مخاطب راضی[ دارد.
 در دو دهه قرن 21 و رواِج گرفتن عکس و فیلم با ِسلفون، دوربین 
های نصب شده در ساختمانها و اتومبیل ها و ... و حتی ساعت دیجیتال، 
هرکس می تواند خودرا »سندساز« بناَمد. عکس های گرفته شده از 
صحنه های خیابانی، زد و خوردها، صحنه های ارتکاب جرم و حتی 
مشاجرات داخلی )خانوادگی( این روزها به همراه پیام های شوِسل 
میدیایی بخشی از اخبار نشریات و تلویزیون ها و وبسایت های آنها را 

تشکیل می دهد و در نتیجه، هیچ عملی محرمانه نخواهد ماند.

سالروز درگذشت
Mathew Brady

مبتکر فتوژورنالیسمـ  مردي که نوشتن با دوربین را رواج داد

شهر ریچموند )ویرجینیا( پایتخت جنوبي ها )کنفدراسیون و اینک حاکم 
نشین استیت مشترک المنافع ویرجینیا( در جریان جنگ داخلی به صورت 

ویرانه درآمده بود

)1
39

ه7
یما

)د
5
ه7

مار
کش

نام
وز
هر
جل
م

23



)1
39

ه7
رما

آذ
(
56

ره
شما

ک
نام
وز
هر
جل
م

24

»ویلیام جان النگ William John Lang « روزنامه نگار 
آمریکایي و از دبیران مجله الیف  Life بیست و یکم ژانویه 1968 
در 54 سالگي درگذشت. وي کار روزنامه نگاري را از 22 سالگي 
در روزنامه »شیکاگو دیلي نیوز« و پس از اتمام دانشگاه آغاز کرده 
بود. ویلیام النگ پس از پوشش انتخابات سالهاي 1936 و 1940 
ریاست جمهوري آمریکا، در یک مقاله طوالني و ماندني نظریه 
اي را ابراز داشت که از همان زمان مورد توجه خاص سردبیران 
رسانه ها و دمکراسي دوستان است. وي نوشته است که اگر 

روزنامه نگار به هنگام تحریر اخبار مربوط به 
رقابت هاي انتخاباتي، در قالب گزارش روزنامه 
و به شیوه ژورنالیستي، اصول دمکراسي و نظر 
مردم و کارهاي گذشته )بد و خوب( نامزدها را 
دقیقا و منصفانه برنگارد نه تنها مردم معمولي 
آموزش دمکراسي مي بینند بلکه دمکراسي از 
اصول و هدفهاي خود دور نمي شود و رتوریک  
Rhetoric هاي نامزدها )نطق هاي عمومي 
و عمدتا توخالي و لّفاظي ها( نخواهد توانست 

راي دهندگان را بفریبد و مانع از آن شود که اقدامات منفي خود 
درگذشته را پنهان کنند.

    »النگ« روزنامه نگاران را آموزگار و پاسدار دمکراسي خوانده 
و با این دو رسالت از آنان خواسته است که در پوشش اخبار 
مربوط به فعالیت هاي انتخاباتي »ُحب و بُغض« شخصي خود 
را کنار بگذارند و اصول و سود جامعه را در نظر داشته باشند. وي 
در همین مقاله به سردبیران روزنامه هاي سایر کشورها توصیه 
کرده بود که با هدف خدمت به آموزش و رشد معلومات ملت 
خود، مبارزات انتخاباتي کشورهاي دیگر را به 
طور روزانه، مشروح و »بي واسطه )از طریق 
خبرنگار خود و نَه به نقل از خبرگزاري ها و 
رسانه هاي دیگر و توجه به متن اعالمیه هاي 

رسمي(« پوشش دهند. 
    ویلیام جان النگ در جریان کار خبرنگاری، 
روند جنگ جهاني دوم از شمال آفریقا تا شهر 

برلین و ازجمله نبرد بالژ را پوشش داده بود.

