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خبر روز به جای سرمقاله:

درسی که باید از بسته شدن درهای حزب کمونيست شوروي گرفتـ  حزبي که 
نتوانست در طول 74 سال تفکر سوسياليستی در اتباع خود به وجود آورد

29 آگوست 1991 و در پي شكست كودتاي ضد گورباچف )كه زياد 
هم جّدي نبود( حزب كمونيست شوروي ممنوع الفعاليت شد. قبل از 
انحالل، گورباچف از رياست آن كناره گيري كرده بود!. اين حزب 74 
سال حكومت آن جماهيريه را به دست داشت و تنها حزب اتحاد جماهير 
شوروی بود. اين حزب كه با انقالب بلشويكی اكتبر 1917 زمام امور را 
به دست گرفته بود همان اشتباهاتی را مرتكب شد كه انقالب فرانسه، 
انقالبهاي اروپا و آمريكاي التين و ... كرده و شكست خورده بودند ازجمله 
عدم تنظيم برنامه از قبل برای اداره كشور و كوتاهي در پرورش مدير واجد 
شرايط برای اداره امور و اجرای برنامه ها، انتصابات غلط و توام با مالحظات 
حزبي، ايجاد طبقه حزبي ها، توجه نكردن به انتقاد و پيشنهادهاي اتباع، 
دادن گزارش ها و آمارهاي خالف واقع، بي توجهي به حقوق طبيعي هر 
تبعه، ترويج و گسترش ماديگري، بي وطني و .... اين حزب در طول 74 
سال حكومت حتی نتوانست تفكر سوسياليستی، مردمدوستی و رعايت 
قانون و حق در مردمـ  حتی مردمی كه در دوران حكومت آن به دنيا آمده 
و بزرگ شده بودند به وجود آورد كه فساد اداریـ  اقتصادی و مافيابازی 

های پس از فروپاشی نتيجه آن است.
    حزب كمونيست شوروی كه 29 آگوست 1991 ممنوع الفعاليت 
شد در سال 1912 از تجزيه حزب سوسيال دمكرات كارگران امپراتوري 
روسيه به دو جناح بلشويك )اكثريت( و ِمنشويك )اقليت( به وجود 
آمده بود. جناح افراطي بلشويك، انقالب اكتبر 1917 را به راه انداخت 
و با تغيير نظام روسيه ]نظام ليبرال دمكرات روسيه كه از فوريه 1917 
پس از كنار رفتن تزار بر سر كار آمده بود[ زمام اين كشور را به دست 
گرفت و پايتخت را از سن پترزبورگ به مسكو منتقل كرد. اين حزب 
با ايجاد ارتش سرخ مركب از كارگران و كشاورزان جنگ داخلي پس از 
انقالب را بُرد كه قدرت هاي جهاني وقت )بويژه انگلستان، آمريكا و ژاپن( 
آن را دامن مي زدند. در سال 1918 نام اين حزب از بلشويك به حزب 
كمونيست تغيير يافت، از سال 1925 حزب كمونيست اتحاديه روسيه و 

سپس حزب كمونيست اتحاد شوروي نام گرفت. اين حزِب حاكم داراي 
يك كميته مركزي بود كه اعضاي »پوليت بورو« را انتخاب مي كرد و 
همچنين يك كنگره ساالنه عمومي و يك دبيركل داشت. كنگره ساالنه 
كه ظاهرا جاي هرگونه بحث و انتقاد و طرح نظرات تازه و تصميمگيري 
بود به تدريج برنامه و نظم خودرا از دست داد و دبيركل حزب همه قدرت 
را قبضه كرد. امتيازات سران حزب و حتي اعضاي قديمی تر حزب زياد 
شد ]براي مثال: فروشگاه ويژه، بيمارستان اختصاصي، اقامتگاه لوكس 
و ... براي خود ايجاد و داراي اتومبيل دولتي و راننده و پيشخدمت شدند؛ 
حال آنكه لنين و زنش در دو اتاق زندگي و غذايشان را شخصا تهيه مي 
كردند، كه بهتر از غذاي مردم معمولي هم نبود[. همين وضعيت و منع 
تدريجي انتشار انتقاد افراد از مقامات دولتي و حزبي در روزنامه ها )كه همه 
آنها دولتي و حزبي بودند و در آغاز كار همه نامه ها را منتشر مي كردند و 
رسيدگي مي شد و قرار هم همين بود(، همچنين بي اعتنايي نسبت به 
نامه ها و شكوه و شكايات مردم و بدون جواب و اقدام گذاشتن اين نامه ها، 
توزيع مقامات ميان بستگان و نزديكان، سختگيري در ارتقاء به عضويت 
رسمي حزب، لوكس گرايي و افزايش تشريفات و كاهش دلسوزي براي 
جامعه و ... حزب و دولت را )كه عمال از هم جدا نبودند( به بوروكراسي و در 
موارد متعدد اشتباه و فساد آلوده ساخت و شكست داد. اگر چنين نشده 
بود، افرادي همچون ميخائيل گورباچف به دبيركلي حزب و يلتسين به 
دبيري حزب كمونيست شعبه مسكو منصوب نمي شدند و آن همه عقب 
نشيني و باالخره فروپاشي انجام نمي شد. فروپاشي آسان اتحاد شوروي 
ـ و به قولي آسانتر از نوشيدن آبـ  بزرگترين رويداد در طول تاريخ بشر 
است ولي هنوز آنطور كه بايد بازتاب و شرح داده نشده است و دست هايي 
در كار است كه مانع از بررسي و پژوهش »پليس گونه« تاريخنگاران در 
اين زمينه شده و بر معّمای قضيه افزوده است! و ادامه كم و بيش مسائل 
در 15 جمهوری شوروی سابق كه همان مقامات قبلی و يا بستگانشان 

بر سر كارند، ترديدهارا چند برابر كرده است.
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ:
    21 سال است كه در آمريكا زندگی می كنم و زن و 3 
فرزند آمريكايی داردم. در سال 1377 برای ادامه تحصيالت 
به اينجا آمده ام و در اين مدت فقط سه بار به ايران رفتم؛ يك 
بار به سبب درگذشت پدر و يك بار به خاطر تقسيم ماتَرک او 
ميان من و دو خواهرم. ما تهرانی نيستيم و از شهری در فارس 
هستيم. سه هفته پيش خواهرم تلفن كرد كه شوهرش كه 
همكالسی و دوست قديمی من بود دچار حمله قلبی شده 
و در بيمارستان است. تصميم به رفتن به ايران گرفتم ولی 
اعتبار گذرنامه ام پايان يافته بود. محل كار من در حاشيه شهر 
واشنگتن تا دفتر حفاظت از منافع ايران، فقط چند كيلومتر 
فاصله دارد. برای تجديد گذرنامه به آنجا مراجعه كردم. 
فتوكپی كارت ملی، شناسنامه، عكس، گذرنامِه منقضی شده 
را دادم. گفتند سهـ  چهار ساعت ديگر بيا و بگير. من كارت 
ملی را در سفر چند سال پيش به ايران گرفته بودم و شنيده 
بودم كه بايد عوض شود. به كارمند دفتر حفاظت گفتم كه 
می خواهم كارت ملی ام را هم عوض كنيد كه گفت در ايران 
عوض كنيد و اضافه كرد كه بما گفته اند فعال همين گذرنامه 
و صادره از اينجا به جای كارت ملی تازه كافی است. در ايران 

برويد كارت تازه بگيريد.

   بر خالف دفعات پيش، بسياری از صندلی های هواپيمای 
عازم تهران خالی بود. قبال هم شنيده بودم كه فروش بليت  
پرواز كاهش يافته است. به اين، كار ندارم كه قيمت ها در 
ايران نسبت به چند سال پيش چند برابر شده بود ولی از 
همان روز ورود به تهران و خروج از هتل و مراجعه به بانك 

جهت گرفتن پول كه از زمان فوت پدر و فروش خانه ارثی، 
صد ميليون در حساب خود داشتم تا مراجعه برای خريد بليت 
پرواز به شيراز و ... دچار مشكل نداشتن كارت جديد شدم 
كه همه جا مطالبه می كردند و حتی در فرودگاه برای گرفتن 
بُردينك كارت. من كه منطق تبديل كارت و اصرار به گرفتن 
آن را با اين معطلی طوالنی و به قولی چندماهه در اين شرايط 
جنگ اقتصادی نمی دانم. كارت صادرِه چند سال پيش، 
شناسنامه و گذرنامه چه عيبی دارند كه اولويّت محض، به 
داشتن كارت تازه است. اگر اصرار به داشتن كارت تازه است 
بايد يكیـ  دو روزه صادر كنند و به سفارتخانه ها هم اختيار 
اين كار را بدهند. چرا در آمريكا شناسنامه و كارت ملّی و ... 
نيست. سه فرزند من اينجا به دنيا آمده اند و شناسنامه آنها 
همان گواهی تولد شان است كه بيمارستان می دهد. اينجا 
سند مالكيت ملك به صورت دفترچه پلمپ شده و يا ديجيتال 
وجود ندارد، معامله در دفتر وكيل انجام می شود و منشی او 
آن را در دفتر دادگاه محل ثبت می كند، تمام. كارت تأمين 
اجتماعی )سوشل سكيوريتی( آمريكا فقط يك شماره است 
و بدون عكس. با همين شماره ماليات می دهند، حساب باز 
می كنند و .... اگر قرار بود كه كارت های ملی با اين عمر كوتاه 
تجديد شوند بايد روی آنها هنگام صدور، تاريخ اعتبار می 
زدند. در اينجا وقتی در يك بانك حساب باز كنيد عكس شما 
را خودشان با دوربين بانك می گيرند و به محض مراجعه 
و دادن شماره حساب، عكس در صفحه كامپيوتر كارمند 
بانك ظاهر می شود و ديگر چيزی نمی خواهد. در فرودگاه 
با قرارگرفتن در برابر دوربين و ديدن چشم شما شناخته می 

شويد و يا با انگشت نگاری.

مخاطب: کارت مّلی صادرِه چند سال پیش، شناسنامه و گذرنامِه هوشمند چه عیبی دارند که اولوّیت محض، به 
داشتن کارت ملی تازه است؟، مشکل ایرانیان برون که از کشور دیدن می کنند.
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گشتی در رویدادهای ماه

تَسنیم: صدور کارت ملّی هوشمند به جای ۲ هفته، حدود 7 ماه طول می کشد! 
ـ اعالم شده بود که کارت های قبلی فاقد اعتبار اندـ   مشکالت کار

یک ایرانی آمریکایی فرمانده ناو هواپیمابر اتمی َهری ترومن شده است

به گزارش يكم شهريورماه 1398 خبرگزاری تَسنيم، تبديل كارت های ملی صادره قبلی برای شهروندان به كارت های ملّی هوشمند 
ـ موضوعی است كه از سال گذشته مطرح شده و قرار بر اين شده است كه با توجه به تحريم های صورت گرفته، چاپخانه دولتی مسئوليت 
صدور كارت های تازهِ مورد نياز ثبت احوال را بر عهده بگيرد. همچنين قرار بر اين شد كه پس از تأييد چگونگی از سوی سازمان ثبت احوال، 
صدور اين كارت ها به صورت انبوه آغاز شود. اما، با گذشت حدود يكسال از توافق صورت گرفته، روند صدور كارت های ملی هوشمند به 
ُكندی انجام می شود و اين، در حالی است كه بسياری از افراد متقاضی و ثبت نام كننده برای دريافت كارت ملّی هوشمنِد خود با مشكل 

روبه رو شده اند.
    در گزارش تسنيم آمده است كه به رغم تالش مسئوالن، متاسفانه به دليل بدقولی چاپخانه دولتی در ارتباط با صدور كارت خام مورد 
نياز ثبت احوال، بسياری از افراد بيش از 7 ماه است كه نتواسته اند كارت خود را دريافت كنند و اين، در حاليست كه مسئوالن مربوط قبال 
گفته بودند كه صدور كارت ملی هوشمند از زمان ثبت نام تا زمان تحويل، حداكتر دو هفته طول می كشد و بر همين اساس، سازمان ثبت 

احوال كشور اعالم كرده بود كه كارت های ملی پيشين )قبال صادرشده( فاقد اعتبار شده اند!.
    سخنگوی سازمان ثبت  احوال كشور به خبرنگار تسنيم گفته است كه براساس آخرين آمار، 8 تا 10ميليون تن از هموطنان هنوز 
اقدامی در ارتباط با ثبت نام و فرآيند اخذ كارت ملی هوشمند نكرده اند و اميدواريم كه اين افراد هرچه زودتر اقدام به ثبت نام و تكميل 

مشخصات خود در ارتباط با كارت ملی هوشمند كنند.
    تسنيم نوشته است كه در زمينه تأخير صدور كارت ملی هوشمند، بسياری از مخاطبان خبرگزاری تسنيم طی تماس، گاليه و شكايت 
خود را درباره عدم صدور كارت ملّی هوشمند اعالم كرده اند كه ضروری است مسئوالن مربوط اقدام به رفع موانع موجود كنند. ]برای 
انجام امور اداری و ...، ارائه كارت ملی كه اعالم شده است بايد از نوع هوشمند باشد ضروری است و افراد فاقد آن به دليل تأخير طوالنی 

دچار مشكلـ  مشكل روزانهـ  می شوند.[.

