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خبر روز به جای سرمقاله:

سرنوشت »ویرجینیاسیتی« 
 در انتظار کشورهای نفتدار که پول بادآورده خودرا هدر دهند

افزایش درآمد ایران از فروش نفت از پاییز 1973 و در پی تحریم صدور نفِت کشورهای عربی، ناگهان آن را پولدار کرد و به چاپ ریال به صورت انبوه دست زد تا 
دستمزدها را باال ببرد که توّرم زا بود و بهای مستغالت چند برابر شد و چون نرخ برابری دالر و ارزهای دیگر ثابت نگهداشته شده بود مسافرت ایرانیان جهت سرمایه 
گذاری، تحصیل، تفریح و خرید خودرو دست دوم از آلمان چندین برابر شدـ  بگونه ای که تنها از آگوست 1976 تا سپتامبر 1977 هفتاد و سه هزار ایرانی برای 
تحصیل وارد آمریکا شده بودند. دولت ایران دوـ  سه سال پیش از آن و در پی آمریکا، ریال را استاندارد طال خارج کرده بود و دستش بر چاپ اسکناس باز شده بود.

 خروج دالرهای نفتی در پي آغاز تظاهرات خیاباني و راهپیمایي ها و از زمستان 1978 فزونی یافت و از بهار 1978 )1357 هجری و سال انقالب( به صورتی 
که،  به فرار سرمایه تعبیر شده بود.

 این وضعیت و اینکه این پول از محل فروش نفت که ذخیره ای تمام شدنی است و متعلق به همه نسل ها و مناطق نفتدار ممکن است با خطراتی هم رو به رو 
شوند، مؤلف تاریخ آنالین برای ایرانیان، ناشر مجله روزنامک و تفسیرنگارِ وقِت رویدادهاي جهاني را برآن داشت تا ماجرای سرنوشت ویرجینیاسیتی استیت نوادای 
آمریکا را بنویسد که شاید درس عبرت شود و در مصرف ذخایر ارزي دقت و امساک به عمل آید که نشد و خارج ساختن ارز از ایران ادامه یافت و در نیمه دوم دهه 
1380 هجري خورشیدی چند برابر گردید که به گزارش رسانه ها در این مدت 630 میلیارد دالر هزینه شد و شمار مهاجران از ایران از رقم 5 میلیون باالتر رفت.

 ایران پهناور می تواند با جزیی تالش 
بی نیاز از واردات محصوالت کشاورزی، 
پوشاک، لوازم خانگي و ... و حتي دارو شود. 
ویرجینیاسیتی آمریکا زمانی از پرتو معادن 
طال و نقره کوههای مجاور آن شهری ثروتمند 
و خوشگذران بود که پس از تهی شدن این 
معادن از ذخایر، به صورت شهر ارواح درآمده 
و تنها توریست ها و پژوهشگران از آن دیدن 
می کنند. ناشر این مجله،  این شهر را در 
سال 1977 که خبرنگار روزنامه اطالعات در 
آمریکا برای یک سال و مقیم سانفرانسیسکو 

بود دیدن کرده بود.
تیتر و پاراگراف های نخست مقاله 
ویرجینیاسیتی، منتشره در شماره 15573 
روزنامه اطالعات )مورخ 12 فروردین 1357( 

ـ صفحه ششم، در زیر آمده است:

keihanizadeh@gmail.com.

ِ

09124985170
09127939528
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پهلوی دوم در سال انقالب همان راهی را رفت که نیکالی دوم تزار 
روسیه در دهه اول قرن بیستم رفته بودـ  آغاز و پایانی مشابهـ  »تاریخ« 

یک آموزشگر بزرگ است

2

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ:
سوم مارس 1905 نیکالی دوم تزار روسیه که با تداوم 
تظاهرات و ناآرامی رو به رو شده بود با ایجاد مجلسی مرکب از 
نمایندگان منتخب به نام »دوما« موافقت کرد که کافی و حاّلل 
مسائل اجتماعیـ  اقتصادی نبود. این اقدام تزار، معترضان 
روس را که از مشکالت اجتماعیـ  اقتصادی و گسترش روزانه 
فاصله غنی و فقیر به تنگ آمده بودند راضی نکرد و ناآرامی 

ها ادامه و شّدت یافت و مدیریت تظاهرات به تدریج به دست 
کسانی افتاد که ادامه ُعمر نظام تزاری )سلطنتی( را مانع و 
سِد به قدرت رسیدن خود می پنداشتند و رنگ دمکراسی 
خواهی به آن زدند و .... دولت های استعماری رقیب روسیه 
هم کمک کردند و تزار به توصیه اطرافیان، پذیرفت که دوم 
مارس 1917 )و در ظاهر( تفویض اختیارات کند، شاید که 
اوضاع آرام شود که بازهم بی نتیجه بود. با کنار رفتن تزار وقت 

پرسش: چند سال پیش که هنوز در دبیرستان بودم، دبیر ما به اختصار گفت که محمدرضاشاه در سال انقالب همان 
اشتباه نیکالی دوم پادشاه روسیه را تکرار کرد. دبیر ما توضیح بیشتری نداد و موضوع در ذهن من ماند که امروز در 
یک وبسایت، عکس نیکالی دوم را دیدم و به یاد حرف دبیرمان افتادم و از شما می خواهم که اگر ممکن است بگویید 

قضیه از چه قرار بود؟.
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پهلوی دومـ  نیکالی دوم )2(



]گرچه ظاهری[، سوسیال دمکرات های روسیه منشعب و به دو 
گروه بُلِشویک )اکثریون( و ِمنشویک )اقلیتـ  اعتدالیون( تقسیم 
شدند. بلشویک ها با عبور از دمکراسی خواهان و سوسیال دمکرات 
ها، خودـ  میداندار معرکه شدند و در اکتبر آن سال ]طبق تقویم 
قدیمـ  ژولیان؛ ماه نوامبر1917[ انقالب بلشویکی که از کمک 
پنهانی آلمان )رقیب نظامی روسیه( برخوردار بود همه چیزرا در 
آن امپراتوری زیر و رو کرد. تزار نیکالی دوم و افراد خانواده اش 
17 جوالی 1918 در تبعیدگاه )خود تبعید( و بدون محاکمه، به 

تصمیم یک کمیتِه محلِی انقالب کشته شدند و ....

به باور تاریخ نگاران در تحلیل عمل پهلوی دوم در سال انقالب 
)از دی 1356 تا دی سال 1357(، او )شاه وقت( اگر تاریخ روسیه 
در دو دهه اول قرن بیستم را خوانده بود، راهی را که نیکالی دوم 
رفته بود نمی رفت. راهی که او رفت عینا شبیه راهی بود که نیکالی 

دوم رفته بود با این تفاوت که نیکالی و خانواده اش به خود تبعیدی 
به یک شهر دوردست در داخل روسیه رفته بودند و پهلوی دوم به 
خود تبعیدی در خارج از کشور. مسائل را باید پیش از پدید آمدن 
شرایط اعتراض گروهی و یا پس از نخستین اعتراض و یا مشاهده 
عالئم آن کشف و حل کرد تا گسترش نیابند و روزافزون نشوند. 
عمل سرکوب، مسائل را پایان نمی دهد و انگیزه اعتراض از میان 
نمی رود، خشم ناشی از آن در دلها باقی می مانَد و برای دولت های 

خارجی فرصت می سازدـ  بهانه مداخله. 
پهلوی دوم در همان آغاز کار و دست کم از فروردین 1357 باید 
خواست معترضین را عملی می کرد، مجلس را منحل، انتخابات 
آزاد برگزار می کرد تا معترضین هرکس را که بخواهند به مجلس 
بفرستند و این مجلس هرکس را که بخواهد به عنوان نخست وزیر 
)رئیس دولت( معرفی کند، دمکراسی کامل برقرار شود و او فقط 

رئیس تشریفاتی کشور باشد.
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گشتی در رویدادهای ماه

صادرات نفت ایران که زمانی 7 میلیون بشکه در روز بود 
فوریه 2020  به 248 هزار بشکه کاهش یافت!

بر اساس آمار و ارقامی که شرکت اطالعات نفت و گاز و ردیابی نفتکش هاـ  کپلرـ  دوم مارس 2020 به رسانه ها قرار داده بود، میزان بارگیری نفت خام 
ایران در فوریه 2020 )ازدهم بهمن تا دهم اسفند 1398( به 248 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود. ماه ژانویه 2020 این رقم 254 هزار بشکه بود و پیش 

از تحریم های تازه، صادرات نفت ایران باالی دو میلیون و 500 هزار بشکه در روز و پیش از انقالب؛ حدود 7 میلیون بشکه در روز.
اُفت صادرات نفت ایران به 248 هزار بشکه در روز در حالی است که دولت جمهوری اسالمی در بودجه سال 1399 خود، صادرات یک میلیون بشکه در 

هر روز را گنجانده و روی این درآمد حساب کرده است.
کپلر اعالم کرده است که سعودی، عراق و امارات عربی در ماه فوریه 2020 صادرات  نفت خود را به صورت چشمگیری افزایش داده  بودند و کل صادرات 

اعضای اوپک در این ماه به 22 میلیون و 359 هزار بشکه در روز رسیده بود که نسبت به صادرات ماه ژانویه،  464هزار بشکه افزایش داشت.