روزنامه نگار در نقش آموزگار و پاسدار دمکراسي

William John Lang

سه صحنه از اجساد مقتولین جنگ داخلي آمریکا )1861 - 1865(
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پنجشنبه شب 13 ژانویه 2005 شبکه تلویزیون عمومي آمریکا 
)پي بي اس PBS ( براي بررسي علل بحران خبرنویسی در جهان یک 
میزگرد با شرکت چند روزنامه نگار، استاد و محقق تشکیل داده بود. این 
میزگرد در پي جنجال پرداخت پول از جانب سازمان آموزش و پرورش 
فدرال آمریکا ) United States Secretary of Education ( به 
»آرمسترانگ ویلیامز« براي تایید یک برنامه این وزارتخانه در مقاالت 
خود و نیز جعل خبر توسط چند خبرنگار و همچنین برکناري چهارتَن 
از عوامل خبري شبکه تلویزیونی »سي بي اس« که در تهیه یک گزارش 

مصّور دقت کامل به عمل نیاورده بودند برگزار شده بود. 
    در این میز گرد، یک محّقق موسسه »پن Pen « گفت که طبق 
تحقیقات این مؤسسه در سراسر جهان، تنها 36 درصد مخاطبان اخبار 
)خوانندگان، شنوندگان و بینندگان( به درستي، جامعّیت و مطابق 
اصول تهیه شدن آنها اعتماد دارند که ده درصد کمتر از سال 1995است. 
]بررسی سال 2017 و پس از خریداری شدن بیشتر رسانه های معروف 
در سطح جهان و بویژه در فدراسیون آمریکا از سوی اصحاب منافع، این 

درصد را کمتر از 17 نشان داده است.[.

وی افزود: ]در سال های پیش از2005[، آنان که اعتماد خود را از 
دست داده اند در نظرسنجي ها گفته اند: در این دنیاي پهناور خبرهایي 
هستند که خبرنگاران عمدا و یا بر حسب تنبلي، بي اطالعي و داشتن 
مشغله دیگر سراغشان نمي روند و مخاطبان، از دانستن آنها محروم مي 
شوند. به عالوه، دیده شده است که هرچه را که »منابع اخبار و عمدتا 
مقامات« به خبرنگاران بدهند نقل مي کنند بدون این که درباره ادعا 
و اظهار، تحقیق بیشتر کنند و نظر خود و یا دیگران را هم در حاشیه 
خبر بنویسند و گفته اند که کیفیت خبرها از نظر کامل بودن و کامل 
تنظیم شدن ]دارای هر شش عنصر خبر و بویژه عنصر؛ چرا؟ بودن و 
برای مخاطب جای سئوال باقی نگذاردن[ به یک سوم سابق رسیده 
است. از دید این دسته از مخاطبان )که نظرشان استعالم شده بود(، به 

خبرنگاراني که به ماموریت خارج از کشورشان اعزام مي شوند و یا این 
که در کشور دیگري ماموریت دارند مي گویند )دستور مي دهند( که 
کدام مطلب را باید تهیه کنند و بفرستند، یعني مأموریت آنان از پیش 

مشخص شده است.
    سایر شرکت کنندگان در میز گرد تایید کردند که یکي از مشکالت 
این است که به علت کمبود خبرنگار وفادار به ژورنالیسم و حرفه اي، 
در سالهاي اخیر ]پیش از 2005[ رسانه ها براي پُر کردن سازمان خود 
هر متقاضي و با هر تجربه و معلومات و تحصیالت را بکار گرفته اند که 
باعث اُفت خبر از اصول تهیه و تنظیم شده است. همین دسته گفتند که 
خبرنگاران خوب ترجیح مي دهند که به استخدام دستگاههاي روابط 
عمومي سازمانها که پول و مزایاي بیشتري مي دهند درآیند و یا این که 
مشاور مطبوعاتي مقامات شوند و در وبسایت شخصي آنان بکار پردازند.