رسانه های آمريكا گزارش از انتصاب يك افسر 51 ساله ايرانی 
آمريكايی به فرماندهی ناو هواپيمابر 21 ساله َهری ترومن داده اند 
كه طبق همين گزارش ها، گويا آماده می شود كه با اسكورت خود از 

پايگاهش در نورفك )ويرجينيا( به خاورميانه برود.

به گزارش اين رسانه ها، كاپيتان كيوان حكيم زاده تا 11 سالگی در 
ايران بوده، دوره دبستان را در تهران گذرانده و زبان فارسی می داند. 
وی نخستين ايرانی آمريكايی است كه فرمانده يك ناو هواپيمابر اتمی 

آمريكا شده است.

کاپیتان کیوان حکیم زاده در دفتر فرماندهی ناو هواپیمابر 
َهری ترومن در عرشه این ناو
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 ... و باالخره رابرت موگابه ششم سپتامبر ۲019 در 95 سالگی درگذشتـ 
 نگاهی کوتاه به کارهای او

 
Robert G. Mugabe رابرت گابريل موگابه متولّد 
21 فوريه 1924 و از مبارزان كسب استقالل زيمبابوه )رودزيای 
جنوبی كه از مستعمرات انگليس در آفريقای جنوب شرقی بود( 
ششم سپتامبر 2019 در 95 سالگی در يك بيمارستان در سنگاپور 
درگذشت. موگابه از اپريل 2019 چندبار در اين بيمارستان بستری 

شده بود.
     وی پس از پيروزی مبارزات چند گروه سياهپوست )بوميان( 
رودزيای جنوبی )زيمبابوه(، نخست وزير اين كشور شد وهفت سال 
بعد در 1987 به رياست جمهوری انتخاب شد و در 21 نوامبر 2017 
ـ در 93 سالگی و تحت فشار نظاميان و مخالفان سياسی اش اين 
سمت را تَرک گفت. علت مخالفت اين بود كه موگابه می خواست 
زن جوانش، بانو گريس را معاون خود كند كه بعدا جانشين او شود. 
معاون وقت كه چنين ديد با كمك چند ژنرال ارتش اورا بركنار و 
موقتا در حبس خانگی قرار داد و سپس يك ساختمان، مستمری 
قابل مالحظه و چندين خدمه در اختيار او گذاشت تا زندگی كند. 
موگابه در 72 سالگی با منشی 31 ساله اش »گريس Grace« ازدواج 

كرده بود.
     موگابه كه در يك خانواده تهيدست به دنيا آمده بود در دوران 
جوانی يك آموزگار بود و با تفّكر ماركسيستی و مبارزه گرياليی 
)چريكی( به صف استقالل طلبان و مخالفان استعمار دولت لندن 
و سپس دولت اقليت سفيدپوستان رودزيا )دولت ايان اسميت( 
پيوست. معروف ترين همدست گروه موگابه در اين مبارزه مسلحانه، 
»جاشوا نكومه« بود. موگابه كه چند سال از ُعمر خودرا در زندان دولت 
اقليت بسر برده بود پس پيروزی مبارزه و كسب قدرت و مشاهده 
برخی مخالفت ها با ماركسيست بودنش، خود را سوسياليست 
معرفی كرد و بعدا مبتكر نوعی سوسياليسم نوين شد كه به نام او به 
»موگابيسمـ  ناسيونال سوسياليسم« معروف است، ولی اَعمال او 
سوسياليستی نبود، نام رودزيای جنوبی را كه از نام »ِسسيل رودز 
Cecil John Rhodes« انگليسی گرفته شده بود كه در جستجوی 
معدن الماس و مستعمره برای دولت لندن به آنجا رفته بود به زيمباوه 
تغيير داد و نام پايتخت را از سالسبوری به َهراره. وی پس از كسب 
قدرت، تقريبا همه مبارزان پيشين )همدستانش( را كنار زد و به رغم 
شهرت چپگرا بودن، به تدريج »ُكرسی دوست« و قدرت خواه شد و 
يكدندگی )ديكتاتوری( می كرد و با انتصابات نادرست و ندانمكاری 

مقامات منصوب او، فساد اقتصادی و گرانی كشور را فراگرفت.
گریِس جوان در کنار شوهر سالخورده و بیمار خود؛ موگابه
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در پی کاهش ارزش ریال ایران، نیمی از افغان ها به کشور خود بازگشتند
سازمان مهاجرت بين الملل در آگوست 2019 اعالم كرد كه در پی كاهش ارزش برابری ريال جمهوری اسالمی ايران، تاكنون 770 هزار افغان 

كه در ايران كار و زندگی می كردند به ميهن خود بازگشته اند و 57 هزار تن ديگر نيز برای بازگشت به كشورشان آماده می شوند.
آمار های منتشره نشان می داد كه تا دو سال پيش )و آغاز تحريم های تازه( حدود سه ميليون افغانستانی در ايران زندگی و كار می كردند زيراكه 
دريافتی آنها از كاركردن در ايران بيش از كشور خودشان بود كه پس از اجرای تحريم های آمريكا و تقريبا سه برابر شدن بهای ارز و كاال در ايران، 
اين رقم به نصف كاهش يافته است. سازمان مهاجرت بين الملل در اعالميه خود نوشته است كه با سقوط 80 درصدی ارزش ريال ايران، حضور در 

ايران برای افغانستانی ها به صرفه نيست. با خروج افغان ها، ايران دچار كمبود كارگر )عمله( شده است.

     موگابه كه با اقليت سفيدپوست مبارزه كرده بود همچنين اجازه داد كه سياهپوستان زيمباوه بخشی از مزارع سفيدپوستان )مهاجران اروپايی( را 
تصاحب كنند كه زيانی سنگين به توليدات و صادرات اين كشور بويژه توتون آن وارد ساخت كه معروفيت جهانی داشت. اشتباه بزرگ او دادن كمك 
مالی و سوبسيد )يارانه( به اكثريت مردم بود تا ناراضی نشوند و تداوم اين كمك و كسری بودجه، بانك مركزی زيمبابوه را كه در كنترل دولت زيمبابوه 

است مجبور به چاپ اسكناس بی پشتوانهـ  بی حد و حصر كرد كه توّرم افسار گسيخته به دنبال داشت و سرانجام نارضايتی )عكِس هدف اوليه(.
    زيمبابِوه )رودزيای جنوبی( يك كشور 390 هزاركيلومتری و 16 ميليونی است كه به دريا راه ندارد. سفيدپوستان اين سرزمين كه شمار آنان 
حدود 300 هزار بود )پنج در صد جمعيت(، در سال 1965 يكجانبه اعالم استقالل كرده و از استعمار انگلستان بيرون آمده بودند، اما اين استقالل 
به رسميت شناخته نشد. با وجود اين، استقالل يكجانبه كشور به رياست »ای يِن اسميت« ادامه يافت. از همان زمان موگابه و »جاشوا نكومو« 
رهبران دو دو دسته استقالل طلب رودزيای جنوبی بر ضد دولت اقلّيت دست به مبارزه زدند و خبرساز و در سراسر جهان ازجمله در ايران، معروف 
شدند. كار اين مبارزهِ سياه با سفيد كه دولت های ديگر بويژه انگلستان آن را دامن می زدند و بزرگ می كردند در مواردی به زد و خورد مسلحانه 

می كشيد و عنوان »حمله از بيشه« به آن داده می شد.
    رودزيای جنوبی پيش از استعمار انگليس، صدها سال حكومت پادشاهی داشت و آثار شهری به نام زيمبابوهـ  شهر سنگیـ  نشان از تمدن آن می 
دهد و سفيدپوستان از انگلستان، ايرلند و پرتغال به آنجا مهاجرت كردند و مقيم شدند، وسعت كشور 398 هزار كيلومتر مربع است و به دريا راه ندارد.

     دولت اقليت سفيد پوست نتوانست مبارزه داخلی و مخالفت بين المللی را بيش از چند سال تحمل كند و سرانجام حاضر به مذاكره شد. مذاكرات 
در لندن صورت گرفت و قرار شد كه »ای يِن اسميت« كنار برود، انتخابات شود و دولت در دست اكثريت قرار گيرد كه در 1980 چنين شد و موگابه 
نخست وزير. طولی نكشيد كه منازعات مبارزان پيشين بر سر كسب قدرت آغاز شد و موضوع خريد مزارع سفيدپوستان و دادن اين مزارع به سياهان 
و اين كار به صورت نوعی فشار )زور( صورت می گرفت بگونه ای كه سفيدپوستان تَرک رودزيا كردند و اينك تنها دو دهم درصد جمعيت زيمبابوه 

)كمتر از 25 هزار تَن( سفيدپوست هستند.
     موگابه سپس همه همدستان پيشين در مبارزه، و رقباء را كنار زد و رئيس جمهوری شد كه 30 سال در اين مقام بود.

    رئيس جمهوری زيمبابوه )معاون پيشين موگابه كه به بركناری او كمك كرده بود(، ژنرال های كودتاگر و مقامات منتقد موگابه با صدور اعالميه 
هايی وی را مبارز بزرگ و يك ميهندوست اعالم كردند و مردم را به بزرگداشت او فراخواندند.
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دو مدیر ارشد »ایران خودرو« دستگیر شدند
خبرگزاری فارس از دستگيری دو تن از مديران ارشد ايران خودرو به دليل بروز تخلّفات در فروش، خبر داد. طبق اين گزارش، دوشنبه 19 آگوست 
2019 )اَُمرداد 1398(، در پی بروز برخی تخلفات در فروش خودرو، در روزهای اخير برخی از مديران مربوط بركنار و بازداشت شدند. اين مديران 
از دو گروه  اتومبيل سازی »ايران خودرو« و »سايپا« بوده اند. بنا به اين گزارش، يكی از معاونان تأسيسات »ايران خودرو« و يكی ديگر از مديران اين 

شركت پس از بركناری از سمت های خود بازداشت شده اند.
سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسالمی ضمن تأييد خبر بازداشت اين دو تن، از دستگيری چند تن ديگر از مديران سايپا خبر داد و اعالم كرد 

كه اين پرونده 25 متهم دارد.

در پرونده فساد مؤسسه اتومبیلسازی سایپا 
سه نماینده مجلس شورای اسالمی متهم شدند

به اظهار سخنگوی هيات نظارت بر نمايندگان مجلس، در پرونده فساد مؤسسه اتومبيلسازی سايپا، سه نماينده مجلس »نقش داشتند« كه 
دو تَن از آنان بازداشت شده اند. به گزارش ايرنا، اين سخنگو گفته است كه پيش از تعقيب قضايی، پرونده ای برای اين سه نماينده در هيات نظارت 
بر نمايندگان باز شده بود و تحقيقاتی از سوی اين هيات انجام شده است. وی افزود: "هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شورای اسالمی از 
داليل دقيق بازداشت دو تَن از سه نماينده در روزهای گذشته مطلع نبوده و فقط از جريان پيگيری دادستان تهران اطالع داشته كه ممكن است 
دليل بازداشت اين افراد به آن پرونده مرتبط باشد يا نباشد.". به گفته سخنگوی هيات نظارت بر نمايندگان، اتهام اين افراد در پرونده اين هيات، 

»اعمال نفوذ در عقد قرارداد خريد و فروش عمده اتومبيل« بوده است.
 روزنامه جوان چاپ تهران خواستار محاكمه علنی اين نمايندگان مجلس شده است و اين درخواست را به صفحه اول خود برده بود.

شهریور 131۲ و تصویب نخستین قانون کیفری ضِد پارتي بازي در ایران
در شهريور 1312، ماده 238 مكرر با يك تبصره و دو بند بر قوانين كيفري ايران اضافه شد كه در آن زمان يك انقالب اداري محدود بشمار آمده بود.

ـ در ادارات و سازمانهاي  ـ واقعي و يا كاذبـ      طبق اين قانون كه از نيمه دوم شهريور همان سال به اجرا درآمد هركس كه از نفوذ خود و ديگرانـ 
دولتي سوء استفاده كند به مجازات حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدي از صد تا هزار تومان )پول آن زمان( محكوم خواهد شد.

    بعدا قوانين متعدد در اين زمينه تدوين شد از جمله قانون منع مداخله در معامالت دولتی، قانون ضد توصيه و تشبث، قانون از كجا آورده ای؟ 
و ... تصويب شد.

برای فرار از ترافیک سنگین تهران، پولدارها آمبوالنس سوار می شوند که با هر 
سرعت و هر مسیر، آژیرکشان می تواند عبور کند

به گزارش ايسنا، 28 اَُمرداد 1398، رئيس سازمان آمبوالنس غيردولتی ايران تائيد كرد كه عده ای از افراد پولدار در تهران و نيز سلبرتی ها برای 
فرار از ترافيك سنگين اين شهر برای رفتن به مقصد )به جای اتومبيل شخصی و يا تاكسی( از آمبوالنس! استفاده می كنند كه می تواند از مسيرهای 

اختصاصی اتوبوس های شهری و مسيرهای خاص و با هر سرعت و عبور از كناره ها استفاده كند و آژير هم بكشد تا راه برايش باز شود.
وی گفت كه همچون ديگر كشورهای جهان، در ايران نيز طبق آيين نامه، خروج آمبوالنس از مراكز خدمات آمبوالنسی و ترّدد در سطح شهر 

بايد بر اساس ماموريت حمل بيمار و با داشتن برگه ماموريت با زمان مشخص باشد و استفاده از آمبوالنس در ساير موارد غيرموجه ممنوع است.
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7

مشاهدات ناشر روزنامک
)مهر، آبان وآذرماه1398( مجله روزنامک شماره 68-67-66 

ایران در سال 1348 صادر کننده یخچال به روسیه و کفش و پیراهن به آلمان 
بود و امروز واردکننده پیراهن و کفش و ... از چین

تیتر صفحه اول شماره دهم شهریور 1348 )50 سال پیش( روزنامه اطالعات حاکی از قرارداد صدور یخچال از 
ایران به روسیه.