دالر آمریکا 15 هزار و 390 تومان و سکه طال 5 میلیون و 890 هزار تومان
به گزارش سوم فوریه 2020 )نیمه بهمن 1398( خبرگزاری تَسنیم، در این روز در بازار آزاد تهران، دالر آمریکا 15 هزار و 390 تومان )در صرافی های 
بانکی، ده تومان کمتر؛ 15 هزار و 380 تومان( و  یورو  16 هزار و 850 تومان بفروش می رسید. در بازار آزاد و در این روز )سه شنبه(، قیمت سکه طالـ  طرح 

جدید 5 میلیون و 890 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 790 هزار تومان بود. قیمت هر گرم طالی 18عیار هم 592 هزار تومان.
1

بمانند نوروز سال 1322 و شیوع تیفوس، 
تهرانی ها در نوروز 1399 )امسال( هم بی اعتناء به شیوع بیماری کرونا، برای 

برگزاری نوروزـ  روز ملی باستانیـ  هجوم برده اند
تهراني ها نوروز سال 1322 را به رغم گسترش بیماری تیفوس و هشدار مقامات بهداشتی وقت بمانند هر سال برگزار کردند. بیماري ُمسري و کشنده 
تیفوس که نتیجه فقر ناشي از جنگ جهانی دوم و اشغال نظامي ایران بود از اواخر سال 1321 بر بیچارگي مردم افزوده بود و هر روز صدها تن از این بیماري 

و بعضا در گوشه کوچه ها و خیابانهاي پایتخت جان مي سپردند.
     از ترس این بیماري که بعدا به نقاط دیگر کشور سرایت کرد کسي جرأت دست زدن به کاسه دیگري و رفتن به مهماني شام و ناهار را نداشت. با وجود 
این، مراسم عید دیدني و اصطالحا؛ دستبوسی سالخوردگان فامیل طبق روال همیشگی البته با رعایت احتیاط بهداشتی انجام شد. در نیمه اسفند دولت 

وقت از مجلس اعتبار اضافي براي مبارزه با این بیماري )تیفوس( را تقاضا کرده بود که تصویب شده بود.
    تیفوس از جمله بیماري هایي است که به نظر می رسد از جهان ریشه کن شده باشد.

در آستانه نوروز 1399 و پس از گذشت 77 سال از مسئله تیفوس، تاریخ تکرار شد. ازگزارش 27 اسفند 1398 خبرگزاری ِمهر )خبر شماره 4880849( 
و اظهارات علیرضا زالی مسئول عملیات مقابله با بیماری ناشی از ویروس کرونا در شهر تهران چنین بر می آید که تهرانی ها به رغم هشدارهای گروه پزشکی 
بمانند هرسال خودرا برای برگزاری مراسم نوروزی آماده می کنند و هجوم برای خرید آجیل و میوه، گل و شیرینی و هدیه و تداوم آمد و شد حکایت از این 

بی احتیاطی می کند ]رعایت مراسم نوروزی برتر از حفظ سالمت[.
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محمدرضا پورابراهیمی: کاهش شرکت مردم در انتخابات اخیر واکنش منفی به 
عملکرد اقتصادی دولت بود

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس شورای اسالمی که برای دوره آینده نیز 
انتخاب شده است نهم اسفند 1398 )28 فوریه 2020( در گفت و شنودی با خبرنگار خبرگزاری 
ِمهر که نظر او را درباره علل کاهش شرکت رای دهندگان در انتخابات اخیر سئوال کرد گفت که 
علت عمده کاهش مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفند 1398 مجلس شورای اسالمی، دادن 
پاسخ منفی به عملکرد غیرقابل قبول دولت )دولت حجت االسالم حسن روحانی( در تأمین 
معیشت و رونق اقتصاد بود. متأسفانه این دولت اقتصاد کشور را رها کرده است و به جای نگاه به 
درون، به خارج از کشور چشم دوخته است، مطالبه مردم؛ ایجاد تحوالت اساسی )بنیادی( در 

حوزه اقتصادی است.

وی گفت که ترکیب انتخاب شدگان نیز پیام و واکنش مردم نسبت به عملکرد دولت )قوه 
مجریه( بود که رای به اصولگرایان و منتقدین برنامه ها و عملکرد دولت دادند و مجلس آینده 
مرکب از وفاداران به شعارهای انقالب خواهد بود. بنابراین، دولت باید در یک سالی که از عمر آن 
باقی مانده است به این پیام مهم مردم )به صورت بی اعتنایی به انتخابات و ندادن رای به هواداران 
حسن روحانی( توجه کند. مجلس آینده اگر درست عمل کند و از خود کارآمدی نشان دهد و در 

راستای حل مشکالت مردم حرکت کند، رای دهندگان در انتخابات سال 1400 رئیس جمهور، به شخصیتی از همان دست )اصولگرا( رای خواهند داد که بازگشتی 
به شعارهای انقالب خواهد بود.

 طبق آمار منتشره، در انتخابات اخیر تنها 42 درصد و 57 دهم درصد واجدین شرایط رای دادن شرکت کرده بودند  که این درصد در تهران تنها اندکی بیش از 26 
درصد بود و تعجب در این است که در قم )که انقالب از این شهر آغاز شد و محل حوزه های علوم دینی است( 43 درصد برای دادن رای به حوزه ها رفته بودند. در استان 

کرج )البرز( 28 درصد، در اصفهانـ  معروف به شهر روشنفکران 36 درصد و در خراسان رضوی )مشهد( 48 درصد.

ارقام رسمی ابتالیان و مردگان از بیماری ناشی
 از ویروس کرونا که جهانگیر شده است تا نوروز 1399ـ  گزارش های مربوطـ  

طرح کمک مالی دولت آمریکا به شهروندان
 

World Health Organization اعالم کرد که ویروس کرونا تا بیستم مارس 2020 و طبق گزارش های رسمی دولت ها، 
بیش از 185 هزار نفر را در 159 کشور آلوده و بیمار کرده است و برخی از این ارقام از این قرار است:

ـ چین: 82 هزار و 7 مورد ابتالء، و 3338 مورد مرگ.
ـ  ایتالیا: 31 هزار و 500 مورد ابتالء، و 2هزار و 503 مورد مرگ.

ـ ایران: 16 هزار و 169 مورد ابتالء، و 998 مورد مرگ.
ـ اسپانیا: 11 هزار و 178 مورد ابتالء، و 491 مورد مرگ.

ـ کره جنوبی: 8 هزار و 320 مورد ابتالء، و 81 مورد مرگ.
ـ آمریکا: 5 هزار و 200 مورد ابتالء، و بیش از یکصد مرگ.

ـ انگلستان: 1950 مورد ابتالء، و 71 مورد مرگ.

طبق این اطالعیه، همه مردگان از این بیماری 45 تا 93 ساله بودند و پیش زمینه بیماری های دیگر را داشتند و عمدتا بیماری 
قند، قلب و ریه.
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وزارت بهداشت جمهوری اسالمی در تازه ترین آمار خود از وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در ایران، از مرگ 77 نفر تا  13 اسفند 1398 )سوم مارس 2020( خبر دادـ  

گزارش این بیماری تا آن روز
در اسفند 1398 همه جا صحبت از جوالن ویروس کروناـ  کوید – 19 بود که یک مسئله بین 
المللی شده و همه چیز را تحت تأثیر قرار داده استـ  ویروسی که از چین شروع شده و دامن بیشتر 
ملل و در ردیف های باالـ  پس از چین؛ کره جنوبی و ایتالیا را گرفته و در حال گسترش است و 
تاکنون مهم ترین دستورالعمل برای مقابله با آن؛ خانه  نشینی، خودداری از مسافرت و مهمانی 
رفتن، رعایت بهداشت فردی، عدم حضور در جلسات و شستن دستها با صابون، خودداری از 
دست دادن، بازکردن درها با آرنج و یا با دستکش و دستمال، پاک کردن فرمان و دستگیره درهای 

اتومبیل با دستمال آغشته به مواد ضدعفونی، خوردن ویتامین »دی« و زینک.
به گزارش 13 اسفند 1398 )سوم مارس 2020( وزارت بهداشت جمهوری اسالمی، در 
ایران شمار درگذشتگان از ابتالء به ویروس کرونا از نوع »کوویدـ  19« به 77 تن افزایش یافته 
بود و شمار مبتالیان به این بیماری به 2336 نفر رسیده بود. به این ترتیب از دوشنبه تا سه شنبه، 

835 تن بر بیماران ویروس کرونا در ایران افزوده شده بود.
در میان مبتالیان به این بیماری، شماری از مقامات دولتی جمهوری اسالمی و نمایندگان 
مجلس دیده می شوند و محمد میرمحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بامداد 
دوشنبه دوم مارس از این بیماری جان سپرد. عبدالرضا مصری، نایب رئیس دوم مجلس اعالم 
کرده است که 23 نماینده مجلس مبتال به ویروس کرونا شده اند. محمدعلی رمضانی یکی از 
نامزدهای انتخابات که توانست رای کافی برای حضور در دوره آتی مجلس به دست آورد چند 
روز پس از اعالم نتایج انتخابات به این بیماری مبتال شد و درگذشت. ایرج حریرچی معاون وزیر 
بهداشت یکی از نخستین مسئوالنی بود که نتیحه آزمایش کرونای او مثبت تشخیص داده شد. 
طبق گزارش های رسانه ای، احمد تویسرکانی، مشاور رئیس قوه قضائیه، دوشنبه شب )دوم 
مارس( بر اثر  ابتالء به ویروس کرونا در بیمارستان  فوت کرد. تویسرکانی قبال رئیس سازمان 

ثبت اسناد و امالک در ایران بود.
محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس انجمن بانک ها، 12 اسفند، مرگ چهار تن از کارمندان بانک های ایران در اثر ابتالء به ویروس کرونا را 

اعالم کرد.
به گفته علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت؛ سه استان گیالن، قم و تهران همچنان در صدر ابتالء به این بیماری هستند.