بحران خبر از دهه دوم سده 21 میالدی بَد و بَدتر شده است. به 
دو دلیل؛ یکی دیجیتال خوان شدن مخاطبان و در نتیجه کاهش 
درآمد رسانه های چاپی و بصری )تلویزیونـ  رادیوها که 96 درصد 
شنوندگانشان، اتومبیل رانان هستند، مخاطب از دست نداده اند( و از 
دست دادن توان استخدام به حد کافی خبرنگار و نظرنگار و در نتیجه به 
رونویسی و نقل مطالب وبسایت های خبری و وبگاههای رسمی مقامات 
اکتفا می کنند و علت دیگر؛ فروش رفتن رسانه های حرفه ای به اصحاب 
منافع و نیز تأسیس رسانه های تازه توسط آنها. و به این ترتیب؛ این رسانه 
ها شده اند به جای حرفه ای، اختصاصی و دیکته نویس صاحب خود 
)و این وضعیت را در آمریکا، از ژانویه 2017 می توان به وضوح لمس 
کرد(. به همین دالیل است که توجه مخاطبان به سوشل میدیا معطوف 
شده است و مقامات که چنین دیده اند، مطالب خودرا در سوشل میدیا 
و عمدتا توئیتر منعکس می کنند. مجالت که چنین دیده اند متوجه 
عکس خبری و مطالب حاشیه ای، تا حدی اینوستیگیتیو، پاورق نویسی 

و از این قبیل شده اند تا مخاطبان را حفظ کنند.

بحران جهاني خبرنویسی
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محمود بهمنی رئیس پیشین بانک مرکزی و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 16 دیماه 1397 در مصاحبه 
با خبرگزاری ِمهر، با بابیان اینکه باید بپذیریم در شرایط جنگ 
اقتصادی هستیم و در این شرایط فروش نفت کاهش خواهد یافت، 
گفت: "نمی توانیم کاهش درآمدهای نفتی را مستقیماً از محل 

افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کنیم 
زیراکه واحدهای تولیدی ما مشکالت 
متعدد دارند و توانایی پرداخت مالیات 
بیشتری را ندارند. باید هزینه ها را کم 

کنیم.".

    این اقتصاددان با تجربه با تاکید 
بر اینکه دولت باید درآمدهای بودجه 
1398 را »واقعی« پیش بینی کند، 
با انتقاد از افزایش 400 برابری میزان 
نقدینگی )اسکناس و شبه اسکناس( در 
کشور، گفت: نقدینگی در دولت یازدهم 

و دوازدهم ]دولت حجت االسالم حسن روحانی[ به 1700 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است و اگر کنترل نشود، قیمت ها به 

طرز نجومی افزایش خواهد یافت.
    بهمنی گفت: مدیریت نقدینگی )محدود کردن چاپ 
اسکناس و چکـ  بانک( در الیحه بودجه سال 1398 نیز دیده 
نشده است و به این ترتیب به نظر می رسد که 
دولت به معنای واقعی، اراده ای برای کنترل 
نقدینگی ندارد.    وی با بیان اینکه حجم 
نقدینگی در سال 1391 به میزان 435 هزار 
میلیارد تومان بود، افزود: بر این اساس، رشد 
نقدینگی 30 و 8 دهم درصد و تورم 30 و 5 
دهم درصد بود اما رشد نقدینگی در دولت 
یازدهم و دوازدهم ]دولت حجت االسالم 
حسن روحانی[ به 400 برابر افزایش یافته 
است.    این نماینده مجلس، چاپ پول، شبه 
پول و انتشار اوراق مشارکت را از عوامل 

افزایش نقدینگی خواند.  

هفتم ژانویه Maria Montessori 1907 ماریا مونته سوري )1870 - 1952( فیلسوف، آموزشگر و پزشک ایتالیایی برپایه فرضیه 
خود یک مهد کودک ) Daycare ( در شهر ُرم برای کودکاِن والدیِن ُورکینگ کالس )طبقه کارگر( دایر کرد. طبق فرضیه بانو ماریا، 

آموزش کودک باید از زمان بازگرفتن از شیر )تقریبا دوسالگی( آغاز شود زیرا که کودک از چندماهگی توان یادگیری دارد.