سالروز آغاز دومین جنگ هند و پاکستان بر سر کشمیر
 و کمکهاي پنهاني ایران به پاکستان

 بامداد ششم سپتامبر سال 1965 )1344 هجري خورشيدي(، دومين جنگ هند و پاكستان بر سر كشمير با حمله نيروهاي هندي به منطقه 
الهور آغاز شد. زد و خوردهاي پراكنده دو كشور از ماه آگوست )اُمرداد( آغاز شده بود. پاكستان در واكنش به حمله تمام عيار هند، همان روز )ششم 
سپتامبر( در راجستان هند چترباز پياده كرد. در جريان اين جنگ، ايران سلطنتی به پاكستان كمك غيرعلني كرد و تعدادي هواپيماي نظامي ساخت 
آمريكا )از نوع اف - 86( به آن كشور تحويل داد. در جريان اين جنگ، اميرعباس هويدا نخست وير وقت نيز در صدر هياتي از پاكستان ديدن كرد.

    جنگ دوم هند و پاكستان، با پادرمياني شورويـ  دوست هند، پس از اينكه نيروهاي رژيم پكن با هدف حمايت از پاكستان در مرزهاي هند 
تقويت شدند پايان يافت. رژيم پكن ششم سپتامبر و ساعتي پس از آغاز حمله همه جانبه هند به پاكستان اعالم كرده بود كه ضرور مي بيند نيروهاي 

خود را در مرزهاي مشترک تقويت كند و به حالت آماده باش درآورد كه در آن زمان اخطاري به هند تلقي شده بود.
    هنگامي كه سران دولت هاي هند و پاكستان به ميانجيگري شوروي در آسياي ميانه با هم مذاكره مي كردند، لعل بهادر شستري نخست وزير 

وقت هند بر اثر سكته مغزي درگذشت و بانو اينديرا گاندي برجايش نشست و نخست وزير هند شد.
    تلفات دومين جنگ هند و پاكستان بر سر كشمير، سنگين گزارش شده است.

     نخستين جنگ دو كشور در سال 1947 انجام شده بود و سومين آن )غير مستقيمـ  اسما به خاطر استقالل پاكستان شرقی، بنگالدش و با هدف 
كوچك شدن پاكستان( در سال 1971. مسئله كشمير همچنان الينحل باقي مانده و آتشي است در زير خاكستر. ]به نوشته برخي از مورخان، 

انگليسي ها در جريان تقسيم هندوستان ميان دو جامعه هندو و مسلمان مسئله كشميررا به وجود آوردند![.

نقدینگی )پول در جریان( در جمهوری اسالمی ایران به مرز ۲000 هزار میلیارد 
تومان رسید، با افزایش ۲5 درصد در یک سال

به گزارش هفتم شهريور 1398 خبرگزاری ِمهر، بانك مركزی با انتشار گزيدهِ آمارهای اقتصادی در خرداد ماه 1398، حجم نقدينگی ]پول در 
جريان[ را 19 هزار و 799 هزار ميليارد ريال اعالم كرد كه نسبت به اسفندماه سال 1397 پنج و دو دهم درصد و نسبت به مدت مشابه سال پيش 

از آن )خرداد 1397 تا خرداد 1398( 25 و يك دهم درصد افزايش نشان می دهد.*
   در همين گزارش آمده است؛ بدهی بخش دولتی 3476 هزارميليارد ريال بود كه نسبت به خرداد 1397 بيست و پنج درصد افزايش داشت.

    طبق اعالم بانك مركزی، بدهی بخش غيردولتی نيز 13475 بود كه نسبت به مدت مشابه 18 درصد افزايش نشان می دهد.
    ُكد خبر خبرگزارس ِمهر: 4705512

*اقتصاددانان چاپ كردن پول و خرج كردن آن را نوعی ماليات سرانه می پندارند زيراكه با افزايش حجم پول، كاال و خدمات به همان نسبت 
گران می شود و اين تفاوت، از جيب همگان می رود. خروج از استاندارد طال در 5 دهه گذشته، دست دولت ها را برای چاپ كردن اسكناس جهت 
جبران كسری بودجه و يا دادن سوبسيد برای راضی نگهداشتن اتباع كم درآمد باز كرده است. در برخی از كشورها كه شورای پول خارج از كنترل 

دولت است، چاپ اسكناس بيش از حِد متعارف امكان پذير نيست.
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ابوالفضل لسانی در کالس آموزش روزنامه نگاری در تابستان 1335: درآمد 
نفت عامل بدبختی ایرانیان

در نخستين دوره آموزش روزنامه نگاری ايران )نيمسال اول 1335( كه ناشر مجله روزنامك هم يكی از شاگردان آن دوره بود، عالوه بر 
دروس »خبرگيری«، »خبرنويسی«، »اِديت و تيتر نويسی«، »فيچر نويسی«، »مقاله = نظر نويسی«، »صفحه آرايی«، »غلط گيری و عالمات 
ويژه اش«، »فتوژورناليسم«، »آشنايی به نوع و فونت حروف، چاپ و گراور سازی = ليتوگرافی«، »روابط عمومی«، »فنون مصاحبه و كسب 
نظر«، »تاريخچه چاپ و رسانه«، »طرز كار خبرگزاری ها و تاريخچه آنها«، »تهيه و تنظيم خبر برای راديوـ  تلويزيون و تفاوت آن با نشريات«، 
»اديت نوار و فيلم و موزيك فاصله« و »هنر و فنون انتخاب مطلب خارجی و ترجمه« كه توسط استادان داخلی و خارجی تدريس می شد، 
حقوق دانان، اقتصاددانان، كارشناسان بهداشت و ... نيز اندرزها و هشدارهای مربوط به پوشش اين نوع مطالب را به صورت تدريس يادآور 
می شدند با واژه ها و اصطالحات ويژه مربوط. درسی به نام »معلومات عمومی الزم برای روزنامه نگار و روش به دست آوردن اطالعات الزم از 

رِفرنس ها، امروزه؛ سرچ انجين ها« هم وجود داشت.
    كارشناسی را كه برای آشناساختن شاگردان كالس از دستگاه قضايی و دادن احتياط ها و تدريس واژه های ويژه انتخاب كرده بودند سناتور 

ابوالفضل لسانیـ  يك حقوق دان و قبال مشاور قضايی بود.
    وی ياد داد كه چه كسی مورد سوء ظن است ولی مدارک قاضی پسند در دست نيست تا اتهام بر او وارد آيد، چه كسی را متهم بايد بنويسيم 
و مجرم كيست. مراحل كار قضايی با اصطالحات ويژه. طرز كار پليس به عنوان ضابط دستگاه قضايی و .... وی همچنين اندرز داد كه درباره 
مسائل در دست تحقيق در دادسرا )دادستانی و بازپرسی ها( سراغ قضات نرويم كه مجاز به افشاء تحقيقات در اين مرحله نيستند، ولی خودمان 
می توانيم كه در راهروهای دادگستری و خارج از ساختمان با اصحاب دعوا و يا شهود مصاحبه كنيم و يا به محل حادثه و منازل افراد برويم و 

شخصا تحقيق كنيم و بنويسيم.
    لسانی سپس ملی بودن )ارث، ازدواج و ...( موارد قضايی و محلی بودن )تصادف اتومبيل، نزاع و ...( آنهارا بيان كرد و گفت كه مثال در زمينه 
ازدواج و طالق هركس در هرجا كه باشد تابع قوانين وطن خود است كه بخش ملّی رسيدگی قضايی را تشكيل می دهد و نمی توان اموال 
يك تبعه خارجه را كه در ايران فوت كند برپايه قوانين ايران محاسبه و ميان وّراث قسمت كرد و بالعكس. ولي اگر يك تبعه خارجی در ايران 
مرتكب چاقوكشی و يا تصادف اتومبيل شود در همين جا محاكمه و طبق قانون محل مجازات می شود كه بخش »محلی بودن« رسيدگی 
قضايی است. چنانچه رسيدگی به يك جرِم محلی به دولت متبوع مجرم احاله شود به اين عمل كاپيتوالسيون گفته می شود و نهايت ضعف 

حاكمّيت ملت را نشان می دهد.
    لسانی آنگاه خواست كه هركس سئوالی دارد بپرسد. همه سئواالت درباره كتاب جنجالی او »طالی سياه = نفت« بود كه به تازگی انتشار 

يافته بود. او نوشته بود كه اگر ايران نفت نداشت »آلماِن آسيا« می شد و ....
    خالصه پاسخ های لسانی در آن جلسه به پرسش ها از اين قرار بود:

    تا كشورهاي خاور ميانه داراي نفت هستند بدبخت اند و آنها را آرام نخواهند گذارد؛ و بهتر بود كه اين منطقه فاقد نفت بود تا همانند 
قرون قديم و وسطا به پيشرفتهاي فكري، ادبي و علمي نائل مي شد و اروپا را در فنون و صنايع پشت سر مي گذارد. درآمد بادآورده نفت مردم 
كشورهاي نفتدار را تنبل، ازخود راضی و مفتخور و دراين كشورها، اين پول تقريبا ُمفت ايجاد مبارزه برسر كسب مقام می كند و صدها مشكل 

ديگر ازجمله فساد دولتی، اعتياد، ريا، تملق و تظاهر.
    سناتور لسانی گفت كه درآمد حاصل از فروش نفت بايد ذخيره شود نه مصرف. زيراكه نفت يك ذخيره تمام شدني است، ميراث همگان 
است. مثل فرِش خانه است كه نبايد آن را فروخت و پولش را خورد و سپس روی زمين نشست. آدم عاقل يك عضو بدن خودرا نمی فروشد 

كه نان بخورد.
    لسانی در آن جلسه حرف هايی زد كه در دهه هاي گذشته و مخصوصا در سال هاي اخير به تحقق پيوسته است. افزايش درآمد ايران از 
فروش نفت از اكتبر 1973 )پاييز 1352( دگرگونی هايی به وجود آورد و كاهش و به دست انداز افتادن اين درآمد از نيمسال 2012 به گونه 

ای ديگر تاثير ايجاد كرده است.
    ابوالفضل لساني مؤلف كتاب طالي سياه )نفت(، حقوقدان معروف، انديشمند و سناتور، 18ديماه 1337 )8 ژانويه 1959( قرباني يك 

دروغ تلفني! شد، سكته كرد و درگذشت.
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10

از زبان تصویر

رویدادهای »ناینـ  ایلون« آمریکا و سیاست های پس از آن
11سپتامبر سال 2001 كه در آمريكا به روز ناين ايلون )11-9( معروف شده است، جهان با عمليات بي سابقه اي كه انتظار آن نمي 
رفت رو به رو شد. تني چند و عمدتا از اتباع دولت سعودي با نقشه قبلي، در آسمان آمريكا چند هواپيماي مسافربَر را ربودند و آنهارا بر 
برجهاي دوقلوي شهر نيويورک ) World Trade Center ( و نيز بر ساختمان وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( در حومه جنوب 
شرقي شهر واشنگتن كوبيدند كه ضمن آن جمعا 2 هزار و 974 تن كشته شدند و جهان با نوع تازه اي از جنگ و مبارزه رو به رو شد 

كه »ِگرهارد شرودر« صدراعظم وقت آلمان آن را »جنگ غيردولتي« نام نهاد.
    يكي از هواپيماهاي ربوده شده براثر مقاومت مسافران كه با ِسلفون از برخورد دو هواپيماي قبلي با برجهاي نيويورک آگاه شده 
بودند برفراز پنسيلوانيا سرنگون شد و در ناحيه شنكسويل ) Shanksville ( بر زمين افتاد و همه سرنشينانش كشته شدند. ظاهرا 
ربايندگان اين هواپيما در نظر داشتند كه آن را بر كاخ سفيد و يا ساختمان كنگره آمريكا بكوبند، زيرا كه هواپيمارا از مسير اصلی به 

سوي شهر واشنگتن تغيير جهت داده بودند.
    در پي اين رويدادها و با استفاده از فرصت حاصله، دولت آمريكا سياست هاي داخلي و خارجي تازه اي را در پيش گرفته است و .... 
تغييردادن حكومت هاي افغانستان و عراق با توسل به نيروي نظامي و سپس انعقاد پيمان استراتژيك مشترک با اين دو دولت از نتايج 
همين سياست تازه بوده اند و همچنين گرفتن مجوز استفاده از فرودگاه »بيشِكك« در قرقيزستان. دولت آمريكا برپايه سياست تازه 
خود )مبارزه با تروريسم(، در اين مدت يك وزارت امنيت به وجود آورده، سازمانهاي اطالعاتي 14گانه خود را زير نظر يك مديريت 

واحد قرارداده و اقدامات تاميني و بازرسي ها به ويژه بازرسي مسافران هوايي را چند برابر كرده است.
     »اسامه بن الدن« و گروه او موسوم به »القاعده« طراح اصلي نقشه رويدادهای نهم سپتامبر و حمالت قبلي به تاسيسات و اموال دولت 
آمريكا ازجمله انفجار سفارتخانه های اين دولت در تانزانيا و كنيا و يك ناو شكن ) USS Cole ( در آبهای عدن اعالم شدند و مبارزه با آنها و 
َهمپالكی هايشانـ  طالبان كه قبال براي بيرون راندن نظاميان دولت مسكو از افغانستان شكل گرفته بودند ادامه دارد. بن الدن در ماه مي 2011 
از ميان رفت ولي نَه پيروان او. طبق گزارش ها و مطالبي كه انتشار يافته، بن الدن مدت ها بود در خانه اي در ابيت آباد پاكستان و نه چندان دور 
از يك مركز نظامي اين كشور زندگي مي كرد و مراقبت آنچناني هم از اين خانه نسبتا بزرگ نمي شد. طبق همين گزارشها حمله كماندوهاي 
آمريكايي به اين خانه دوم ماه مي 2011 صورت گرفت. همين گزارشها نشان مي دهد كه در جريان حمله، واكنش چشمگير مسلحانه اي هم 

از جانب ساكنان خانه به عمل نيامده آمده بود. گفته شده است كه جسد بن الدن بعدا به دريا افكنده شد!.
    