تا آخروقت 13 اسفند، شمار افرادی که در سراسر جهان به سبب ابتالء به ویروس کرونا جان خود را از دست داده  بودند به بیش از 3 هزار نفر رسیده و در آمریکا شمار 
فوت شدگان از این بیماری تا سه شنبه شب به 9 تن رسیده بود.

محمدرضا راه چمنی 64 ساله پزشک و سیاستمدار اصالح طلب، دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی و مدیرمسئول روزنامهٔ اسرار )چاپ تهران( و نمایندهٔ سبزوار 
در سه دوره پیشین مجلس شورای اسالمی 19 اسفند بر اثر ابتال به بیماری ویروس کرونا درگذشت.

همچنین »فاطمه رهبر« نماینده منتخب تهران برای شرکت در مجلس یازدهم براثر ابتالء به بیماری کرونا در بیمارستان درگذشته است.
او که 55 سال داشت، در دوره های هفتم تا نهم نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی بود.

فاطمه رهبر 
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افغانستان با دو رئیس جمهوری! و هر دو در یک روز 
و همزمان سوگند آغاز کار یاد کردند

محمد اشرف غنی و دکتر عبداهلل عبداهلل که هر دو خود را 
برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می دانند بعد از ظهر 
دوشنبه 19 اسفند همزمان در کابل و در دو عمارت جداگانه 
مراسم سوگند برگزار کردند. مراسم تحلیف محمد اشرف غنی 
در کاخ ریاست جمهوری و مراسم ادای سوگند دکتر عبداهلل 

عبداهلل در کاخ سپیدارـ  محل کار رئیس قوه مجریه برگزار شد.
در جریان مراسم سوگند اشرف غنی چند راکت به اطراف 

محل شلیک شد و یک پلیس را زخمی کرد.
دکتر عبداهلل عبداهلل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را 
نپذیرفته و نتایج انتخابات را »تقلّبی« خوانده است. طبق اعالمیه 
کمیسیون انتخابات افغانستان، محمد اشرف غنی پنجاه و 64 

صدم در صد و دکتر عبداهلل عبداهلل که مورد حمایت تاجیک ها و ایرانی تبارها است سی و نه و نیم درصد آراء را به دست آورده اند. دکتر عبداهلل این نتیجه را نپذیرفت و 
خود را برنده انتخابات خواند. وی اعالم کرده است که تنها راه بیرون رفت از بحران انتخاباتی، باطل اعالم شدن آرای تقلبی است.

دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در سال 2014 برگزار شد نیز با جنجال رو به رو شده بود که با پادرمیانی ها و موافقت با شراکت اشرف غنی و 
دکتر عبداهلل در اداره امور )غنی رئیس جمهوری و عبداهلل رئیس امور اجرایی( مسئله حل شد. اگر مسئله دوباره حل نشود، افغانستان وارد یک بحران تازه خواهد شد.

 

بنیادگذار ایران خودرو و سازنده پیکان در خود تبعیدی درگذشتـ  همه اموال او پس 
از انقالب مصادره شده بود

محمود خیامی، بنیانگذار گروه صنعتی ایران خودرو )ایران ناسیونال سابق(، که در سال 1358 کارخانه ها و اموال او را مصادره 
شد، جمعه، نهم اسفندماه 1398 و در 90 سالگی در شهر لندن درگذشت.

محمود خیامی و برادر بزرگش احمد خیامی در مهرماه 1341 با ده میلیون تومان سرمایه، شرکت ایران ناسیونال را که امروزه 
»ایران خودرو« نام دارد، تأسیس کردند. اولین محصوالت این شرکت، ساخت اطاق برای اتوبوس و مینی بوس بود. آنان و از دهه 
1330 در یک کارگاه کوچک، اطاق اتوبوس می ساختند که بر شاسی و موتور کامیون قرار می گرفت. برادران خیامی در اردیبهشت 
1346 با گرفتن امتیاز از گروه روتس انگلستان که بعداً به کرایسلر انگلستان تغییر نام داد مقدمات ساخت اتومبیل پیکان را آغاز 
کردند که نخستین محصول آن در زمستان آن سال به بازار آمد و هر دستگاه 16 هزار تومان قیمت گذاری شد. بیمه آسیا، مبلیران، 
فروشگاه کورش، کارخانه بریجستون، پیستون سازی ایران، ایدم تبریز و بانک صنعت و معدن از جمله نام های آشنایی هستند که 

برادران خیامی پایه گذار آنها بودند که همه مصادره شدند. محمود خیامی متولد مشهد و پدرش کامیون دار بود.

غنی و عبداهلل در جهت مخالف
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8

مشاهدات ناشر روزنامک
خردادماه1399( اردیبهشت-  )فروردین-  مجله روزنامک شماره 74-73-72 

41 سال گذشت و وزارت »امر به معروف و نهی از منکر« هنوز ایجاد نشده و 
فساد و بزه از جمهوری اسالمی ایران رخت برنبسته است

طبق گزارش روزنامه های تهران، مندرج در شماره های 12 اسفندماه 1357 )و در آن سال؛ روز شنبه( امام خمینی اکیدا گفته بود که باید در ایران 
اسالمی یک وزارت »امر به معروف و نَهی از منکر« ایجاد شود و ایفای وظایف کند.

    بسیاری از برجستگان وقت در تأیید این اظهار رهبر انقالب گفته بودند که بدون ایجاد یک وزارت »امر به معروف و نهی از منکر«، نظام کشور، »اسالمی 
تمام عیار« نخواهد شد و جرم و فساد ]که ریشه 700 سالهـ  از زمان مغوالن دارد[ از میان نخواهد رفت و رنج های ناشی از آن که انقالب را پدید آورد باقی 
خواهد ماند. دستگاه قضایی »مرتکب بزه« را محاکمه و پس از ثبوت جرم مجازات می کند ولی باید وزارت امر به معروف باشد تا با اصالح اندیشه و رفتار 
افراد و آموزش اخالقیات اسالمی، از وقوع جرم پیشگیری کند و افراد به خود اجازه ورود به بزهکاری و نقض حق را ندهند. جرم ها و خیانت ها ناشی از ضعف 
اخالقیات است و اسالم کامل ترین دستورهای اخالقی را به دست داده است و انقالب اسالمی برای این بوده است که فساد و تباهی نباشد و حقوق فرد و 

دولت محفوظ بماند.
دستور آیت اهلل خمینی توسط خبرگزاری ها مخابره شده بود و چند روحانی اسالمی در چند کشور دیگر از آن جانبداری کرده بودند که این توصیه آیت 

اهلل باید قانون شود تا ضمانت اجرائی داشته باشد.
    مرور زمان نشان داد که هنوز چنین وزارتخانه ای تاسیس نشده است و جرم، بزهکاری و ریشه فساد دولتی باقی مانده و رسانه های جمهوری اسالمی 

در چندسال گذشته وقوع برخی از این فساد و بزهکاری ها را به صورت خبر منعکس کرده اند از جمله فساد بانکي بزرگ و ....
    بخشی از صفحه اول شماره دوازدهم اسفندماه 1357 روزنامه اطالعات )20 روز پس از پیروزی انقالب( که تیتر بزرگ آن بیانات آیت اهلل خمینی بود 

که باید در ایران وزارت امر به معروف تاسیس شود:



انتصاب سرتیپ ریاحي به سمت وزیر 
دفاع از فصول جالب تاریخ طوالني 

ایرانیان و یک  درسـ  ریاحی در سمت 
رئیس ستاد ارتش، دور اول کودتای 
اَُمرداد 1332 را سرکوب کرده بود و 

پس از برکنارشدن مصدق، 3 سال در 
زندان بود

سرتیپ تقي ریاحي یازدهم فروردین 1358 )در سال 1979، مصادف با 
31 مارس( به پیشنهاد مهدی بازرگان نخست وزیر وقت و تصویب شورای 
انقالب )جانشین پارلمان( وزیر دفاع ایران شد. پیش از سرتیپ ریاحي، دریادار 
دکتر احمد مدني کرماني وزیر دفاع بود که موفق شد ارتش و نیروي دریایي را 
احیاء کند و .... وي سمت فرماندهی نیروی دریایی را برای خود حفظ کرد که 
استانداری خوزستانـ  استان ناآرام وقت هم بر این سمت او اضافه شد تا توطئه 
عرب و عوامل دیگر را سرکوب و مانع از دست رفتن آن استان نفتدار ایران شود 
که در این کار هم موفق شد و یکپارچگي وطِن ایرانیان محفوظ ماند. دریادار 
مدنی که در 1308 در کرمان به دنیا آمده بود و از 1359 در آمریکا زندگی می 
کرد در سال 1384 در استیت کلرادو از بیماری سرطان درگذشت. ویـ  یک 
ناسیونالیست ایرانی، از جوانی عضو جبهه ملی بود و در آمریکا رهبری شعبه 
خارجی این جبهه را برعهده داشت. مدنی در نخستین دور انتخابات ریاست 
جمهوری ایران، دوم شده بود و در نخستین انتخابات مجلس، نماینده کرمان.