وی با این کار خود که جهانی شده است کمک کرد که بانوان بیشتری به نیروی کار کشورها اضافه شوند. ایجاد َمهدهای کودک درعین 
حال یک شغل تازه به وجود آورده است. والدین کودکان زیر پنج سال تمام اطفال خودرا در ساعات کار خود به این مهدها می سپارند که 

آموزشگر ویژه دارند.

محمود بهمنی: رشد نقدینگی )چاپ پول، شبه پول و انتشار اوراق مشارکت( به 400 
برابر افزایش یافته و اگر کنترل نشود قیمت ها خیلی باال خواهد رفت.

فلسفه ایجاد َمهد کودک
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علی اکبر نیکواقبال اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت  و شنود با 
روزنامه »آرمان امروز« که در شماره 17 دیماه 1397 این روزنامه درج 
و تیتر آن به صفحه اول بُرده شده بود درباره وضعیت ارز و پول در کشور 
گفت:    رشد نقدینگی در چهارـ  پنج سال گذشته بسیار باال بود. به علت 
افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی )چاپ بیش از حد اسکناس و چکـ  
بانک(، در ماههای گذشته  توّرم عجیبی به وجود آمد و نتیجه آن، افزایش 
چندبرابری و ناگهانی نرخ ارزها بود. این توّرم خود را به خوبی در افزایش 
سه تا چهاربرابری نرخ برخی مایحتاج به صورت َملموس نمایان ساخت 
و فشار به طبقات کم درآمد و ازکارافتاده وارد آورد. نرخ توّرم و نرخ ارز تا 
حدی تابع فضای روانی هستند. زمانی که آینده نگری ]پیش بینی آینده[ 
می کنیم، مشاهده می کنیم که تحریم ها درآمد نفتی کشور را تا یک سوم 
کاهش داده است. پس، دوسوم درآمدهای ارزی ما از دست رفته و با این 
یک سوم و جّو روانی موجود و عدم تعادل تقسیم درآمد ملّی که 70درصد 
نقدینگی و شبه پول در دست یک درصد جامعه است می توان گفت که 
دشواری های زیاد و توّرم بزرگ پیش رو داریم. با این شرایط، به نظر 
می رسد که به صورت طبیعی نرخ ارزها در کانال های کنونی و در مورد 
دالر آمریکا حدودا 10هزارتومان، طبیعی نباشد و فشار بخشنامه ها و 
سیاست های بانک مرکزی توانسته  باشد این نرخ ها را به این حد برساند 
که سه ماه پیش دالر آمریکا در کانال 15 هزار تومان بود. به نظر می رسد 
که ثبات نسبی نرخ ارزها در حال حاضر با فشار و بخشنامه های مختلف 

و بگیر و ببند معامله گران ارز صورت گرفته باشد. اگر شرایط آزادتر شود 
تقاضا برای ارز دوباره باال می رود؛ مردم برای تحصیل، سفر خارج و اموری 
از این قبیل )غیر بازرگانی( به ارز نیاز دارند که اینک میزان فروش در 
این موارد آن محدود و مشروط است. اگر بخواهند در سال آینده )سال 
1398( هم به صورت دستوری و با فشار، نرخ ارزها را کنترل کنند باید 
منابع ارزی 100 تا 200میلیارد دالری داشته باشند تا بتوانند نرخ کنونی 
ارز را حفظ کنند. اگر مبلغ ذخایر بانک مرکزی در این حد نباشد به نظر 
می رسد که کار سخت خواهد شد. وقتی درآمدهای ارزی کشوری مثل 
جمهوری اسالمی ایران پایین  آید، خودبه خود متعاقب آن، درآمدهای 
گمرکی هم کاهش پیدا می کند و در ادامه آن درآمدهای شرکت هایی 
که از طریق واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات، کاالیی را تولید و 
عرضه می کنند، کاهش می یابد و نهایتا درآمدهای مالیاتی دولت نیز 
کم می شود. از سوی دیگر، حدود 20 تا30میلیارد دالر کاالی قاچاق 
در کشور، بسیار تاثیرگذار است و ممکن است که شرکت ها در نتیجه 
عدم کنترل آن )کاالی قاچاق(، ورشکسته شوند و درآمدهای ارزی غیر 
نفتی نیز کاهش  یابد. در مجموع اگر بخواهیم واقع بینانه بیندیشیم، 
سیاستگذاران باید به دنبال راه حل های جّدی باشند. نیاز است که 
اتاق های فکر راه اندازی شود تا راه حل های بهتری به دست آید. راه حل ها 
باید منطقی، عقالیی، میان مدت و طویل المدت باشد چرا که زندگی 

یک ملت و حیات یک کشور کوتاه مدت نیست.