برج دوقلوي نیویورك از برخورد هواپیماها تا به صورت میله آهني درآمدن
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زادروز لس آنجلسـ  شهری که صدها هزار ایرانی را در خود جای داده است
 و  دارد کانون هنر ایرانیان می شود، شهري که به تهرانجلس معروف استـ  این دومین 

شهر بزرگ آمریکا در یک نگاه
 چهارم سپتامبر سالروز استقرار 44 مهاجر اسپانيايي در دره »دود« در جوار يك دهكده سرخپوستي در جنوب كاليفرنيا  در سال 1781 
است كه نامش را » El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de los ñngeles de Porciñncula  « گذاردند. 

قبال و در سال 1769 يك كشيش اسپانيايی )كاتوليك( در سفر به كاليفرنيا اين ناحيه را هم ديده بود.
 Tongva و Chumash در ناحيه ای كه آن دهكده )لس آنجلس( در آن واقع بود از صدها و شايد هزاران سال پيش بوميان طوايف    
ندگی می كردند. آن نام را كشيشی كه با گروه اسپانيايی بود به اقتباس از يك كليسا در منطقه »اَسی سی« ايتاليا بر ناحيه كه در سه طرف 
آن كوه بود و يك طرفش به دريا )اقيانوس آرام( می رسيد گذارد كه به تدريج Los Angeles = The Angeles شده است. فِليپ 
)فيليپ( ِد نِِوه فرماندار اسپانيايی وقت كاليفرنيا شهرک شدن لس آنجلس را تأييد كرد. در سال 1542 »خوان رودريِگز كابريلو« كاليفرنيا 
را سرزمينی متعلق به اسپانيا )اسپانيای نوين( اعالم كرده بود. كاليفرنيا ازجمله لس آنجلس تا زمان استقالل مكزيك و پايان حكومت 
اسپانيا بر آن در سال 1821 وابسته به اسپانيا بود و از اين سال به بعد بخشی ازجمهوری مكزيك، تا جنگ های 1846ـ  1848 )و عمدتا در 
سال 1947( ميان دولت واشنگتن و دولت مكزيك كه واشنگتن برنده آن بود. در پی قرارداد گوادالوپـ  هيدالگو )ميان جمهوری مكزيك 
و دولت فدرال آمريكا در دوم فوريه 1848(، از سال 1848 هشت ايالت قبلی جمهوری مكزيك ازجمله آلتا كاليفرنيا )كاليفرنيای باالتر 
از سن دياگو( وابسته به دولت واشنگتن شد و از سپتامبر 1850 يك عضو اتحاديه )فدراسيون( و لس آنجلس يك شهرک آمريكايی. در 

آن زمان كمتر از يك دوازدهم جمعيت كاليفرنيا از تبار اروپايی بودند و مابقی، بوميان كه از هزاران سال پيش در آنجا زندگی می كردند.
    جمعيت شهر لس آنجلس در سال 1850 يك هزار و 610 تَن بود كه در سال 1900 به 102 هزار تَن رسيد و در سال 1950 دو ميليون 
تَن، در سال 2000 سه ميليون و 700 و در سال 2016 )محدوده شهرـ نواحی دهگانه( چهار ميليون شد. كاونتِی لس آنجلس حدود ده 
ميليون و با اطراف 13 ميليون جمعيت دارد. هيسپانيك ها = التينوها حدود نيمی از جمعيت لس آنجلس را تشكيل می دهند و پس از 
آنان سفيدپوستان غيرهيسپانيك ازجمله ايرانيان 29 درصد، آسيای جنوب شرقی ها )زردها و مخلوط زرد( كمی بيش از 11 درصد و 
سياهپوستان كمی بيش از 9 درصد. حدود دو درصد جمعيت كاليفرنيای 40 ميليونی را بوميان )اصطالحا؛ سرخپوستان( تشكيل می دهند.

    موّرخان، رونق و شهرت لس آنجلس از آغاز قرن بيستم را مديون كمپانی های توليد فيلم سينمايی و فيلم های مستند، شو بيزنس 
و ... )هاليوود( كه مؤسسان و عوامل آنها عمدتا يهوديان بودند و نيز جنگ جهانی دوم می دانند. جنگ جهانی دوم سبب انتقال صنايع 
تسليحاتی و تهيه و تدارک غذا و پوشاک برای نظاميان و ارسال به جبهه های شرق می دانند و در 5 دهه اخير مهاجرتـ  مهاجرت ارباب 

فنون، دانش، هنر و سرمايه.
     »لس آنجلس« اينك دومين شهر پرجمعيت آمريكاست و صدها هزار ايراني را در خود جاي داده، به گونه اي كه به »تهران جلس« 
شهرت يافته است.     طبق نوشته ها و آمارها، لس آنجلس اينك يك مركز هنر ايرانی و محل تمركز پزشكان و دانشمندان ايرانی شده و 
شماری از خوانندگان، موسيقی دانان و هنرمندان بنام ايرانی، نويسندگان و ژورناليست های ايرانی و پارسی زبانان در اين شهر و مناطق 

اطراف آن زندگی می كنند و آيين های ايرانی ازجمله نوروز، روز جهانی 
كوروش، مهرگان، سده، چهارشنبه سوری، شب يلدا، سيزده بدر و ... را 
برگزار می كنند.    لس آنجلس همچنين يك اقليت بزرگ ارمنی را در 
خود جای داده است كه عمدتا در گلِنِدل زندگی می كنند. طبق برخی 
آمارها، پس از جمهوری ارمنستان، شمار ارمنيان ساكن لس آنجلس 

بيش از ساير شهرهای ديگر جهان است.

کلمات هالیوود بر تپه های لس آنجلس
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

این صفحات را با بيت رودکی، متوّلد 858 و متوفی در 
940 ميالدیـ  پدر شعر فارسی نوین که در باال آمده 
اســت آغاز کرده ایم که یــک روزنگار)کرونيکل(  
بــه روش تاریــخ نویســی ژورناليســتی اســت 
کــه در ایــن روش، َســبک، اصــول و قواعــد خبــر و 
نظرنویســی )کوتاه، روشــن و آموزنــدهـ  فرهنگی( 

بکار برده می شــود و درباره کارهــا و نظرات افراد 
و رویــداد هــای پندآموز گذشــته اســت و هدف از 
آن آمــوزش عمومی، ارتقاء ســطح دانــش و آگاهی 
ها، سرمشــق گرفتــن و نيز پيشــگيری از اشــتباه 
با درس گرفتــن از اشــتباه دیگران و گذشــتگان 
اســت. در تاریخ نگاری ژورناليســتی باید یک مبدأـ  
روز، هفته و ماهـ  در دســت داشــت و نوشتن مطلب 
را از آن آغــاز کرد بنابرایــن، مطالبی که در زیر آمده 
اســت ارتباط بــا مهــر، آبان وآذرماه داشــته اســت.

12

در گذر تاریخ
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27 آگوست سال 1387 ميالدي، اصفهان پس از يك 
مقاومت چشمگير به دست تيموريان افتاد و به دستور 
اميرتيمور، اصفهاني ها قتل عام شدند و مخروط هاي ده متري 
از َكلّه هاي مقتولين ساخته شد. مورخان قتل عام اصفهاني ها 
به تصميم اميرتيمور را متفاوت از قتل عام و كور كردن كرماني 
ها به دستور آغامحمدخان قاجار كه هر دو از نژاد مغول بودند 
دانسته اند؛ تيمور يك مهاجم خارجي بود ولي آغامحمدخان 

ادعاي ايراني بودن و حكمراني بر ايران را داشت!.
    اميرتيمور در همين سال، شيراز را هم متصرف شد. تيمور 
از قبيله مغولي»بارالس« بود. اين قبيله در زمان چنگيزخان 
به »سين كيانگ و اويغورستان امروز« كوچ كرده بود و تيمور 
در فرارود )ماوراء النهر( متولّد شده بود. وي با اين كه سواد 
كافي نداشت، عالقه مند به فالسفه، اديبان، معماري و بازي 

شطرنج بود.
     اميرتيمور در سال 1393 بغداد و در سال 1398 دهلي را 
تصرف كرد و در جنگ آنكارا، ايلدرم بايزيد سلطان عثماني را 

به اسارت گرفت و تا زمان مرگ در قفس آهنين قرارداد.
    اروپاييان اقوام مغولي را تاتار مي خوانند و به همين لحاظ، مورخان غرب تيموريان را در رديف تاتارها قرار داده اند. تيمور كه 
سه بار به ايران لشكر كشيد و در 69 سالگي در سال 1405 ميالدي درگذشت در طول سي و پنج سال، مناطقي از مرز غربي چين 

تا مديترانه را تصرف كرده بود. او سمرقند را پايتخت قرارداد كه با اين استناد، ازبك ها وي را موسس كشور خود مي پندارند.

افتادن اصفهان به دست تيمور لَنگ و قتل عام اصفهاني ها

)مهر، آبان وآذرماه1398( مجله روزنامک شماره 68-67-66 

تصویر مجسمه تیموِر لَنگ



شکست روم به فرماندهی مارکوس آنتونيوس از ایران، سرزنش شدن او و 
خودکشی وی و زنش کلئوپاتراـ  بخشی خواندنی از تاریخ عمومی

Cleopatra كلئوپاترا ملكه يوناني تبار مصر پس از 

شكست تالشهايش به منظور به دام انداختن »اوكتاويان« 
امپراتور روم براي حفظ حكومت يونانيان )جانشينان اسكندر( 
برمصر، سي ام آگوسِت سال 30 پيش از ميالد با نيش افعي 

خودكشي كرد.

كلئوپاترا قبال با هدف ادامه حكومت اسكندريان بر مصر، 
ژوليوس سزار امپراتور روم را به دام عشق خود گرفتار كرده بود 
و پس از او، ماركوس آنتونيوس را دلبند و شوهر خود ساخته 
بود كه در جنگي كه ميان اوكتاويان )جانشين ژوليوس سزار( و 
ماركوس آنتونيوس )مارک انتونی( روی داد ماركوس شكست 

خورد.
پس از اين شكست، كلئوپاترا كه تاريخ مصرف ماركوس 
آنتونيوس را پايان يافته ديده بود با نيرنگ وي را وادار به 
خودكشي كرد تا بتواند اوكتاويان را بمانند سزار و ماركوس به 

دام اندازد كه موفق نشد.
ماركوس آنتونيوس در پي قتل سزار، با تني چند از ياران او به 
خونخواهي اش بپاخاستند و بسياري از توطئه گران و حاضران 

در صحنه قتل را كشتند.
پانزدهم مارس سال 44 پيش از ميالد، ژوليوس سزار امپراتور 

مقتدر روم در جلسه سناي اين امپراتوری و طبق نقشه اي كه از 
پيش آماده شده بود ترور شد. وي پس از اين كه در تاالر سنا بر 
ُكرسي خود ]جايگاه رئيس دولت[ نشست مورد حمله گروهي 
از سناتورها كه خنجر ها را از زير شنلهايشان بيرون كشيده بودند 
قرار گرفت و بدون اين كه وسيله اي براي دفاع از خود داشته 
باشد كشته شد. حمل اسلحه در تاالر نشست سنا ممنوع بود و 

لذا، سزار برای دفاع از خود وسيله نداشت.
     بسياري از اين توطئه گران از دوستان نزديك سزار بودند 

و وي از آنان انتظار چنين عملی را نداشت.
     در اين توطئه 23 سناتور از جمله »بروتوس« پسر خوانده 
سزار! شركت كرده بودند و هركدام يك ضربه خنجر به بدن 
سزار زد تا يك نفر به تنهايي متهم نشود. مادر بروتوس، ِمتِرس 
= كانكوباين )زِن غير رسمي( سزار بود. در آن زمان، داشتن زنان 
غير دائمي )ُمتعهـ  صيغهـ  كانكوباين( در ميان سران كشورها 

و دولتمردان امري عادي بود.
    يكی از موارد مخالفت سناتورهای رومی با سزار اين بود كه 
چندبار پيشنهاد آنان برای جنگ با اَبَرقدرت ايران را رد كرده 

بود و اين جنگ را به مصلحت روم ندانسته بود.
4 سال پس از قتل سزار كه ماه جوالی به نام اوست، هشتم 
آگوست سال 40 پيش از ميالد، ارتش ايران با درهم شكستن 

کلئوپاترا مارکوس آنتونیوس
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ارتش روم، سوريه را پس گرفت و فلسطين را هم از چنگ 
روميان خارج ساخت.