     انتصاب سرتیپ ریاحي از فصول جالب تاریخ طوالني ایرانیان است. این 
انتصاب مورد تحسین آن عده از مردم قرارگرفت که شرح محاکمه و زندان 

رفتن سرتیپ ریاحي را 25 سال پیش از آن شنیده بودند.
    سرتیپ ریاحي رئیس ستاد ارتش و منصوب دکتر مصدق بود که مرحله 
اول کودتاي 25 اَُمرداد 1332 را خنثي و سرهنگ نعمت اهلل نصیری )بعدا 
سپهبد و رئیس ساواک( را دستگیر و بازداشت کرد )نصیری پس از انقالب 
اعدام شد(. ریاحی پس از براندازي دولت منتخب مردمـ  مصدق، دستگیر و 
به سه سال زندان محکوم شده بود و هیچکس پیش بیني و باور نمي کرد که 
روزگاري بار دیگر به مقام برسدـ  مقامي باالتر از آن چه که 25 سال و اندي 
پیش از آن داشت. پیش از براندازی 28 اَُمرداد، دکتر محمد مصدق عالوه 

ریاست دولت، وزیر دفاع ملّی ایران هم بود.

تیتر انتصاب ژنرال ریاحی و دریادار مدنی ُکپی شده از صفحه 
اول روزنامه در فروردین 1358      
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خاطرات ناشر روزنامک
خردادماه1399( اردیبهشت-  )فروردین-  مجله روزنامک شماره 74-73-72 

درج آگهی همسریابی در روزنامه ها و ماجرای ازدواج بیوه 51 ساله
 با جوان 25 ساله در شش دهه پیش

 آمار طالق که در نیمه سال 1337 انتشار یافته بود پژوهشگران جامعه شناسی وقت را بر آن داشته بود که به کشف و بررسی علل آن بویژه 
در تهران بپردازند. علل، پس از این بررسی اعالم شده بود که »شناخت ناکافی، طرفین ازدواج ها پیش از عقد نکاح و اصطالحا ازدواج«  در صدر 

این علل به چشم می خورد .
در وضعیت جامعه آن زمان، چاره کار به ایجاد مؤسسات همسریابی و یا اختصاص دادن بخشی از یک صفحه روزنامه ها به آگهی های رایگان 

داوطلبان ازدواج تشخیص داده شده بود که در بسیاری از کشورها تجربه شده و نتیجه مثبت داده بود.
مدیر روزنامه اطالعات که یک سناتور محافظه کار بود با اینکه با اصل موضوع موافقت داشت اجازه نداد که یک صفحه از روزنامه اش به 
آگهی داوطلبان ازدواج اختصاص یابد. مدیر روزنامه گفته بود با مهاجرت جوانان از شهرستان ها به تهران دشواری آنان برای همسریابی بیشتر 
شده  زیرا که در تهران یا خانواده ها آشنا نیستند و از آنجا که در ایران دبیرستان مختلط وجود ندارد، مشکل مضاعف شده است و بنابر این، وی 
با اختصاص دادن نیم صفحه از روزنامه خود به  درج آگهی های داوطلبان ازدواج )همسریابی( موافقت کرده و انتشار این آگهی آغاز شده بود و 
متعاقب کیهان، »مجله روشنفکر«. کار به این تربیب بود که متقاضی ازدواج مشّخصات خود را به روزنامه و مجله می داد و متذکر می شد که 

چگونه همسری می خواهد.
کیهان و مجله روشنفکر آدرس ها را منتشر نمی کردند، نزد خود نگه می داشتند و پاسخ ها را به آدرس طرف می فرستادند.

 این نوع همسریابی، خالی از حادثه نبود. یک مورد آن از این قرار: یک روز ضمن فعالیت ژورنالیستی روزانه به مجمع قضایی ناحیه 5 تهران 
رفتم که رئیس آن آقای صدوقی )پس از بازنشسته شدن وکیل دادگستری( بود. در آن روز در راهرو این مجتمع، یک زن میانسال و یک مرد 
جوان که از کبود بودن صورت و پارکی لباس شان پیدا بود که کتک خورده و یا کتک کاری کرده اند جدا از هم ایستاده بودند و منتظر ورود به اطاق 
بازپرس. آنان گاهی هم به یکدیگر چشم غره می رفتند، تهدید می کردند و متلک می گفتند. یکی از همراهان این دو به من ]نوشیروان کیهانی 
زاده[ گفت: این خانم که 51 ساله است قبال زِن دوم یک سرهنگ بود که این سرهنگ، چند سال بعد بازنشسته و چهار سال پس از بازنشستگی 
فوت شد. مستمری این سرهنگ، پس از فوت میان دو بیوه او قسمت شد و سالها حرفی نبود. اخیرا این خانم )اشاره به زن 51 ساله مجروح( که 
از تنهایی خسته شده بود و در عین حال نمی خواست مستمری شوهر متوفای خود را از دست بدهد تصمیم به ازدواج بدون ثبت نکاح )صیغه 
شفاهی( گرفت. در همین وقت در روزنامه و یا مجله یک آگهی ازدواج نظر او را جلب کرد که »داوطلب« نوشته بود: جوانی 25 ساله و کارمند 
دولت است که تا رسیدن سن دختر عمویش )نامزد او( به حد قانونی ازدواج، آماده ازدواج موقت )اصطالحا؛ صیغه ای( با یک بانوی یائسه و یا 
عقیم با هر سن و سالی است. خانم )بیوه سرهنگ( که در جستجوی چنین شوهری بود به این آگهی پاسخ می دهد، یکدیگر را مالقات و صیغه 

نکاح  دو ساله )موّقت( بدون ثبت آن، با حضور دو شاهد َمرد انجام می گیرد، زندگی مشترک آغاز می شود و هر دو از آن راضی.
چند ماه بعد بیوه دیگر سرهنگ متوجه این ازدواج می شود و تصمیم به اعالم قضیه به مقامات مربوط می گیرد تا همه مستمری )دریافتی 

بازنشستگی( شوهر متوفی را نصیب خود گرداند.
وی به مقامات مربوط و به راهنمایی آنان به دادگاه دادخواست می دهد. چون نکاح شفاهی بود، قاضی مربوط قضیه را به دادگاه شرع مستقر در 
خیابان فروردین و به ریاست یک مجتهد جامع الشرایط ارجاع می کند که آیا به لحاظ شرع، فرقی است میان ازدواج ثبت شده و یا ثبت نشده؟.

قاضی شرع پاسخ می دهد که در شرع مقّدس، اشاره به ثبت نکاح نشده و دو شاهد مرد و یا چهار شاهد زن و اجرای صیغه نکاح به زبان عربی و 
عبارت مربوط و تعیین مهریه کافی است و در ایران حدودا دو دهه است که ثبت نکاح قانون  شده و بهانه آن چند مورد »انکار« بوده است.

این پاسخ، همان بود که بیوه اول سرهنگ در انتظار آن بود.
بیوه دوم که چنین دیده بود به شوهر جوان خود گفته بود که در صورت تحقیق بگوید که شوهر او نیست، نکاحی صورت نگرفته است و اینکه با 
یکدیگر در یک خانه هستند، او مستاجر یکی از اطاق های خانه است و نکاح شفاهی یک شایعه بیش نیست و با هدف محروم کردن او )بیوه دوم( 

از مستمری شوهر متوفی است. بیوه دوم قبال این موضوع را به مرجع قضایی هم گفته بود.
شوهر جوان حاضر نمی شود که دروغ بگوید و در نتیجه، پس از یک مشاجره لفظی، زن و شوهر به جان هم می افتند و کتک کاری می کنند و 

سر و کار آنها به کالنتری پلیس محل و مجتمع قضایی می افتد و ....
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دوربین

فروردین 1358 ماه اعدام ها و فروردین 1399
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آگهی ها هم تاریخ می شوند
ُکپی چند آگهی فروش خانه پ از شماره 15797ـ  دهم اسفند 1357 روزنامه اطالعات )18 روز پس از پیروزی انقالب( برای یادآوری گذشته و پژوهش:
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روزی که گوِر رضاشاه پهلوی
 به تصمیم شیخ صادق خلخالی 

تخریب شد
22 اردیبهشت 1359 )3 ماه پس از پیروزی انقالب( تخریب 
آرامگاه رضاشاه پهلوی در شهر ری به ُحکم شیخ صادق خلخالی 
قاضی شرع دادگاه انقالب آغاز شد. خلخالی نخستین کلنگ تخریب 

راـ  خود بر ساختمان فرود آورده بود.
    به گزارش روزنامه های تهران که می توان آنهارا در آرشیو 
کتابخانه ها مشاهده کرد و کاپی گرفت، تخریب گور پهلوی یکم 
همراه با اشک ریختن دهها ایرانی بود که در محل حاضر شده و از 
شیخ خلخالی خواسته بودند که از تخریب آن گور دست بردارد که 
موفق به تغییر تصمیم او نشدند. از آنجاکه که ساختمان مستحکم 
بود، شیخ خلخالی برای تخریب آن، چند بولدوزر و جراثقال به 
محل آورد. ابوالحسن بني صدر رئیس جمهور وقت تخریب آرامگاه 

رضاشاه را یک عمل خودسرانه و خالف منطق اعالم کرد.