کاهش دوسوم درآمدهای ارزی کشورـ ثبات کنونی نرخ ارزها با فشار و بخشنامه  و بگیر 
و ببند صورت گرفته است
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 Salvador G. 31 دسامبر 1970سالوادور آلنده  
Allende از ستایشگران دکتر محمد مصدق و رئیس 

وقت جمهوری شیلی از حزب سوسیالیست معادن 
زغال سنگ این کشو را ملي کرد و به این مناسبت اعالم 
داشت که منابع طبیعی و تاسیسات بزرگ یک کشور 
به یکایک اتباع تعلق دارد و نمی تواند منطقا در کنترل 
یک و یا چند کمپانیـ  داخلی و یا خارجی و مختلط قرار 

داشته باشد. برتری یافتن یک گروه در جامعه که مآال ناآرامی و طغیان 
و در نتیجه تخریب به دنبال خواهد داشت عمدتا نتیجه وجود برترها در 
یک جامعه است و در دوران معاصر، برتری عمال نتیجه تفاوت درآمد و 
ثروت است که عمدتا از وجود انحصار در یک جامعه و نیز تملّک منابع 

عمومی توسط افراد خاص حاصل می آید.
دکتر آلنده )یک پزشک( متولد 26 جوالی 1908، از چهارم نوامبر 
1970 تا 11 سپتامبر 1973رئیس جمهوری شیلی شده بود. در آن 
زمان بخش بزرگی از منابع طبیعی، صنایع و خدمات شیلی ازجمله 
تاسیسات مخابرات در کنترل کمپانی های آمریکایی بود که آلنده 
آنهارا ملی کرد، دولت آمریکا زیر فشار کمپانی های بزرگ این کشور 
نقشه برکناری اورا طرح کرد و »سیا« توسط ژنرال پینوچت )پینوشه( 
که این شخص از یک کمپانی آمریکایی مخابرات رشوه گرفته بود طرح  
طرد آلنده را به صورت کودتا در 11 سپتامبر 1973 به اجرا درآورد و 
آلنده درجریان این کودتا کشته شد. در پي این کودتا، ظرف یک ماه، 

هفت حزب هوادار آلنده غیرقانوني اعالم شدند و بیش 
از دو هزار تن از جمله چند روشنفکِر بنام شیلیایي سر 
به نیست گردیدند و ... و از لحظه قتل آلنده، قاب عکس 

دکتر مصدق هم از دفتر او ناپدید شد.
     »تاریخ« نشان داد که مردم شیلي در نخستین 
فرصتي که به دست آوردند قدرت را به پیروان آلنده 
سپردند و دختر اورا به پارلمان شیلي فرستادند که در 
سال 2003 رئیس پارلمان شد و Michelle Bachelet  دختر یک 
ژنرال مقتول وي را هم رئیس جمهوری کردند. ]باچلتـ  یک پزشک و 
دو دوره رئیس جمهوری شیلی اینک رئیس کمیسیون عالی نظارت بر 

حقوق بشر وابسته به سازمان ملل است.[.
پینوشه اواخر ُعمر در حبس خانگي و داشتن چندین پرونده قتل 
و سوء استفاده مالي و نقض قانون و در میان انبوه بدنامی درگذشت. 
وی پس از برکناری از ریاست جمهوری به هر کشور که سفر می کرد 
بازداشت می شد تا به شیلی بازگردانده شود و درنتیجه، جهان برای او 

به صورت یک جهنم درآمده بود.
     30 سال پس از قتل آلنده افکار او در آمریکای التین سراسری 
شده است. التین های قاره آمریکا و روشنفکران جهان به شیلی سفر 
می کنند تا از دفتر آلنده در کاخ ریاست جمهوری دیدن کنند. تصویر 
آلنده اینک بر تمبر پستی شیلی و در سراسر آمریکای التینـ  همه جا 

به چشم می خورد.