     سناي روم كه چنين ديد، به ايران اعالن جنگ داد و سه 
سال طول كشيد تا تدارک اين جنگ كه براي آن، لژيونرهاي 
رومي از سراسر متصرفات اين امپراتوريـ  از انگلستان و فرانسه 
و اسپانيا و آلمان گرفته تا شمال آفريقا، ايلريا )يوگسالوي( و 

يونان احضار شده بودند فراهم شود.
    جنگ با ايران در سال 36 پيش از ميالد با 113 هزار نظامی 
زبده رومی به فرماندهي ماركوس آنتونيوس )شوهر كلئوپاترا 
ملكه يوناني تبار مصر( آغاز شد. پيش از آغاز جنگ، آخرين 
درخواست اكتاويوس امپراتور وقت روم كه خواستار پس دادن 
پرچم هاي سربازان شكست خورده رومي در جنگ َحّران 
)كارهه( در سال 53 پيش از ميالد شده بود از سوي سنای ايران 
)ٍمِهستان( رد شده بود. در جنگ حّران هفت لژيون )لشكر( 
رومي و فرمانده آنان »كراسوس« نابود شده بودند. فرمانده 
نيروهاي ايران در آن جنگ سپهبد »سوِرنا« بود كه جنگ 
افزارهاي تازه به ميدان آورده بود و تاكتيك )تا آن زمان ( بي 

سابقه اي را به كار بسته بود. ماركوس آنتونيوس نيز بمانند

كراسوس يكي از سه عضو شوراي عالي امپراتوري روم بود 
كه پس از انهدام توطئه گران قتل سزار به اين مقام رسيده بود.

در جنگ سال 36 پيش از ميالد، نيروهاي ايراني به فرماندهي 
فرهادچهارمـ  شاه انتخابي وقت، از تاكتيك حمالت سريع و 
مكّرر سواره نظام سبك اسلحه و كشاندن دشمن به ميداني 
كه از پيش در نظر گرفته شده بود و رها كردن آن در چنگ 
واحدهاي اصلي ارتش استفاده كردند و آن ارتش عظيم روميان 
را متالشي ساختند؛ به گونه كه واحدهای آن با دادن 24 هزار 
كشته و هزاران اسير فرار كردند و اسيران رومي به منطقه اي 
كه امروز شهر اروميه است جهت پرداختن به كار كشاورزي 
فرستاده شدند. در آن زمان مركز آذربايجان شهري بود كه 

بقاياي آن به تخت سليمان معروف است.
    نويسندگاني كه خود شاهد صحنه هاي جنگ ماركوس 
آنتونيوس و فرهاد چهارم بودند نوشته اند: ماركوس كه زير 
ضربات سواره نظام ايران قرار داشت پس از عقب نشيني كه به 
او اجازه آن از جانب شاه ايران داده شده بود تا از راه درياي سياه 
به قلمرو روم بازگردد از فرط ناراحتي و با مشاهده وضع آشفته 
نظاميان خسته و گرسنه رومي به گريه كردن و اشك ريختن 
افتاده بود. ماركوس كه مورد سرزنش اكتاويوس قرار گرفته بود 

به مصر نزد كلئوپاترا بازگشت.
    اكتاويوس امپراتور روم سپس درصدد جمع آوري قوا براي 
جبران اين شكست برآمد، ولي موفق نشد و پس از آن، روم 
دچار اختالفات داخلي شد و اكتاويوس كه بعدا سناي روم به 
او لقب »اوگوستوس« داد مجبور شد كه با ماركوس آنتونيوس 
)شكست خورده از ايران و متهم به بی لياقتی( كه دلبندي به 
كلئوپاترا، وي را مقيم مصر كرده و به مصوبات سنای روم توجه 

نمي كرد بجنگد و از فكر جنگ با ايران خارج شود.
    

در جنگ اين دو رقيب )ماركوس و اوكتاويوس( كه در منطقه 
آكتيوم صورت گرفت و نبردي دريايي بود، ناوگان مشترک 
ماركوس و كلئوپاترا شكست خورد و طبق نوشتِه »پلوتارک«، 
پس از عقب نشيني آن زن و شوهر به مصر، نخست ماركوس و 

سپس كلئوپاترا خودكشي كردند.
     دو ابر قدرت زمان، ايران و روم پس از خودكشی ماركوس و 
زنش، اختالفات خود را و عمدتا بر سر ارمنستان كه پادشاه آن 
بايد يك شاهزاده ايراني مي بود حل كردند و تا 71 سال ميان 

دو امپراتوري برخورد نظامي چشمگيري روي نداد.

 Gaius ويوس تورينوس  كتا يوس ا گا يان ) و كتا ا
Octavius Thurinus ( 19 آگوست سال 14 ميالدي 

درگذشت.

فرهاد چهارم
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Pyotr Stolypin

در جريان افتادن منطقه ای از ايران كه اينك استان فارس است 
به دست عرب، 25 آگوست 643 ميالدی يك سردار عرب به نام 
نصر ابن سّيار در تنگ چوگان وارد غاری شد كه يك مجسمه بزرگ 
سنگی از شاپور يكم در آنجا قرارداده شده بود و غار پُر از آثار تاريخی 

و هنری ايرانياِن ]آن دوران[ بود.
     نصر دستور افكندن مجسمه شاپور را از جايگاهش داد و آثار 

ديگر هم از آسيب در امان نماند. نصر پيشنهاد مردم محل را كه در 
برابر دريافت مقداری َزر از آنان، اجازه دهد كه مجسمه را به حالت 
اول بازگردانند رّد كرد. وزن اين مجسمه شاپور يكم 25 تُن گزارش 

شده است.
    مورخان اروپايی آثار باقيمانده در تنگ چوگان را محّرک غرور 

ملّی ايرانيان و سند تمدن اين ملت نوشته اند.

نقش شاپور یکم در یک حّکاکي که از گزند باقی مانده است

مجسمه شاپور یکم در تنگ چوگان و دستور سردار عرب به فروافکندن آن!

بيست و پنجم آگوست 1906 در اقامتگاه »پيوتر آركادويچ 
ستولي پين Pyotr Stolypin « نخست وزير وقت روسيه در 
سن پترزبورگ يك انفجار َعمدي شديد روي داد كه ضمن آن 28 

تن از جمله دختر وي كشته شدند.
    در اين انفجار كه يك توطئه به منظور قتل »ستولي پين« بود 33 
تن از جمله خود او نيز مجروح شدند. وي كه از 1906تا سال 1911 
نخست وزير روسيه بود و 31 آگوست سال 1907 در پترزبورگ با 
دولت انگلستان قرارداد تقسيم ايران را كه قدمت آن از هر دو كشور 
بيشتر بوده است امضاء كرد كه شرم آور ترين قرارداد قرن 20 عنوان 
داده شده است. اين قرارداد با واسطه گري فرانسه آماده شده بود تا 
با رفع اختالفات استعماري، راه براي ايجاد سازش مثلث )در برابر 

آلمان و متحدانش( آماده شود.
     »ستولي پين« در حساسترين سالهاي تاريخ روسيه، نخست 
وزير آن بود. وي با تشكيل مجلس روسيه )دوما( و سپس بستن آن 
و نيز دادن اراضي كشاورزي به ِسرف هاي سابق )كشاورزان آزاد 
شده(، ولي بعدا خودداري از دادن اسناد اين زمين ها، براي خود 
دشمنان فراوان ساخته بود به گونه اي كه باالخره تزار نيكالي دوم 

هم شكيبابي اش را از كارهاي ضد و نقيض او از دست داد.
     ستولي پين در سال 1911 در اپراي »كي اف« در اوكراين در 
حضور تزار با دو گلوله ترور شد و قاتل او يك عامل پليس روسيه 
بود. نوشته اند كه تزار، از قبل از توطئه قتل نخست وزير 49 ساله 

اش آگاه بود!.

سرانجام مردي که بر قرارداد تقسيم ایران )ميان انگلستان و روسيه( امضا گذارد
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آلپ ارسالن سلجوقي 27 آگوست 1071 و يك روز پس از 
پيروزي بر امپراتوري روم شرقي و اسيركردن »رومانوس ديوژنس، 
امپراتور« تصميم گرفت كه اورا رهاسازد. برخي از مورخان نوشته 
اند: "پس از اينكه رومانوس ديوژنس امپراتور روم شرقي را به حضور 
آلپ ارسالن آوردند از او پرسيد كه اگر نتيجه جنگ معكوس 
بود و وي اسير روميان )دولت بيزانس به پايتختی قسطنطنيه = 
استانبول( شده بود چه مي كرد؟ و رومانوس پاسخ داده بود: شمارا 
مي كشتم. آلپ ارسالن در برابر اين جواب گفته بود كه من بالعكس، 
و تصميم گرفته ام كه شمارا آزاد كنم و برويد و باقيمانده قلمرو خودرا 

اداره كنيد و ....".
     26 آگوست 1071 ميالدي ارتش آلپ ارسالن سلجوقي در 
مالزگرد Melazgerd )به زبان اَرَمني: منزيِكرت( در شرق 
آناتولي و شمال درياچه وان كه در آن زمان اَرمني نشين بود ارتش 
روم شرقي را شكست داد و با اين رويداد، يك دوران تاريخي 848 

كه تا پايان جنگ جهاني اول ادامه يافت آغاز 
شد. در نبرد مالزگرد، رومانوس ديوژنس 
R.Diogenes امپراتور روم شرقي نيز به 

اسارت آلپ ارسالن درآمده بود. سلجوقيان 
در سال 1054 ميالدي تالش كرده بودند كه 
مالزگرد را تصرف كنند ولي شكست خورده 

بودند.
    مورخان كارشناس تحوالت قرون وسطی 
شكست بيزانس )روم شرقي( در نبرد مالزگرد 
را آغاز پايان اين امپراتوری نوشته اند )كه در 
سال 1453 به دست محمد دوم از نوه زادگان 
عثمان از يك طايفه تُركان ُغز از ميان رفت(. 
به نوشته اين مورخان، نبرد مالزگرد دولت روم 

شرقی )قسطنطنيه( را مقروض و ورشكست كرد و اين وضعيت 
پيامدهای اجتماعی و سياسی متعدد داشت و با تضعيف مرزبانی 
روم شرقی، دسته های مهاجر و عمدتا اقوام تُركيك، بلغارها، بقايای 
هون ها و ... كه در سده های قبل از آن، از جنوب غربی سيبری به 
منطقه اورال و سپس اطراف دريای سياه و جنوب شرقی  وارد شده 

بودند به قلمرو آن امپراتوری نفوذ كردند و ....

 ورود مغول ها به شمال شرقی ايران و جنوب روسيه تا درياي 
سياه در قرن سيزدهم سبب شد كه چند طايفه ديگر از تُركان ُغز 
)اوغوز( كه سلجوقيان از اين دسته بودند به آناتولی بروند و متحد 
حكمرانان سلجوقی اين منطقه شوند كه هركدام به نام »غازی« 
برناحيه ای حكومت داشتند. »ارطغرل« يكی از سركردگان ُغز 
بود كه با 400 مرد مسلح و گويا از ايران به آناتولی رفته بود و ناحيه 
كوچكی در جنوب َمرَمره را به دست آورده بود. پسر او عثمان كه بر 
وسعت ناحيه متصرفی افزود دودمان عثمانی 
)1299ـ  1923( را به وجود آورد كه پس از 
انهدام دولت بيزانس امپراتوری بزرگی را در 
آسيای غربی، آفريقای شمالی و اروپای جنوبی 
ايجاد كردند و تا شهر وين )پايتخت اتريش( 
پيش رفتند و خودرا جانشين خليفه اسالم 
اعالم داشتنند. اين امپراتوري كه با اروپاييان 
و نيز ايران درگيري هاي متعدد و مداوم داشت 
در جريان جنگ جهاني اول متحد آلمان شد 
و شكست خورد و ازميان رفت كه جمهوري 
تركيه در آناتولي و گوشه كوچكي از اروپا 
برجايش نشسته و زبان تُركي و تمدن و فرهنگ 

خودرا حفظ كرده است.

آلپ ارسالن سلجوقي رومانوس دیوژنس امپراتور روم شرقي را که به اسارت نيروهاي او 
درآمده بود آزادکردـ  گفت و شنود خواندنی این دو

نورالدين لطف اهلل 15 آگوست 1426 ميالدي )830 هجری 
قمری و 24 اَُمرداد 593 سال پيش( اثر معروف خود تحت عنوان 
»زبدة التواريخ« را كه يك تاريخ عمومي است به پايان رسانيد. اين 
كتاب در چهار جلد نوشته شده بود، كه دو جلد آن كه مربوط به 

تاريِخ ايران بعد از اسالم است به دست نيامده است.

    مؤلف زبدة التواريخ كه به »حافظ ابرو« شهرت دارد، در شهر 
هرات سكونت داشت. اين شهر، 24 قرن و تا نيمه قرن نوزدهم يكی 
از شهرهای ايران بود كه دولت لندن با لشكركشی به ايران و جنگ، 
دولت ضعيف وقت )دولت قاجارها( را مجبور به دست كشيدن از 

آن كرد.