 رضاشاه )متولّد مارس 1878ـ  اسفندماه( در26 جوالی 1944 
)66 سالگی( در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و در تبعید و َحصِر 
دولت لندن بر اثر بیماری قلب درگذشته بود و جسد او پس از 
مومیایی شدن در مصر، چند سال بعد به تهران منتقل و مدفون 

شده بود.
       سوم اردیبهشت 1397 )23 اپریل 2018( یک بار دیگر پهلوی 
یکم خبر رسانه ها شد و آن، یافت شدن یک جنازه مومیایی شده 
در ضلع غربی َحَرِم عبدالعظیم حسنی در شهِرری و در جریان 
خاکبرداری جهت گسترش آستان َحَرم بود. همان روز در این زمینه 
اظهارنظرهای متعدد شده بود. ولی از آنجاکه در ایران مومیایی کردن 
اجساد ایرانیان صورت نگرفته است احتمال قریب به یقین داده شد 
که جسد متعلق به رضاشاه پهلوی باشد که پس از تخریب آرامگاه 
در گوشه ای در همان محل دفن شده بود. بعدا یک مقام محلی گفت 
که جسد دوباره دفن شده است ولی به محل دفن اشاره نکرد.  یک 
عضو شورای شهر در این باره گفته بود آخرین خبری که داریم این 
است که جسد مومیایی را که شباهتأ متعلق به پهلوی یکم بوده در 
همان محدوده حرم عبدالعظیم که مدفون بود، دوباره دفن کرده اند. 
او به محل دقیق دفن اشاره نکرد و تنها گفت که مسئوالن امر محل 

آن را می دانند.

تیتر گزارش تخریب در روزنامه اطالعات   )14(
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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(  
به روش تاریخ نویســی ژورناليســتی است که در 
این روش، َســبک، اصول و قواعد خبر و نظرنویسی 
)کوتــاه، روشــن و آموزنــدهـ  فرهنگــی( بــکار برده 

می شــود و دربــاره کارهــا و نظرات افــراد و رویداد 
های پندآموز گذشــته اســت و هــدف از آن آموزش 
عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها، سرمشق 
گرفتن و نيز پيشــگيری از اشــتباه با درس گرفتن 
از اشــتباه دیگــران و گذشــتگان اســت. در تاریخ 
نگاری ژورناليســتی باید یک مبدأـ  روز، هفته و ماه 
ـ در دست داشت و نوشــتن مطلب را از آن آغاز کرد 
بنابرایــن، مطالبی کــه در زیر آمده اســت ارتباط با 
فروردین، اردیبهشــت و خرداد ماه داشــته اســت.

16

در گذر تاریخ

16

نوروز و آیین هاي باشکوه آن، مسیري سه هزار ساله و پرپیچ 
و خم را پیموده تا به ما رسیده است. »نوروز« کهنسالترین 
آیین ملّي در جهان است که جاودانه مانده و یکي از عوامل 
تداوم فرهنگ ایرانیان )آرین هاي جنوبي( است. آیین هاي 
برگزاري این جشن بزرگ در عصر حاضر با سه هزار سال پیش 
تفاوت چشمگیر نکرده و به همین دلیل، عامل وحدت فرهنگي 
ساکنان ایرانزمین به شمار مي رود که آن را در هرگوشه از 
جهان که باشند، یکسان برگزار مي کنند و بزرگ مي دارند 
و به همین جهت است که اندیشمندان، »نوروز« را مظهر 
پایدار هویت و ناسیونالیسم ایراني خوانده اند که مورخان در 
قوه محّرکه اش تردید ندارند؛ زیرا که در طول تاریخ نیروي 

عظیم و کارآیي هاي فراوان آن را درک کرده اند.
     »نوروز« روز ملّي و جشن همه کساني است که در فالت 
ایران )ایران زمین( خود و یا نیاکانشان به دنیا آمده اند و تاریخ 
و فرهنگ مشترک دارند، از جمله تاجیکان، افغانان، ُکردان و 
... و ساکنان سرزمینهایي که در طول قرون و اعصار، امپراتوري 
ایران را تشکیل داده بودند. برگزاري آیین هاي نوروز ایراني از 
دوران هخامنشیان در آسیاي صغیر )آناتوليـ  ترکیه امروز( 

تا به امروز مرسوم بوده است.
     در قرن نوزدهم امپراتوري ایران براثر توطئه هاي 
استعمارگران اروپایي از میان رفت، اما فرهنگ مشترک و 
مدنّیت غني قوم ایراني در همه مناطق جداکرده شده باقي 
مانده است و در سهـ  چهار دهه اخیر، ایرانیان برون مرز با 
برگزاری آن بگونه ای بسیار چشمگیر، جهانیان را بیش از 
گذشته با آن آشنا ساخته اند و بسیاری از دولت ها آن را به 

رسمیت شناخته اند.

     از آغاز سده 21 میالدي تالش هاي چشمگیر و تازه اي 
به منظور تحکیم رشته هاي فرهنکي و خویشاوندي )ِمهر، 
همدلي، انس و اُلَفت( ساکنان ایرانزمین و به ویژه میان کشور 
ایران و کشورهاي فرارود و آسیاي جنوبي صورت مي گیرد که 
اصحاب نظر آن را یک پدیده تازه جهاني دانسته اند، زیرا که 
مناسبات کشورها تاکنون در زمینه هاي اقتصادي، سیاسي 
و نظامي )مادي( بوده است که باعث برانگیخته شدن رقابت 
دیگران، یارگیري سیاسيـ  نظامي و مسابقه هاي نامطلوب 

شده است.
     نوروز، هدف از گرامي داشت آن و وقایعي که در طول قرون 
و اعصار در این روز روي داده است در خور توجه فراوان است.

     در بسیاري از آثار گذشته نگاران، از جمله در تاریخ طبري، 
شاهنامه فردوسي و آثار بیروني؛ نوروز به جمشید، شاه افسانه 
اي و درپاره اي دیگر به کیومرث نسبت داده شده و آن را به 
دلیل آغاز بهار، برابر شدن روز و شب و از سر گرفته شدن 
درخشش خورشید و اعتدال طبیعت، بهترین روز در سال 

دانسته اند.

ترویج آموزش هاي زرتشتـ  تنها پیامبري که از میان آرین 
ها برخاستهـ  به نوروز جنبه معنوي بخشید، زیرا زرتشت 
بر کردار، گفتار و پندار نیک تأکید داشت و هرعمل خالف 
عدالت را نفي مي کرد و تحوالت تاریخ را نتیجه کشمکش 
بدي و خوبي مي دانست و مي گفت که سرانجام با شکست 
قطعي بدي؛ آرامش، صفا، شادي، صمیمیت و عدالت جهانیان 
تأمین خواهد شد. نوروز فرصت خوبي براي زدودن افکار بد از 
روح، پایان دادن به دشمني ها از طریق تجدید دیدارها و نیز 

نوروز3 هزارساله  و آیين هاي باشكوه آن و اشاره به چند تاریخچه و مراسم مربوط

خردادماه1399( اردیبهشت-  )فروردین-  مجله روزنامک شماره 74-73-72 



کوروش ـ پدر و بنیادگذار ایران

شادکردن دوستان و بستگان، مخصوصاً سالخوردگان با دستبوسي 
آنان و مبادله هدیه بوده است.

     کوروش بزرگ بنیادگذار نخستین حکمران ایراني بود که 
نوروز را عید رسمي اعالم داشت و در سال 534 پیش از میالد، 
دستورالعملي براي اجراي مراسم دولتي آن تدوین کرد که شامل 
ترفیع نظامیان، ابالغ انتصابات تازه، سان دیدن از سربازان، عفو 
مجرمین پشیمان، ایجاد فضاي سبز و پاکسازي محیط زیستـ  از 
منازل شخصي گرفته تا اماکن عموميـ  بود. چهارسال پیش از آن، 
کوروش پس از تصرف بابل، نوروز را در آنجا جشن گرفته بود و به این 
سبب برخي از مورخان، زمان اعالم رسمي و عمومي شدن نوروز به 

عنوان عید ملّي را سال 538 قبل از میالد نوشته اند.
در دوران هخامنشیان، یازده روز اول فروردین )فرورتیشنـ  
Farvartishn ( ویژه انجام مراسم نوروز بود. در نوروز، مردم نخست 

به دیدن سالخوردگان خانواده، بیماران و از کارافتادگان مي رفتند و 
اداي احترام مي کردندـ  احترام و رعایت احوال سالخوردگان و نسل 
بازنشسته، در میان ایرانیان همواره نهایت اهمیت را داشته است. 