 Franklin Delano ششم ژانویه 1941 فرانکلین دالنو روزولت
Roosevelt رئیس جمهوری وقت آمریکا در نشست کنگره )قوه 

مقننه( این کشور دو نوع آزادی بر آزادی های مندرج در قانون اساسی 
این کشور اضافه و آرزو کرد که جهانی شوند. 

    وی سپس این دو نوع آزادی و دو نوع آزادی اساسی دیگر را به صورت 
منشوری درآورد تا پس از او نصب العین سران آمریکا باشند و آنهارا در 
جهان ترویج دهند. موّرخان تاریخ عمومی نوشته اند که ترویج آزادی 

های مندرج در این منشور به صورت رسالت سران آمریکا باید درآید.
    دو نوع آزادی که روزولت اعالم داشت عبارتند از: آزادی خواست ) 
     .Fear ـ  خواستن، آرزوداشتن و ...( و آزادی از قید بیم و ترس؛Want

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

جلوگیری کرد و این خواست به تجربه او)روزولت(، عمدتا اقتصادی و یا 
حرفه اي است. همچنین انسان حق دارد که در محیطی عاری از ترس 
و بیم زندگی کند و هر دولت مکلّف است چنین محیطی را برای اتباع 
خود به وجود آورد و یکی از آنها نگران دوران پیری بودن است. وی با 
همین اندیشه، سیستم »سوِشل سیکیوریتی« آمریکا را به وجود آورد 
که نوعی بازنشستگی عمومی و درمان رایگان افراد باالی سن معّین 

)اینک 65 سال( است. 

    دو نوع آزادی دیگر که قبال مطرح و در قانون اساسي آمریکا مندرج 
بوده اند یکی آزادی بیان و ابراز عقیده است و دیگری آزادی مذهب. 
طبق این قانون، دولت آمریکا نمی تواند در این فدراسیون از یک مذهب 

حمایت کند و دین رسمی داشته باشد.

سالوادور آلنده از ستایشگراِن دکتر مصدق: برتری یافتن یک گروه در یک جامعه، مآال 
ناآرامی و طغیان و در نتیجه تخریب به دنبال خواهد داشت

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

کریسمس و ارتباط آن با َیلداـ  دِی )روزـ  در زبان انگلیسی(
 یک واژه پارسی است

طبق محاسبات »دیونیوس اگزیگوس« تقویم نویس، 25 دسامبر زادروز حضرت عیسي )ع( است که در ناصره فلسطین چشم 
به جهان گشود. نخستین کریسمس )جشن میالد مسیح( در سال 337 میالديـ  آخرین سال حکومت کنستانتین بزرگ که 
این دین را از سال 313 در قلمرو روم مجاز )قانونی( کرده بود برگزار شد که از سال 352 میالدي )15 سال بعد( به صورت یک 

مراسم رسمي و هر ساله در آمده است و مهمترین عید مذهبي مسیحیان است.
     طبق برخي محاسبات، مسیح سه سال پیش از مبدایي که قرارداده شده است به دنیا آمده بود. برخی از موّرخان، این اختالف 