زبدة التواریخ و شهر هرات
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جنگ جهاني دوم در يكم سپتامبر 1939 )80 سال پيش، در 
اين روز( با حمله نظامي آلمان به لهستان آغاز شد. اين جنگ تا 
يكمين هفته ماه مي سال 1945 در اروپا و تا نيمه آگوست همين 
سال در خاوِر دور ادامه يافت و مسكو و واشنگتن را دو اَبَرقدرت 

جهان كرد و ....
     جنگ، ساعت 5 و 45 دقيقه بامداد يكم سپتامبر آغاز شد و همان 
روز تا اواخر شب، نيروهاي آلمان دانتزيك )گدانسك( را كه طبق 
قراردادهاي پايان جنگ جهاني اول، توسط فاتحان جنگ از آلمان 
جدا و به لهستان واگذار شده بود پس گرفتند. حمله نظامي آلمان 
به لهستان، يك هفته پس از انعقاد پيمان عدم تجاوز آلمان و شوروي 
آغاز شده بود كه اگر آلمان دو سال بعد اين پيمان را نقض نكرده بود، 
انگلستان نيز بمانند فرانسه  مطيع آلمان می شد واز آنجا كه آلمان 
وقت با آمريكا اصطكاک منافع نداشت، جهان دارای 3 اَبَرقدرت می 

شد و مسير تاريخ چيز ديگری بود.
    متعاقب حمله آلمان به لهستان، سوم سپتامبر انگلستان و 
دومينيون هايش )استراليا، نيوزالند و ...( و سپس كانادا و آفريقاي 
جنوبي به آلمان اعالن جنگ دادند. فرانسه در همان سوم سپتامبر 
و شش ساعت بعد از انگلستان به آلمان اعالن جنگ داده بود ولي 
جنگ اين دو كشور از ششم اكتبر آغاز شد. شوروي و اسلواكي 
نيز )با احساِس چراغ سبز آلمان( از هفدهم سپتامبر 1939 به 
لهستان حمله ور شدند و باقيمانده ارتش لهستان كه از برابر آلمان 
عقب نشيني كرده بود مجبور به خروج از وطن شد و به روماني و 

مجارستان پناه بُرد.
     لهستان 36 روز پس از آغاز حمله به زانو درآمد و ميان روسيه و 
آلمان قسمت شد. در جريان جنگ جهاني دوم، لهستان بيش از 20 
درصد نفوس خود را از دست داد. لهستاِن اسالوتبار قبال هم دهها 
سال در كنترل روسيه بود )از زمان تعرض نظامي ژنرال پاسكويچ 
در نيمه اول قرن نوزدهم به لهستان و اشغال نظامي طوالني اين 
كشور(  و در سال 1944، بازهم اين نظاميان روس بودند كه آن را از 
دست آلمان خارج ساختند كه تا اواخر دهه 1980 متحد روسيه بود 
و عضو بلوک شرق. چند سال پس از انحالل بلوک شرق كه به نوشته 
چندين مورخ، با غفلت گورباچف صورت گرفت، لهستان بمانند 
بيشتر اعضاي پيشين بلوک شرق به عضويت اتحاديه نظامي غرب 
ـ »ناتو« درآمد! و در آگوست 2008 ]از فرصتي كه مسئله گرجستان 
به دست داده بود استفاده كرد[ و به آمريكا اجازه داد كه در خاک 
آن كشور پايگاه ضد موشكي و رهگيري مستقر سازد )كه كرملين 

آن را عملي برضد روسيه تلقي كرده، نه آنطور كه عنوان شده بود با 
هدف جلوگيري از رسيدن موشكهاي ايران به غرب!(.

حمله نظامي يكم سپتامبر 1939 آلمان به لهستان در سالگرد 
شكست ارتش فرانسه در سال 1970 از آلمان )نبرد ِسدان( و 
تسليم شدن ناپلئون سوم پادشاه وقت فرانسه به ويلهلم يكم پادشاه 
پروس آغاز شده بود. در پي اين پيروزي بود كه ويلهلم به »ورساي« 
فرانسه رفت و خود را قيصر )امپراتور( همه آلماني ها اعالم كرد و به 
اين ترتيب آلمان )رايش( اَبَرقدرت جهان وقت شد، انگلستان دوم 
و روسيه به رديف سوم پايين رفت و دوران دسته بندي نيروهاي 
رقيب )صلح مسلح( و عمدتا بر سر بلعيدن سرزمينهاي قاره هاي 
دوردست آغاز شد كه تا جنگ جهاني اول ادامه يافت و به اين جنگ 
منتهي شد. تحميالت تحقيرآميز فاتحان جنگ جهاني اول بر ملت 
آلمان و ازجمله دادن قسمتي از اراضي آن به لهستان بود كه آتش 

جنگ جهاني دوم را برافروخت.
    به باور برخی از اصحاب نظر، زياده خواهي بلوک غرب پس از 
فروپاشِي سهل و آسان شوروي و خروج نظاميـ  سياسي روسيه از 
اروپاي مركزي و شرقي كه به نوعی به محاصره درآمدن اين كشور 
ممكن است بعدا به دوران معارضه تازه اي منجر شود. اين بار وضعيت 
جهان چيزي ديگر است زيرا كه قدرت هاي ديگري سر برافراشته و در 
حال طلوع هستندـ  كشورهايي كه قبال تحت استيالء بودند. اين قدرت 
هاي در حال طلوع رقابت را با اقتصاد و نفوذ آغاز كرده اند و اقتصاد غرب 
را كه چند قرن برتري داشت هدف قرار داده اند. آمريكا با دادن وعده 
هاي بدون اجرا، دولت روسيه را وادار به خروج از آلمان كرد، آلمان واحد 
به وجود آمد و اينك شروع به رد كردن بيشتر خواست هاي آمريكا مي 
كند!. آمريكا پس از فوت مائو، اقتصاد چين را كاپيتاليستي كرد تا عمال 
نظام كمونيستی را پشت سر بگذارد و اين كشور را به صورت قدرت 
اقتصادي دوم درآورد ولي اينك براي خودش مشكل و رقيب شده است. 
ژاپن كه پس از تسليم شدن در جنگ، قرار بود كه يك نيروي نظامي 
ِسلف ديفنِس محدود داشته باشد با استفاده از چند فرصت، بويژه اتمي 
ـ موشكي شدن كره شمالي، دارد بارديگر به صورت يك قدرت نظامي 
درمي آيد. هند اتمي و تكنولوژيك شده و دارد كارشناس و پزشك به 
دنيا صادر مي كند و ديري نخواهد گذشت كه هنديان مقامات حساس 
چند كشوِر مطرِح جهان را به دست خواهند گرفت، دولت مسكو پس 
از فروپاشي جماهيريه شوروي وارد نوعی سكوت شده است و ... و اما، 
اگر روزي يك ناسيوناليست روس در كرملين بر كرسي قدرت بنشيند، 

جهان با وضعيت تازه اي رو به رو خواهد شد.

روزي که جنگ جهاني دوم آغاز شدـ  
جهاِن قرِن 21 در زیر ابرهاي رقابت هایی از نوعي تازه ...
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پنجم سپتامبر سال 322 پيش از ميالد را روزي نوشته اند كه 
دموستنس Demosthenes  انديشمند و خطيب يوناني 
خودكشي كرد )فوت او يك سال پس از مرگ اسكندر مقدونی 
كه ايران را تصرف كرد روی داد(. اين روز پس از محاسبات 
تقويمي تازه به دست آمده است. دموستنس انديشمند يونان 
باستان را نخستين انتقادگر و استاد نطق و خطابه عمومي )به 
شيوه انتقادي و هيجان برانگيز( بشمار آورده اند. وي كه از 
مخالفان سلطه فيليپ دوم )پدر اسكندر مقدوني( بر كشورـ  
شهرهاي يوناني بود يك رشته سخنراني عليه او ايراد كرد كه 
از مجموعه مضامين آنها رساله »ديكتاتوري = حكومت بدون 
رضايت و بدون رعايت حقوق انسان و قوانين موضوعه« تاليف 
شده است كه يكي از پايه هاي دمكراسي است. سخنراني هاي 
دموستنس در تاريخ به »فيليپيك Philippic « معروف شده 
اند و امروزه هم هر نطق سراسر انتقاد و حمله و حتي لَعن و نِفرين 
را فيليپيك مي خوانند كه از نام فيليپ دوم گرفته شده كه 
هدف نطق هاي تند و آتشين دموستنس بود. نام اصلي فيليپ 
دوم »فيليپوس Philippos « به معناي »اسب دوست ت 
عالقه مند به اسب« بود. يونانيان باستان به اقتباس از ايرانيان 
كه بعضي نامهايشان از اشاره به اسبشان گرفته شده بود مثال 

گشتاسپ آن نام را ساخته بودند.

    سيسرو خطيب معروف روم باستان 14 نطق خود در انتقاد 
از ماركوس آنتونيوس را »فيليپيك« ها ناميده بود.

    دموستنس در نطق هاي انتقاد از فيليپ دوم واژه هايي كه تا 
آن زمان رايج نبود بكار برده بود كه باقي مانده و هر روز بكار برده 
 Hegemonia مي شوند ازجمله واژه » ِهژمونيا )هيجيمانی
ـ Hegemony ( به معناي سلطه گرـ  فرد و يا گروهي كه 
روش و سياست هايش را به ديگران ديكته كند. هيجيمانيك 
ستيت Hegemanic State  يعني كشوري كه سلطه 

گر است و ....
    بسياري از انديشمندان قرون جديد و معاصر عقايد و 
اظهارات دموستنس را تفسير كرده و گفته اند كه مبارزه 
دموستنس با فيليپ دوم براي اين بود كه »فرهنگ سلطه« در 
جهان ماندني نشود. به عقيده دموسنتس اگر در برابر زورگويي 
ايستادگي نشود، اين كار عادت مي شود و زشتي خود را از دست 
مي دهد و به صورت يك فرهنگ عمومي در مي آيد. برخي از 
انديشمندان مي گويند كه دموستنس شديدا مخالف به وجود 
آمدن داميننت كالس  Dominant Class  بود و مي گفت 
كه اگر حكومت كردن در خانواده اي دائمي شود يك چنين 
طبقه اجتماعي به وجود مي آيد كه باعث فساد اداري و بند و 

بست و باج دهي براي باقي ماندن در دولت مي شود.

اندیشمندي که با سلطه گري مبارزه کرد و واژه هاي مربوط ازوست
18

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

Demosthenes
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27 آگوست زادروز »گئورگ ويلهلم فردريك هگل Georg Wilhelm Friedrich Hegel « فيلسوف و تاريخدان بزرگ آلمان است كه 
 در سال 1770 به دنيا آمد  و در سال 1831 درگذشت و كتاب هاي متعدد از جمله ِعلم منطقScience of Logic ، دائره المعارف علوم فلسفي
 Elements of the Philosophy of Right عناصر فلسفه حق ، Encyclopedia of the Philosophical Sciences

، درباره تاريخ، درباره اخالقيات،  The Phenomenology of Mind (Spirit ) و ... را تاليف كرد.
    وي كه از فالسفه معروف به »ايده آليست« بشمار مي رود فرضيِه ديالكتيك ِهگلي معروف به Hegelianism را بنياد نهاد كه بر اساس 
تِز Thesis ، آنتي تِز Antitheses وَسنِتز Synthesis بوده است. در تعريف اين فرضيه، هگل گفته است: همه تحوالت تاريح داراي 

سه خصلت پايه هستند و هر تحول تاريخ نيروي ضد خود را به وجود مي آورد كه با آن در معارضه خواهد بود.
    هگل گفته است كه براي درک هر جنبه فرهنگ انساني بايد مسير گذشته آن را يافت و تاريخچه اش را دانست. وي تاكيد بر درک تاريخ 

ر يافت. و مطالعه دقيق آن دارد كه بدون اين درک نمي توان در فلسفه، سياست، حتي دين، دانش و هنر تبحُّ
 Hegel    را مروج »فلسفه تاريخ« مي دانند كه معتقد به وجود نيرو و عامل واحد و يا چند نيروي مشّخص حاكم بر شكل گيري تاريخ 
هستند. به عبارت ديگر تاريخ تكرار مي شود )به قول آمريكايي ها؛ خود را تكرار مي كند(. هگل براي اثبات فرضيه »فلسفه تاريخ« از تاريخ 
طوالني ايران چندين مثال آورده كه تكرارهاي واضح در آن ديده مي شود از جمله مشابهت تغيير كامل اوضاع ايران در پايان عهد هخامنشيان 

و پايان عهد ساسانيان است. به اين لحاظ ، هگل تاريخ ايران )ايرانيان در گذشت زمان( را تاريخي كامل و نمونه اعالم كرده است.
    او گفته است كه در زمان داريوش سوم )هخامنشی( و يزدگرد سوم )ساسانی(، ايران دچار فساد اداریـ  اقتصادی، درگير مبارزه بزرگان 
برسر قدرت، بيخبری از وضعيت توده ها و ضعف شخصيتی شاه وقت )رئيس كشور( بود و اين وضعيت در زمان شاه سلطان حسين صفوی 
نيز مشاهده شد و هر سه بار به فروپاشی انجاميد، ولی چندی پس از فروپاشیـ  ناسيوناليسم ايرانی ]ايرانيسم[ سربرداشت و ميهن را نجات 

داد و آن را به صورت يك قدرت بزرگ آورد.
     عقايد هگل در فالسفه و مورخان بعد از او از جمله ماركس، السال، دوي و سارتر موثر واقع شده است.

هگل در طول ُعمر، همواره استاد دانشگاه، مؤلف و مدت كوتاهي هم سردبير نشريه بود. او همچنين از حاميان و مشوقان تأمين وحدت 
آلماني زبانها بشمار مي رود. هگل در اين زمينه مي گويد: به سود كل جهان و همه جهانيان است كه مردماني كه داراي تاريخ )سرگذشت(، 
فرهنگ )ادبيات، دين، آداب، عادات و منش( و عالئق مشترک هستند، يك جامعه واحد تشكيل دهند )دولت و قوانين واحد داشته باشند(.