سپس »عیدـ  دیدني« ها دنبال مي شد.
در دوران اشکانیان ایام نوروز به پنج روز کاهش یافته بود، اما 
اردشیر ساسانی به تقاضاي »تنسرـ Tansar  « موبِد موبدان 
)روحاني ارشد وقت( روز ششم فروردینـ  زادروز زرتشتـ  را بر 
آن اضافه کرد و چون ایرانیان روز هفتم فروردین را خوش یُمن مي 
دانستند و بیشتر ازدواج ها را به این روز موکول مي کردند، از آن 
زمان ایام نوروز که روزهاي روح ابدي، شادیها و پاکي ها بشمار مي 
آمدند، به هفت روز افزایش یافت و ایرانیان در این هفت روز دست 

از کار مي کشیدند.
پس از تکمیل ساختمان عظیم و زیباي تخت جمشید در پارس 
و گشایش آن، آیین هاي رسمي نوروز، با شکوه و جلوِه بیمانندي 
در آنجا برگزارمي شد. مراسم نخستین نوروز در تخت جمشید، دو 
هفته طول کشید. مردم عادي در تاالر صدستون و سران ساتراپی 
ها )اُستان ها( و مقامات تراز اول در تاالرهاي دیگر این کاخ حضور 
مي یافتند. کار ساختن تخت جمشید )به یوناني؛ پِرسپولیس( 51 
سال طول کشید. داریوش یکم تصمیم به ساختن آن، در محلي نه 
چندان دور از پاسارگاد گرفت، ولي پادشاه سوم بعد از او آن را گشود 
و به این ترتیب ایران داراي دو پایتخت شد: شوش: پایتخت اداري 

و تخت جمشید: پایتخت سیاسي.
ِمهستان )ِمه Meh : بزرگ(، پارلمان ایران در عهد اشکانیان 
نخستین جلسه خودرا در نوروز سال 173 پیش از میالد با حضور 
ِمهرداد یکمـ  شاه وقتـ  برگزار کرد و اولین مصوبه آن، انتخابي 
کردن مقام ریاست کشور )شاه( بود. عزل شاه نیز در اختیار همین 

مجلس قرار گرفت. اردشیر پاپکان - َسردودمان ساسانیان در سال 
230 میالدی، از دولت روم که در جنگ از وي شکست خورده بود 
خواست که نوروز ایراني را به رسمیت    بشناسد و سناي روم نیز آن را 
پذیرفت و از آن پس نوروز ما در قلمرو روم به Lupercal معروف شد.

در نوروز سال 501 میالدي )1349 سال پیش از انتشار مانیفیست 
کمونیست به قلم کارل مارکس( مزدک بامدادـ  روحاني زرتشتي 
ـ جنبش سوسیالیستي خود را برپایه مالکّیت عمومي دارایي ها، 
استفاده از تولیدات و ثروت بر حسب نیاز فرد و برابري اجتماعيـ  
اقتصادي همه مردم علني ساخت که مورد توجه توده ها که گرفتار 
جامعه اي طبقاتي و وجود شکاف عظیم میان فقیر و غني بودند، 

قرار گرفت و حتي شاه وقت ایرانـ  قبادـ  متمایل به افکار او شد.
     پیمان »صلح پایدار« ایران و روم که به امضاي خسرو انوشیروان 
ساساني و »ژوستي ني اَن« امپراتور روم رسیده بود، در سال 532 
میالدي در مراسم نوروزي که در تاالر کاخ تیسفون )ایوان مدائن 
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- طاق کسري، 36 کیلومتري جنوب بغداد( با حضور شاه ایران برپا 
شده بود، مبادله شد.

بعد از افتادن ایران به دست عرب مسلمان، تا مدتي و نزدیک به دو 
قرن مراسم نوروز در ایران به صورت خصوص و خانوادگي برگزار مي 
شد. با وجود این، نوروز ایراني از طریق مسلمانان تا اندلس )اسپانیا( 
گسترش یافت. از زمان عباسیان به دلیل بسط نفوذ ایرانیان در 
دستگاه خلفاي این دودمان، مراسم نوروز به این دستگاه راه یافت 

ولي یک عید رسمي )روز ملّي( نبود.
مردآویز زیاري )دیلمانيـ  گیالنی( از قهرمانان ملي ایرانیان که 
بر قسمت بزرگي از ایرانزمین حکومت مي کرد و اصفهان را پایتخت 
خود قرار داده بود، کمر به برگزاري آیین هاي ملي ایران از جمله 
تیرگان، مهرگان، سده، چهارشنبه سوري و مهمتر از همه نوروز بسته 
بود و تاکید داشت که مراسم عینا و مطابق عهد ساسانیان برگزار 
شود و در این راه سختگیري و افراط بیش از حد ازخود نشان مي داد.

امیراسماعیل ساماني و به نوشته برخي از مورخان از دودمان 
ژنرال بهرام مهران )بهرام چوبین، متولد ري و نابغه نظامي ایران( 
که به تجدید حیات زبان فارسي و فرهنگ ایراني کمک فراوان 
کرد، در سال 892 میالدي از ریاضیدان هاي خراسان خواست که 
تقویم ساساني را دوباره نویسي کنند تا »نوروز« در ساعت درست 
و هنگام عبور خورشید از استوا آغاز شود و حلول سال دقیق باشد. 
این آرزو سالها بعد توسط »عمرخّیام« تحقق یافت و تقویم هجري 

خورشیدي و لحظه دقیق حلول سال نو تهیه و تنظیم شد.
شاه اسماعیل صفوي روز 11 مارس )در سال 1502 میالدي( و 

9 روز مانده به نوروز را براي تاجگذاري خود تعیین کرده بود تا آیین 
هاي نوروزي را در کسوت شاه ایران برگزار کند.

نادر شاه به »نوروز« و آیین هاي آن عالقه مندي فراوان داشت. وي 
سکه خود موسوم به سکه نادري را در سال 1735 میالدي، در مراسم 
سالم نوروز رایج ساخت و تعدادي از آن را به رسم عیدي به منشي 
ها و افسران خود داد که در یک طرف سکه نقش شده بود: »نادِر 
ایرانزمین«. این عبارت نشان مي دهد که نادر یک ناسیونالیست 
ایراني و خواهان احیاء امپراتوري ایران در چارچوب مرزهاي عهد 

ساسانیان، اشکانیان و هخامنشیان بود.
     نادرشاه در سال 1739 در جریان لشکرکشي به هند، پس 
از شکست دادن ارتش 360 هزار نفري این کشور و دریافت تاج 
پادشاه هند، براي ورود به دهلي منتظر فرارسیدن نوروز شده بود تا 
در روزي سعد به این آرزو برسد و روز 20 مارس )در آن سال؛ نوروز( 
وارد دهلي شد و مراسم عید را در کاخ »شاهجهان امپراتور پیشین 

هند« برگزار کرد.
کریمخان زند )وکیل مردم( پس از اعالم شهر شیراز به پایتختي 
ایران، از سال 1761 میالدي به بعد هر ساله سالم نوروزي را در 
عمارتي که اینک موزه پارس نامیده مي شود، برگزار مي کرد و 

سپس به دیدن مردم عادي )کوچه و خیابان( مي رفت.
شوراي عالي معارف )فرهنگ( ایران نخستین جلسه خود را به 
ابتکار میرزاعلي اکبر دهخدا در روز نوروز 1301تشکیل داد و در 
همان جلسه تعطیالت نوروزي مدارس به اقتباس از ساسانیان 
یک هفته تعیین شد. در دوران سلطنت دودمان پهلوی، رعایت و 

برگزاری مراسم ملی نوروزی بار دیگر به اوج رسید.

مصدق: جهان نياز به قطب و قدرت ندارد
25 می 1952 دکتر محمد مصدق رهبر وقت ایران یک بار دیگر تکرار کرد: »در جهاني که براي حفظ صلح و نظارت بر حقوق بشر و داوري 
در اختالفات، داراي مرجعي به نام سازمان ملل است نیاز به قطب نیست و همه ملل داراي حقوق و اختیارات برابر هستند. وجود یک و یا چند 

ابرقدرت در جهان باعث تعّرض به حقوق ملل ضعیف و جنگ خواهد شد.«.

 مصدق در عین حال با حق وتو کردن در شورای امنیت سازمان ملل و بودن این حق در دست 5 دولت 
فاتِح جنگ جهانی دوم مخالفت کرد و گفت که این یک تبعیض است و عامل زورگویی این 5 دولت.

 این، واکنش مصدق به تفسیر مطبوعات اروپایي بود که نوشته بودند ایران با درگیري با اَبَرقدرت 
انگلستان دارد با آتش بازي مي کند و دولت لندن با داشتن حق وتو مانع پیروزی ایران در شورای امنیت 
می شود. امپراتوري لندن یک قطب از سه قطب جهان ]وقت[ است. )دو قطب دیگر؛ واشنگتن و مسکو(.
    اصحاب نظر بارها این اظهار دکتر مصدق در روابط بین المللي را یک اصل تردید ناپذیر خوانده اند.