زمانی را 2 تا 7 سال نوشته اند.
     احتمال داده شده است که انتخاب روز 25 دسامبر به این سبب بوده که رومیان از دیرزمان و به پیروی از آنان اروپاییان دیگر؛ 
به اقتباس از ایرانیان )برحسب سال( یکی از روزهای 20 تا 23 دسامبر را به عنوان پیروزی خورشید بر تاریکی )یَلدا( جشن می 
گرفتند. لوسیوس اورلیانوس )اورلیان( امپراتور روم )275 - 214( که به این مناسبت )یَلدا( عمارتی ساخته بود 25 دسامبر 
سال 274 میالدی این جشنگاه )عمارت( را گشود و »جشن خورشیِد پیروز« از آن پس در 25 دسامبر تثبیت شد و مسیحیان 
بعدا خواستند که با یکی کردن دو مراسم، جشن هزاران ساله یَلدا )خورشیِد پیروز( تداوم یابد. در روزهای 20 تا 23 هر سال 
در نیمکره شمالی، خورشید در وضعیتی نسبت به زمین قرار می گیرد که کوتاهترین روز و بلندترین شب به وجود می آید و از 
هزاران سال پیش، ایرانیان و به اقتباس از آنان رومیان، روز پس از شب طوالنی سال را تولّد دوباره خورشید )دی روز( گفته اند و 
خورشید را »سولـ  اینویکتوس« به معنای خورشیِد شکست ناپذیر. طبق تحقیق زبانشناسان، ازآنجاکه پارسی یک زبان هند 

ـ اروپایی است واژه »دی = روز« در زبان انگلیسی از دی ماه پارسیان گرفته شده است.

 

جمعیت اصفهان، شیراز، همدان و کرمانشاه 
در 1319 )78 سال پیش(

نتایج سرشماری خانه به خانه در شهرهای ایران که در آذرماه 1319 پایان یافته بود، از دهه اول دی ماه به تدریج و پس از 
آماده شدن انتشار می یافت.

    طبق اعالمیه هاي منتشره تا این تاریخ، جمعیت چهار شهر از این قرار بود:
   ـ  اصفهان: 204 هزار و 198 تَن.

   ـ  شیراز: 129 هزار و 23 تَن. 
   ـ  همدان: 103 هزار و 874 تَن.
   ـ  کرمانشاه: 88 هزار و 622 تَن.

 

)دیماه1397( مجلهروزنامکشماره57



در دیماه 1343، بهای گوشت گوسفند در تهران هر کیلوگرم 89 ریال
 و کورِس تاکسی 2 تومان بود

کمیسیون تثبیت نرخ ها وابسته به شهرداری تهران سی ام دیماه 1343 )20 ژانویه 1965( بهای هرکیلوگرم گوشت گوسفند را 89 ریال 
)در دیماه 1392، تقریبا سه هزار برابر آن زمان و در دیماه 1397 هر کیلوگرم گوشت گوسفندی حدود 90 هزار تومان( و بهای گوشت گاو 

را هر کیلوگرم شش تومان تعیین و اعالم کرد که در صفحه اول روزنامه ها چاپ شد. ]روزنامه اطالعات شماره 11593[. 
    این نرخ ها با اندکی تغییر فصلی، تا سال انقالبـ  به مدت 14 سالـ  به همان صورت و تقریبا ثابت بود. 

    این کمیسیون چندی بعد کورِس تاکسی دربَستـ  از هر نقطه به نقطه دیگر شهر تهران را 2 تومان )20 ریال( تعیین کرد که اینک عمال 
چانه زنی شده و کمتر از 20 هزار تومان دیده نمی شود. در آن زمان نرخ تاکسی خطی )مشابِه شاتل( برای هر مسافر 5 قران بود. اینک کرایه 

تاکسی از فرودگاه بین المللی تهران )فرودگاه امام( تا مقصد مسافر در شهر بیش از 120 هزار تومان است!.

یورو
 »یورو« پول واحد اتحادیه اروپا در ژانویه 1999 به جهان اقتصاد 
معرفي و از ژانویه 2002 به جریان گذاشته شد. از این تاریخ ظرف 3 
ماه پولهاي رایج کشورهاي مشّخص در اتحادیه اروپا به یورو تبدیل 

شد.
    یورو در سال 2018 پول رایج 19 کشور از 28 کشور عضو اتحادیه 
بود که به »یورو زون« معروف هستند. شماري از کشورهاي بسیار 
کوچک اروپایي و جزایر وابسته به کشورهاي عضو اتحادیه نیز آن 

را به صورت پول رایج خود بکار مي برندـ  جمعا 340 میلیون نفر. 
    نام »یورو« در نشست دسامبر 1995 مادرید مطرح و پذیرفته 

شده بود. )1
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