زادروز »ِهِگل« فيلسوف بزرِگ معتقد به »فلسفه تاریخ« که تاریخ ایران را از این 
لحاظ »مثال زدنی« می داندـ  »فساد و ندانمکاری« چندبار به فروپاشی ایران انجاميد و 

ناسيوناليسم ایرانی آن را نجات داد

ِهگل
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زادروز »گوته« بزرگترین ادیب آلمان و از اندیشمندان بزرگ اروپا
گوته )يوهان يولف گنگ فون گوته Goethe ( نويسنده و انديشمند بزرگ آلماني در قرون هجدهم و 
نوزدهم 28 آگوست سال 1749 در فرانكفورت به دنيا آمد. وی را يك پولی ماتيك )پالی مث = پولی مِتس = 
بحرالعلوم، فردی كه بر همه علوم و ادبيات عصر خود مسلط است نظير ابوعلی سينا، خيام، رازی و ...( نوشته 
اند. گوته بود كه ادبيات جهان )تاريخ ادبيات با ذكر نمونه كار هر اديب(را تنظيم كرد كه ضمن آن نويسندگان 
و شاعران ايران را به اروپائيان شناسانيد. گوته كه 82 سال عمر كرد كتب متعدد از داستان، طنز و نمايشنامه 
نوشت، اشعار بسيار گفت، نظرات فلسفی ابراز داشت و .... هنر »گوته« در اين بود كه افكار فلسفي خودرا در قالب 
داستان و يا نمايشنامه بيان مي كرد كه در ذهن مردم عادي نقش مي بست و به زندگي آنان شكل مي داد. وي 
از مبارزان تامين عدالت اجتماعي، آزادي و نيز بر ضد فساد و تباهي و از دوستان و همفكران شيلر بود. مورخان 
»گونه« را در رديف فالسفه صاحب نظر در مسائل اجتماعي قرارداده و اورا بزرگترين اديب آلمان و از انديشمندان 

و روشنگران بزرگ اروپا خوانده اند.

نظرات بسيار مهم و موثر پروفسور »هانري ماسه« درباره ایرانيان
چكيده سخنراني پروفسور »هانري ماسه« شرق شناس بنام فرانسوي درپاريس درباره ايران 
و ايرانيان كه 31 آگوست 1930 و هفته يكم سپتامبر آن سال در نشريات انتشار يافته بود از اين 

قرار است:
     ايراِن امروز تنها بخشي از ايرانزمين است و تاجيكان، بلوچها، پشتونها )پاتانها(، ُكردها، 
كشميريها و بسياري از ساكنان قفقاز و روسيه جنوبي كه در خارج از مرزهاي امروز ايران قرار گرفته 
اند ايراني تبار هستند و همه آنان آرين و از خويشاوندان اقوام اروپايي اند. مشكل ايران اين بوده 
است كه بر سر چهار راه مهاجرت ها قرار گرفته و از نيمه قرن هفتم تا اواخر سده پانزدهم ميالدي 
)ازپايان كار ساسانيان تا صفويه( گرفتار اختالط نژادي شده ولي ايرانيان با خصلت هاي ويژه اي 
كه دارند همه مهاجران را در خود ذوب و حل كرده و زبان و فرهنگ ايراني تا به امروز محفوظ مانده 
است. زبانهاي آلتائيك )تُركيك( با غزنويان و سلجوقيان در قرن يازدهم ميالدي و بعدا مغوالن وارد 
ايران شده است. ايرانيان، در برابر حمله اسكندر و هزار سال پس از او، عرب، ايستادگي يكپارچه 
نكردند زيرا كه دولت هاي هخامنشي و ساساني در دهه هاي آخر كار خود گرفتار سوء مديريت، 

اختالف و نبرد شاهزادگان و بزرگان برسر قدرت و فساد اداري و تبعيض شده و مردم از آن وضعيت و افزايش روزافزون فاصله طبقاتي حاصله 
از آن خرسند نبودند و در جستجو و خواهان »تغيير وضعيت« بودند. خلفاي عباسي را ايرانيان روي كار آوردند و هميشه تحت نفوذ فرهنگي 
و اداري ايرانيان بودند. مهاجهان برخاسته از دشت گبي و اطراف آن، تنها در زمان »فاتح« اول بر ايران حكومت كردند و از زمان جانشين فاتح 
)حكمران دوم(، حكومت عمال دوباره در دست ايرانيان قرارگرفت و ايرانيان از اين اقوام خشن)مغول و ...(؛ شاعر و هنرمند ساختند. مشكالت 
ايرانيان از زماني آغاز شد كه دولت عثماني قدرت گرفت و اروپا را تهديد كرد و اروپائيان براي به زنجير كردن آن دولت؛ با نظر توسل متوجه ايران 
شدند و با چشيدن طعم استعمار مشرق زمين به تدريج به مداخله و بسط نفوذ پرداختند. سياست قدرت هاي اروپايي وقت و بويژه در دوران 
قاجاريه ايجاب مي كرد كه دولتمرداني در ايران برسر كار باشند كه شايستگي نداشته، احساس وطندوستي و مردم خواهي آنان ضعيف، و نيز 
نفوذ پذير باشند. دودمان صفويه را گرجستاني هايي كه با چاپلوسي وارد دربار اصفهان شده و به مقام رسيده بودند به اضمحالل كشانيدند. 
بيشتر آنان از بستگان بانوان درباري بودند. در تمامي دوران قرون وسطي، با وجود تضعيف اقتدار حكومتي؛ درخشش ادبيات، دانش و هنر 
ايراني نشان مي دهد كه استعداد و ذوق و وسعت انديشه ايرانيان به قوت خود باقي مانده و براي پيشرفت هرچه بيشتر نياز به وحدت فرهنگي 

اقوام ايراني و تقويت و تشويق اين استعداد دارند.

Goethe
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سيمين بهبهانی شاعره ايرانی 19 آگوست 2014 در 87 
سالگی و در پی دو هفته بستری بودن در يك بيمارستان تهران 
درگذشت. وی بسال 1927 )20 جوالی( و در يك خانواده اهل 
قلم به دنيا آمده بود. پدرش عباس خليلی شاعر، نويسنده و 
روزنامه نگار بودـ  ناشر روزنامه اِقدام. مادر سيمين نيز شهرت 
شاعری داشت و مدّرس زبان فرانسه بود. سيمين كه از او آثار 
ادبی متعدد باقی مانده است پس از ازدواج، نام خانوادگی 

سیمین بهبهانیشوهرش )بهبهانی( را برای خود انتخاب كرده بود.

21

دنیای رسانه ها:  کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها

31 آگوست 1920ـ  روزي که پخش خبر از رادیو آغاز شد

داستان نگاری که زیر بار ازدواج نرفتـ  دالیل او بر رّد ازدواج

روزی که سيمين بهبهانی شاعره ایرانی درگذشت

31 آگوست 1920 پخش نخستين برنامه اخبار از راديو 
آغاز شد. از اين روز، ايستگاه راديويي MK8 مستقر در شهر 
ديترويت استيت ميشيگان آمريكا پخش خبرهاي شهر، 
ايالت، كشور )آمريكا( و جهان )ساير ملل( را هر روز يك نوبت 

آغاز كرد.
    اين راديو كه در نخستين هفته، اخبارش را از رسانه هاي 
چاپي نقل مي كرد سپس از روزنامه هاي آمريكا )صاحبان 
خبرگزاري آسوشيتدپرس( خواست اجازه دهند نسخه يي 

از همه خبرهاي اين خبرگزاري را جهت پخش، همانند 
يك روزنامه دريافت دارد كه موافقت شد و اين كار بعدا 
مورد اقتباس ساير ايستگاه هاي راديويي كه تا آن زمان فقط 
موسيقي زنده و داستان و آگهي پخش مي كردند قرار گرفت.

    اخبار راديوها اينك در اتومبيل ها و پيك نيك ها شنيده 
می شود و كدبانوها هنگام پخت و پز در آشپزخانه و كارگران 

سرگرم كار در كارگاه به آنها گوش می دهند.

ادنا فرب Edna Ferber داستان نگار آمريكايی 15 آگوست 1885 به 
دنيا آمد، 32 داستان، چند مجموعه داستان كوتاه و هفت نمايشنامه نوشت 
و 16 اپريل 1968 در 83 سالگی درگذشت. عناوين داستانهای مشهور او از 

اين قرار است:
    »شام در ساعت 8«، »بيا و ببر«، »هيچكس در شهر نيست«، »خيلی 

بزرگ«، »قايق نمايشی«، »قصر يخی«، »در هتل جا نيست« و ....
    »ادنا« كه كار قلم را از روزنامه نگاری آغاز كرده بود برنده چند جايزه ادبی 

ازجمله جايزه پوليتزر شد.
    »ادنا« ازدواج نكرد و در يك مصاحبه گفت كه می خواسته آزاده باشد، 
محصول ازدواج فرزند است و تكليف، مسئوليت، نگرانی، دلواپسی، رنج و 

رنجشـ  و در دنيای امروز، بدون سود.

)مهر، آبان وآذرماه1398( مجله روزنامک شماره 68-67-66 

Edna Ferber



نویسنده بی جانشين ایتاليا که مشکالت انسان را 
در قالب داستان تشریح و توصيف می کرد

گراسيا دلّدا Grazia Deledda نويسنده ايتاليايی و برنده جايزه ادبی نوبل سال 1926 
پانزدهم آگوست 1936 در شهر رم درگذشت. وی 27 سپتامبر 1871 در ساردينيا به دنيا آمده بود. 
هنر بانو گراسيا در اين بود كه دشواری ها و دردهای انسانهارا كشف و بر می نگاشت تا نه تنها ديگران 
ـ در طول ُعمرـ  راه را از چاه تشخيص دهند بلكه دولت )مديريت جامعه( متوجه مشكل شود و آن را 
حل كند. او تاليفات متعدد دارد و می گويد كه واقعيات زندگی را در قالب داستان، بهتر و آسانتر می 

توان تشريح و توصيف كرد و لذا كتاب های او نام داستان دارند ولی حقيقت محض هستند.  كتاب گراسيا تحت عنوان »گل های ساردينيا« 
شرح مشكالت كشاورزان اين منطقه است. داوران انتخاب نويسنده بهتر سال برای دريافت جايزه نوبلـ  نويسنده ای كه كار او خدمت به 
بشريت بودهـ  در توجيه انتخاب خود گفته بودند كه گراسيا در توصيف احساس و عواطف انسان بی بديل بوده و می توان اورا نويسنده ای 

بی جانشين اعالم كرد. 18 تاليف گراسيا به زبان انگليسی هم ترجمه شده است.

اندرز مهم »دانيل استيل« داستان نگار 800 ميليوني و ردیف اول درباره ازدواجـ  
دانيل 5 بار ازدواج ناموفق کرد

 14 آگوست )23 اَُمرداد( زادروز داستان نگار بسيار معروف آمريكايي، بانو »دانيل استيل Danielle Steel « است كه در سال 1947 به 
دنيا آمده است. وي كه يك آلمانيـ  پرتغالي تبار است در نيويورک )زادگاه خود( در دبيرستان فرانسويان )ليِسه( تحصيل كرد و به تحصيالت 

عالي در دانشگاه غيردولتي نيويورک ادامه داد و شايد به جهت دانستن زبان فرانسه باشد كه چند ماه از سال را در فرانسه بسر مي بَرد.
     دانيل هشت ساله بود كه مادرش )متولد پرتغال( طالق گرفت و از آن پس نزد پدر زندگی كرد و به اصطالح؛ دختر ِ پدر بود و چند سالی 

راهم با پدرش در فرانسه زندگی كرد.
     پس از دانشگاه، دانيل در يك مجلّه آغاز بكار كرد. سردبير مجله استعداد اورا در نويسندگی تشخيص داد و تشويق به ادامه كار نوشتن 
كرد. دانيل به كاليفرنيا نقل مكان كرد و در سانفرانسيسكو، مدتی در يك آژانس آگهی و نيز در يك موسسه روابط عمومی كار كرد و نخستين 
داستان خود »برويم خانه« را در سال 1973 به توزيع داد. فروش سريع همين داستان، اورا يك داستان نگار حرفه ای كرده است. دانيل از آن 
پس هر سال 2 تا 3 داستان منتشر كرده است كه همه آنها زمينه خانوادگی و رومانس دارند. او با به دست آوردن 800 ميليون مخاطب )يك 
نهم نفوس كره زمين(، عنوان داستان نويس شماره يك را به دست آورده است. تا سال 2014 داستانهای او به 28 زبان ترجمه شده اند. آخرين 
داستان دانيل استيل كه »زندگی خوب و كامل« عنوان دارد در بهارسال 2014 به توزيع داده شده است. دانيل 4 كتاب غير داستانی و چند 

كتاب كودكان هم نوشته است.
     با وجود پيروزی در كار قلم و برخوردار بودن از وسعت خيال، دانيل در ازدواج موفق نبوده و تا كنون پنج بار شوهر كرده است و از اين جهت 
اندرز مي دهد كه هر فردـ  از جواني )همانند انتخاب رشته تحصيل و انتخاب شغل( براي ازدواج برنامه ريزي، مطالعه و مشاوره كند و بيش 

از هركار ديگر در آن دّقت به عمل آورد زيرا كه اگر در ازدواج موفق نشود، در زندگي 
حالوت نخواهد داشت. نخستين شوهر او، همكالسی دانشگاهی اش بود. دانيل برای 
مصاحبه با زندانيان به يك زندان رفته بود و در آنجا به يك زندانی دلبستگی پيدا كرد 
كه پس از آزاد شدن او از زندان با هم ازدواج كردند. عمر اين ازدواج دوم كوتاه بود و به 
همين ترتيب سه ازدواج بعدی. كار زياد از علل طالق بود. يكی از شوهران سابق دانيل 
گفته است: دانيل دو شوهر داشت من و قلم و او به شوهر دوم )قلم( بيش از من می 
رسيد. چنين زندگی زناشويی دوام نخواهد داشت. دانيل از سال 2002 كه از شوهر 

پنجم طالق گرفته، ديگر سراغ ازدواج نرفته است.