مصدق
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اعالميه 12 فروردین 1358 رسميت یافتن نظام جمهوري اسالمي و تاکيد بر برادر 
و برابر بودن ایرانيان و محو اثر نفتخوار، مفتخوار و فرصت طلب

دوازدهم فروردین 1358 )1979 میالدی و در آن سال مصادف با 
یکم اپریل( اعالمیه رسمیت یافتن نظام جمهوري اسالمي در ایران، 
که به امضاي آیة اهلل روح اهلل خمیني انتشار یافته و در روزنامه هاي 

تهران به چاپ رسیده بود با این جمالت آغاز مي شد:
     »جمهوري اسالمي را اعالم مي کنم. شما با راي خود به 
جمهوري اسالمي؛ حکومت عدل الهي را اعالم کردید، حکومتي 
که در آن اقشار ملت به یک چشم دیده مي شوند و نور عدالت الهي 
برهمه و همه به یک طور مي تابد و باران رحمت قرآن و ُسّنت بر همه 
کس به یکسان مي بارد. مبارک باد برشما که در آن اختالف نژاد 

مطرح نیست و همه برادر و برابرند.«.
     اعالمیه چنین ادامه مي یافت:

     »مبارک باد بر شما روزي که در آن، تمام اقشار ملت به حقوق 
حقه مي رسد. کشور از دست چپاولگران و غارت پیشگان نجات 
یافت. مقّدرات خودرا به دست گیرید. مجال به فرصت طلبان ندهید. 
نگذارید نفتخواران و مفتخواران به صفوف فشرده شما رخنه کنند.«.

        طبق اصول و قواعد متداول ]استاندارد جهانی[، این اعالمیه 
که پایه و زیربنای جمهوری اسالمی و ُحکِم به اجرا درآمدن این 
نظام است باید سرلوحه برنامه و کار مقامات جمهوری اسالمی باشد 
و مفاد آن را با دّقت تمام به اجرا درآورند و در رعایت آن یک لحظه 
غفلت نکنند. به عبارت دیگر؛ در جمهوری اسالمی نباید نفتخوار، 
مفتخوار و فرصت طلبی، تحّمل و تبعیض مشاهده شود و از آنجا 
که طبق این اعالمیه افراد ملت باید به یک چشم دیده شوند، لذا در 

جمهوری اسالمی ایران نباید طبقِه خواص و آقازاده و از این قبیل 
وجود داشته باشد و از امتیازهایی برخوردار شوند. باید اصول قانون 
اساسی جمهوری اسالمی مصوب دی ماه 1358 )دسامبر 1979( 
که در چارچوب اعالمیه 12 فروردین تدوین شده اند مطلقا نقض و 
یا نادیده گرفته نشوند. باید دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران 
دارای یک دادگاه قانون اساسی باشد. اصل 30 قانون اساسی حکم 
به رایگان بودن آموزش و پروش می دهد که در نظام پادشاهی از 
سال 1353 )1974 میالدی( چنین بود و مطلقا رایگان و یکنواخت. 
ولی اینک می بینیم که ایران دارای هزاران مدرسه پولی حتی در 
دوره تعلیمات عمومی شده است. اصل 44 بدون رفراندم، در مواردی 
تغییر مسیر داده، بسیاری از مؤسسات دولتی مندرج در این اصل که 
باید دولتی باشند به فروش رفته و غیر دولتی و اصطالحا خصوصی 
سازی شده اند و .... در اعالمیه دوازدهم فروردین، اطالق حکومت 
عدل الهی به »جمهوری اسالمی ایران« موضوعی است بسیار مهم 
که باید گوش و چشم مقامات دولت به آن باشد، زیرا که مسئولیت 

اجرا با ایشان است.
        تفسیرنگاران، بویژه در سه دهه اخیر با مشاهده اخباری در 
زمینه فساد دولتی، سوء استفاده برخي خواص، مفتخوری، تبعیض 
و مواردی از این دست در جمهوري اسالمي ایران، جمالت باال را که 
در اعالمیه آیت اهلل خمینی آمده است بازنویسی می کنند و آخرین 
یادآوری آن در جریان رسیدگی به پرونده سوء استفاده بانکی دهها 

میلیاردی و نیز مصرف 600 میلیارد دالر پول نفت در 7 سال! بود.
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پيشنهاد َاَبرقدرت ایران و اشتباه 
سياسي آتن که آن را رّد کرد

مارس سال 479 پیش از میالد )2 هزار و 499 سال 
پیش( دولت آتن پیشنهاد امپراتوري ایرانـ  تنها اَبَر 
قدرت وقت جهانـ  براي مشارکت در سرکوبي اقوام 
ساکن اطراف رود دانوب )و به قول یوناني ها: وحشیان( 
را که بیم دست اندازي آنان به »کشورـ  شهرهاي« 
یونان و نیز قلمرو ایران در ایوني و تراس )تراکیاـ  جنوب 
شرقي بالکان( مي رفت، به گمان اینکه یک نیرنگ 

امپریالیستي است رد کرد.
 این امر سبب شد که دولت ایران متوجه اسپارت 
رقیب آتن شود و اسپارت )منطقه جنوب غربی یونان( 
بعدا با کمکهایي که از ابران دریافت کرده بود در 
جنگهاي »پلوپونز« که شرح آنها را »توسیدیدس« 
نوشته است آتن را شکست داد و برتري آتن بر یوناني 

زبانها )دنیاي ِهلِنیک( پایان یافت.

زمانی که دولت َاَبرقدرت ایران 
مسيحی بودن ارمنيان را به 

رسميت شناخت
26 ماه می 451 دولت ایران )دوران ساسانیان( 
مسیحي بودن اَرمنیان را به رسمیت شناخت و اعالم 
کرد که اَرمنیان در پیروي از دین مسیح آزاد هستند و در 
امور مذهبي ارمنستان مداخله نخواهد شد. ارمنستان 
نخستین کشور مسیحی جهان است. ارمنیان پیش از 
مسیحی شدن، عمدتا زرتشتی بودند. سرزمین های 
ارمنی نشین تا دهه سوم قرن نوزدهم )قرارداد ترکمان 
چای( وابسته و یا متحد ایران بودند. ارمنیان اینک و 
بمانند عهد اشکانیان و ساسانیان که در ارتش و دولت 
ایران صاحب مقام و درجه بودند اینک در روسیه مقام 
نخست وزیر، وزیرامورخارجه و رئیس تبلیغات را به 
دست دارند. در شوروی سابق، یک اَرمنی به مقام 

ریاست شورای عالی )رئیس جماهیریه( رسیده بود.

جنگ دوم َتریاکـ  قدرت های وقت چين را 
مجبور به خرید َتریاک کردند! که نتيجه اش 
اعتياد چينيان بودـ  شكست چين در جنگ 
تریاک و نيز فروپاشی شوروی باعث رشد 

امپریاليسم و کاپيتاليسم شد
سوم مارس 1857 انگلستان و فرانسه به چین )چین سلطنتی وقت( اعالن جنگ 
دادند و جنگ دوم تَریاک آغاز شد که تا سال 1860 ادامه یافت و به شکست نظامی 
چین انجامید. در جریان این جنگ، قدرت های جهانی دیگر از فرصِت پیش آمده 
استفاده کردند و به انگلستان و فرانسه پیوسته بودند تا از نتاج، بدون سهم نمانند.

    طبق قراردادهای پایانی این جنگ، دولت وقت چین که از توان نظامی کافی 
برخوردار نبود قبول کرد که »تجارِت تریاک انگلستان با چین!« قانونی شود که 

نتیجه اش اعتیاد چینی ها بود.
ه باور طبق این قراردادها، دولت وقت چین همچنین موافقت کرد که بنادر خودرا 
به روی قدرت های وقت بازبگذارد، از واردات این کشورها عوارض گمرکی نگیرد!، 
مانع مهاجرت کارگران »ارزان مزد« چینی به آمریکای شمالی )کانادا و ایاالت 
متحده( و مستعمرات قدرت های وقت نشود، کشتی های نظامی آنان بتوانند وارد 
بنادر چین شوند، مانع فعالیت مروّجین مسیحیت نشود و هرگونه قرارداد به زبان 

انگلیسی نوشته شود!.
     نخستین جنگ تریاک، تنها میان چین و انگلستان روی داده بود زیرا که چینی 
ها تریاک ها انگلیسی ها را که از هند به چین صادر می شد به دریا ریخته بودند. در 

این جنگ، »هنگ کنگ« به تصرف انگلستان درآمده بود.
     موّرخان معاصر نوشته اند که تسلیم چین به این شرایط باعث رشد امپریالیسم و 
استثمار شد، به همانگونه که پس از فروپاشی شوروی نیز فعالیت های امپریالیستی 
شّدت گرفت و کاپیتالیسم به اوج رسید و کمپانی ها و اصحاب منافع دولتساز، و در 
آمریکا و چند کشور دیگر ازجمله برزیل و شیلی میلیاردرها شخصا وارد فعالیت های 
انتخاباتی شدند. برای مثال؛ در فدراسیون آمریکا، مایک بلومبرگ 78 ساله - یک 
بیلیونر )نهمین بیلیونر جهان با 56 میلیارد دالر ثروت در 2019( که در دو دهه 
گذشته چند بار تغییر حزب داده است و مؤسس کمپانی بلومبرگ که یک رسانه 
به همین نام را در دل دارد خودرا برای انتخابات نوامبر 2020  نامزد کرده و طبق 
گزارش های رسانه ای، تنها در سه ماه منتهی به مارس 2020 برای نامزد شدن از 
سوی حزب دمکراتـ  فقط برای نامزدشدنـ  پانصد میلیون دالر صرف تبلیغات و 
عمدتا آگهی های تلویزیونی کرده است که این، خود ضعف دمکراسی و خروج آن 
از اصول را منعکس می کند. پدر و مادر بلومبرگ از یهودیان لهستان و بالروس 