Grazia  تمبر پستي بزرگداشت

دانیل استیل و پشت جلد یک داستان او
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دلکش در نیمه عمر با پسرش

23

دانستنی ها

به بازار آمدن قرص تنظيم خانواده در آگوست 1960
 قرص )داروی خوردني( ضد آبستني بانوان )معروف به تنظيم خانواده( 18 آگوست 1960 به بازار آمد. به علت وجود تقاضا كه 
هر روز هم بيشتر مي شود، پس از اين تاريخ قرص هاي ضد آبستني دائما در حال تكامل بوده اند و از قرص هاي »هر روز مصرف« 
به چند هفته و حتي چند ماه يك بار مصرف و نيز »مصرف يك روز بعد« رسيده اند و براي مردان نيز مشابه آنها ساخته شده كه 

در دست تجربه است.
    تا سال 1960، برنامه تنظيم خانواده از راههايي جز خوردن قرص مّيسر بود.

سالروز درگذشت دلکش
بانو دلكش )عصمت باقرزاده( كه صداي رسايش او را ستاره آواز 
ايران كرده بود 11 شهريور 1383 )2 سپتامبر 2004( در 79 سالگي، 
در يك بيمارستان تهران به مرگ طبيعي درگذشت. دلكش كه از 18 
سالگي پاي به دنياي موسيقي گذارده بود از 20 سالگي خواننده راديو 
دولتي ايران شده بود و به اين كار، تا پيروزي انقالب )بهمن 1357 = 
فوريه 1979( ادامه داده بود. وي در تاريخ موسيقي ايران، يك خواننده 

حرفه اي بشمار آمده است.

سوِشيل ِسکيوریتي آمریکا 84 ساله شد
14 آگوست 1935 مصّوبه تأمين اجتماعي در آمريكا )سوِشيل ِسكيوريتي( به صورت قانون درآمد كه به موجب آن، افراد پس 
از رسيدن به سن معّين )فعال 65 سالگی( بازنشسته و از مزاياي آن برخوردار مي شوند، به اين شرط كه در طول ُعمر خود دست 
كم شانزده فصل )جمعا چهار سال( كار كرده و درصد مقرر از درآمد ناشي از كاركردن خود را )نَه درآمدهای سرمايه گذاری و 
...( به اين صندوق پرداخت كرده باشند. ميزان دريافتي بازنشستگي متناسب با دريافتي ايام كار كردن و ميزان درصدي است 

كه به صندوق رفاه اجتماعي داده شده است.
    مقررات تأمين اجتماعی در ايران از يادگارهای دولت دكتر مصدق است.

 

)مهر، آبان وآذرماه1398( مجله روزنامک شماره 68-67-66 



اجبار سرخپوستان )بوميان آمریکا( به سکونت در نقاط مشّخص
( Reservations ) 

31 آگوست 1876 دولت وقت واشنگتن به سرخپوستان )بوميان فدراسيون آمريكا( دستور اكيد داد كه بايد در اراضي محصوري كه 
برايشان در نظر گرفته شده است زندگي كنند.

     بوميان و اصطالحا؛ سرخپوستان كه در اصل از سيبري و شمال شرقي چين آمده اند از هزاران سال پيش از مهاجرت اروپاييان، در قاره 
آمريكا زندگي مي كرده اند. نخستين مهاجرنشين انگليسي در آمريكاي شمالي در 1607 تاسيس شد. از جمعيت 330 ميليونی دوـ  سه 
ميليون تن از آنان بازماندگان بوميان هستند. گفته شده است كه هنگام ورود انگليسي ها به آمريكاي شمالي، شمار بوميان اين منطقه 

سي تا چهل ميليون بود!.
     در طول چهار قرن گذشته، شمار مهاجران از يكصد و چند نفر به 330 ميليون افزايش يافته است كه حدود يك دهم آنان سياهپوست 
هستند كه اجداد شان عمدتا به صورت بَرده از آفريقاي غربي به آن كشور آورده شده اند. تا نيمه قرن بيستم، بيشتر مهاجران آمريكاي 
شمالي از اروپاييان بودند و اينك از همه كشورها. مهاجرت از ايران به آمريكا عمدتا پس از انقالب سال 1979 صورت گرفته است. در قرن 21 
مهاجرت از هند به آمريكا وسعت چشمگير گرفته است. در فدراسيون آمريكا حدود چهل ميليون نيز التينو )اسپانيايي زبانهاي آمريكاي 

مركزي و جنوبي( زندگي مي كنند.

روز استقالل ویتنام و سالروز درگذشت هوـ  شي مين
دوم سپتامبر 1945 دكتر »هو شي مين« رهبر مردم ويتنام استقالل اين كشوررا اعالم داشت. از آن 
پس ويتنامي ها اين روز را به عنوان روز ملي خود رعايت مي كنند. »هو« 24 سال بعد در چنين شبي )دوم 
سپتامبر 1969( در 79 سالگي درگذشت. به اين صورت سالروز اين ضايعه مصادف با سالروز اعالم استقالل 

ويتنام است كه خود او آن را اعالم داشته بود.
     هوشي مين از مردان بزرگ سده بيستم در عين حال يكي از اعضاي موسس حزب كمونيست 
فرانسه بشمار مي رود. وي همچنين در سال 1925 به روسيه شوروي رفته بود تا به كار پياده كردن نظام 
سوسياليستي در اين اتحاديه كمك كند و در سال 1930 در زماني كه در چين به سازماندهي كمونيستهاي 
اين كشور كمك مي كرد حزب كمونيست ويتنام را هم تاسيس كرد. آنگاه به فكر پايان دادن به استعمار 
فرانسه بر ويتنام، وطن خود، افتاد و سازمان »ويت مين« مركب از كمونيستها و ناسيوناليستهاي ويتنامي 

را تشكيل داد. نيروهاي هوشي مين سه قدرت وقتـ  ژاپن، فرانسه و آمريكا را يكي بعد از ديگري شكست دادند و به همه هدفهايي كه 
رهبرشان اعالم كرده بود رسيدند.

مکتب پان ایرانيسم 72 ساله شد
پانزدهم شهريورماه 1326 )6 سپتامبر 1947( مكتب پان ايرانيسم بنيان گذاری شد و چند روز بعد فعاليت خودرا آغاز كرد.

    اين مكتب در جستجو و خواهان سعادت، پيروزی و سربلندی همه ايرانيان و ايرانی تبارها و سرزمين های ايرانی نشين است. مكتب 
پان ايرانيسم معتقد است كه »ناسيوناليسم« در وجود و روان هر ايرانی وجود دارد. اين مكتب در يكصد و سی و چهارمين سالروز تحميل 
قرارداد گلستان و تجزيه ايرانزمين آغاز به فعاليت كرده است. پان ايرانيسم از تحكيم فرهنگ هر ايرانی برپايه مهربان بودن، دروغ نگفتن، 
مرتكب جرم و جور و جفا به ديگران نشدن، رفتار و كردار و گفتار خوب داشتن و دوری جستن از ريا و تزوير حمايت و ايرانيان را به پيشرفت 

و دانش اندوزی و دانش پراكنی تشويق می كند.
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)1

39
ه8

رما
آذ

 و
ان

 آب
هر،

)م
 6

8-
67

-6
ه 6

مار
ک ش

نام
وز

ه ر
جل

م

24



زنی انقالبی که قهرمان دو قاره است
در اين روز در آگوست سال 1849 گاريبالدی  Giuseppe Garibaldi انقالبی بزرگ و قهرمان 
 Anita Garibaldi استقالل ايتاليا نه تنها )موقتا( شهر ُرم، بلكه )براي هميشه( بانوی خود آنيتا
)آنا ماريا دا سيلوا Ana Maria da Silva ( را ازدست داد. گاريبالدی كه درجريان تالش مسلحانه 
برای تامين وحدت ايتاليا، شهر ُرم را گرفته بود تا همانند عهد باستان پايتخت ايتاليا باشد از سپاه اعزامی 
فرانسه به كمك پاپ شكست خورد و از رم عقب نشينی تاكتيكي كرد كه در جريان عقب نشينی آنيتا 

را از دست داد. آنيتا در كنار او می جنگيد.
     گاريبالدی پيش از ايتاليا، در انقالبات استقالل آمريكای التين ازجمله برزيل، اوروگوئه و ... شركت 
كرده بود. در برزيل بود كه با آنيتا آشنا شد و با او ازدواج كرد. آنيتا از انقالبيون مسلّح برزيل بود و اينك 

از قهرمانان دو قاره )آمريكا و اروپا( بشمار می رود.

سابقه فدراليزه شدن آمریکا
هشتم اكتبر سال 1633 )226 سال پس از ورود انگليسی ها به آمريكا( شهر »دورچستر  Dorchester ماساچوست« به سبك كشور 
ـ شهرهاي يونان باستان براي خود »دولت شهر« تاسيس كرد، كه اين اقدام به تدريج در همه مهاجرنشينان انگليسی آمريكا )مناطق 
شرقی( اقتباس شد و پس از خريد مناطق مركزی از فرانسه، فلوريدا از اسپانيا، آالسكا از روسيه توسط دولت واشنگتن و تصرف مناطق غربی 
و جنوبی با جنگ از مكزيك در سراسر كشور، به گونه اي كه هم اكنون همه شهرهاي فدراسيون 330 ميليونی آمريكا در امور داخلي خود 
استقالل دارند و شهرداران انتخابی بر آنها حكومت مي كنند و شوراهاي شهر »پارلمان محلي« بشمار مي آيند و همه امور شهر از پليس تا 

مدرسه ، آب تا فاضالبـ  جز پستخانهـ  توسط آنها اداره مي شوند.
    هزينه اين سازمانها از عوارض دريافتی از مستغالت، اتومبيل، خريد مايحتاج، صدور پروانه و ... تأمين می شود و بنابراين، دولت استيت 

و دولت فدرال بار سنگينی ندارند.
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یک جوان 19 ساله آلمانی بود که سکه َاَبرقدرت بودن شوروی را 
شکست، ضعف آن را به دست داد و ...

 28 ماه مي 1987 يك جوان 19 ساله آلماني به نام ماتياس روست Mathias Rust با يك هواپيماي يك موتوره ِسسنا از مرز 
شوروي گذشت و پس از 640 كيلومتر پرواز در آسمان اين جماهيريه! در كنار ميدان سرخ مسكو و در مجاورت كاخ كرملين فرود آمد. 
ماتياس )متولد يكم ماه ژوئن 1968 در شهر ودل  Wedel  آلمان( اين هواپيماي كوچك را كرايه كرده بود و از هلسينكي پايتخت 
فنالند به سوي مسكو به پرواز درآمده بود. ماتياس قصد خود از كرايه كردن هواپيما را پرواز بر فراز اروپا بيان كرده بود. او در فنالند 

گفته بود كه قصد رفتن به سوئد را دارد.

پرواز اين هواپيما از مرز تا كنار ديوارهاي كرملين كه ضعف شوروي را منعكس كرده بود باعث شگفت زدگي جهانيان شده بود كه 
سيستم دفاعی شوروي را خلل ناپذير مي پنداشتند.

    از اين رويداد هركس بر پايه منافع و ظّن خود استفاده كرد؛ ازجمله گورباچف رهبر وقت آن را بهانه قرارداد و بسياري از فرماندهان 
نظامي را كه سّد راه او بودند ازجمله مارشال سرگي سوكولف Sokolov وزير دفاع شوروي، و همچنين فرمانده نيروي دفاع هوايي 
آن اتحاديهـ  ژنرال كولدونوف   Koldunov  را كه از مخالفان برنامه هايش! بودند بركنار ساخت و »ياسف« از دست پروردگانش 
را وزير دفاع كرد. با بركنار شدن سوكولف، راه بر گورباچف براي اجراي برنامه هاي خود تا فروپاشي شوروي )از درون!( باز شد. با وجود 

اين، هنوز واقعيت قضيه كه چرا اين هواپيما توانسته بود خودرا به مسكو برساند از صورت معّما خارج نشده است.
    »ماتياس« كه سهم چشمگير در فروپاشي يك امپرتوري بزرگ دارد پس از محاكمه به جرم نقض حريم شوروي به 4 سال زندان 
محكوم شد كه پس از 14 ماه و 14 روز بودن در زندان، مشمول آزادي مشروط! قرار گرفت و رها شد، به وطن بازگشت و اينك تحليلگر 

يك بانك در سويس است.

هواپیماي سسنايـ  172 ماتیاس در کنار دیوار کرملین و در حاشیه میدان سرخ و در پایتخت کشوري فرود آمده بود که چرچیل بر آن 
نام ترس آور »پشت پرده آهنین« گذارده بود با آن همه موشک و سالح اتمی و ...