بودند که به آمریکا مهاجرت کردند.
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نادرشاه

روزی که نادر، شاهِ انتخابِی 
ایران تاجگذاری کرد

هشتم مارس 1736 نادرشاه که در رای گیری 
بزرگان ایران به شاهی کشور انتخاب شده بود 
تاجگذاری کرد. نادرشاه که پس از برقراری نظم و 
امنیت و دورساختن دشمنان از وطن به منطقه 
ُمغان )آذربایجان( رفته بود در نوامبر 1735 )آبانماه( 
تصمیم به شاه شدن گرفت، اما با رای بزرگان کشور 

که خودشان مورد قبول مردم بودند.
وی از منشی اش »میرزامهدی خان« خواست که 
بزرگان کشور را از گوشه و کنار ایران به ُمغان دعوت 
کند تا کار انتخاب صورت گیرد. دعوت از بزرگان 
سراسر کشور تا آمدن آنان به ُمغان حدود سه ماه 

طول کشید.
در نشست انتخاباتی ُمغان، شماری ازجمله نادر 
سخنرانی کردند و اکثریت حاضران رای به حذف 
صفویه و شاه شدن نادر )متولد سال 1688( دادند. 
او روز َسعد برای تاجگذاری را از ستاره شناسان 
استعالم کرد که هشتم مارس )18 اسفند( را به دست 
دادند و مراسم تاجگذاری به عمل آمد که شرح آن را 
میرزامهدی خان نوشته است. به نوشته وی؛ بزرگان 
کشور و معاریف و نیز سفیر عثمانی در این مراسم 
)تاجگذاری( شرکت کردند. نادر ده سال و سه ماه 
و 11 روز بعد )19 ژوئن 1747( در جریان توطئه 
چند افسر ارتش در اردوگاه نظامی  فتح آباِد قوچان 
کشته شد. تاریخ نگاران غرب از نادر به عنوان ناپلئون 

شرق نام می برند.

انتخابات دوره هفدهم قانونگزاریـ  اعتراض 
مصدق به وجود تقلب و ... و باالخره انحالل آن 

با رای مردم در رفراندم
هفتم اردیبهشت 1331 )27 اپریل 1952( شاه دوره هفدهم قانونگزاري را 
گشود، ولي دکتر مصدق نخست وزیر وقت که به سوء جریان و تخلف در چند 
حوزه اعتراض داشت در این مراسم شرکت نکرده بود. در روز گشایش مجلس 

تنها 70 نماینده منتخب حضور یافته بودند.
     دکتر مصدق قبال با ذکر نام افراد، گفته بود که تحقیق کرده است در چند 
حوزه مردم برندگان آراء را به خوبي نمي شناسند و چنین انتخاباتي که زیر نظر 
کمیسیون مربوط انجام شده )نه دولت( مخدوش است. مصدق در نامه ای خطاب 
به مجلس نیز نوشته بود که در انتخابات برخی از حوزه ها اعمال نفوذ مشاهده و 
تطمیع صورت گرفته بود و چنین انتخابات زیبنده یک ملت بپاخاسته و دارای 
تاریخی آنچنان درخشان نمی تواند باشد. فرستادگان شخص او نظر مردم را 
درباره انتخاب شدگان استفسار کرده اند و در چندین حوزه، مردم با ذکر دلیل 
تنفر خودرا از انتخاب شدگانـ  با توجه به سوابقشانـ  ابراز داشته و از اینکه آن 
همه رای به نام آنان اعالم شده است ابراز تعجب کرده و از اعمال نفوذ و فساد در 
جریان رای گیری پرده برداشته اند. دنیا دارد مارا چهارچشمی می پاید و اگر 
براین انتخابات مهر تایید بگذاریم مورد استهزا قرار می گیریم و خواهند گفت که 
مبارزان ایرانی ضد استعمار شماری اندک هستند و ملت هنوز در حال و هوای 

40ـ  50 سال پیش است.
    اعتراض دکتر مصدق به سوء جریان انتخابات و توصیه او به رّد اعتبارنامه 
منتخبین به تقلب، دو روز بعد مورد تایید فخرالدین جزایری )روحانی و معّمم( 
نایب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه تهران قرارگرفت که گفت در 
مواردی فساد و تقلب مشاهده شده است و بعضی از انتخاب شدگان از معروفیت 
ملی و محلی برخوردار نبوده اند و معلوم نیست که چه کسانی این همه رای به نام 
آنان به صندوقها ریخته اند و به همین دلیل، او اعتبارنامه این چند نفر را امضاء 
نکرده است. احزاب ملی گرا و چپ و برخی از روزنامه ها با استناد به اعتراض دکتر 
مصدق به چگونگی برگزاری انتخابات خواستار اتخاذ تدابیری جهت روشن 
کردن مردم و آموزش دمکراسی شده و خواسته بودند که رادیو دولتی برنامه ای 
برای این کار اختصاص دهد. در آن زمان میراشرافی ناشر روزنامه، کارخانه دار و 
نماینده مجلس )که پس از انقالب سال 1357 اعدام شد( اعتراض دکتر مصدق 
و دیگران به تقلب در انتخابات را رد کرده و دست به انتقاد متقابل از دولت زده 
بود. این اعتراض ها باعث طوالنی و تندشدن جر و بحث هنگام بررسی اعتبارنامه 
ها و رّد برخی از آنها و تحریم جلسات توسط پاره ای از نمایندگان شد که حضور 
منتخبین متهم به تقلب را تحمل نمی کردند و باالخره مصدق این دوره مجلس 

را با کسب نظر مردم در یک رفراندم منحل کرد.
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روز ملی 29 اسفند و اظهارات 
مهم دکتر مصدق درباره 

ایرانيان و درآمد نفت که باید 
قاعده و ضابطه شوند

29 اسفند 1330 دکتر محمد مصدق رئیس دولت 
وقت و مبارز راه »برقراری دمکراسی واقعی« و قطع 
جهانی استثمار و استعمار و تبعیض، »29 اسفند« 
هرسال را یک روز ملّي و تعطیل عمومي اعالم کرد. 29 
اسفند 1329 طرح ملي شدن نفت ایران به صورت قانون 
در آمده بود که در اجراي آن پس از پنج دهه، از انگلستان 
در نفت ایران َخلع یَد شد و این دولت راـ  در آن زمان یک 

اَبَرقدرتـ  در برابر مصدق و مقابله با او قرار داد.

به مناسبت ملی شدن نفت ایران، مصدق تاکید کرده 
بود که نفت و هرگونه منابع معدنی و طبیعی، اموال و 
ثروت عمومی و متعلق به یکایک مردم هستند و نباید 
درآمد حاصل از آنها صرف هزینه های دولتی و روزمره 
شود، و در مورد نفت؛ طالی سیاه برود و طالی زرد وارد 
شود. واردات دیگرـ  چنانچه واقعا الزم باشندـ  باید از 
محل صادرات و در برابر و معادل آن صورت گیرد. ایران 
هزاران سال صادرکننده بود، نه تنها کاالی تولیدی 
بلکه دانش و اندیشه. ایرانیان اگر بخواهند و یا اینکه از 
آنان خواسته شود؛ بزرگترین صنعتگران و هنرمندان و 
تولیدکنندگان جهان خواهند بود. باید آنان را با روشی 
مؤثر؛ تشویق و راهنمایی کرد و مدیریّت درست داشت.

روزی که شهر »َمرو« هم از دست رفت
28 فوریه 1881 نیروهاي روسیه شهر تاریخي َمرو را تصرف و ضمیمه قلمرو آن 
کشور کردند. »َمرو« بارها حاکم نشین خراسان بزرگ، از شهرهاي باستاني ایران و َمهد 
فرهنگ ایراني و احیاء زبان و ادبیات فارسي بود و سامانیان بزرگترین کتابخانه عمومي 
را که الگوي کتابخانه هاي امروز جهان شده است در آنجا تاسیس کرده بودند. کتابخانه 
َمرو در عین حال بزرگترین کانون پژوهشي قرون وسطا و نیز مرکز تالیف و ترجمه و 
تکثیر کتاب به زبان فارسي بود. روس ها قبال بخارا و خیوه را تصرف کرده بودند. دولت 
وقت تهران دو واحد نظامي براي دفاع از َمرو به فرماندهي دو شاهزاده قاجار روانه 
ساخته بود که بین راه در حوالي قوچان، میان این دو شاهزاده اختالف شخصي بروز 

کرد و به علت رنجش یکي از آنان از دیگري و بازگشت، ماموریت به اجرا در نیامد!.
     استالین هنگام مرز بندي مجدد و ایجاد چند جمهوري در منطقه فرارود برحسب 
ملّیت و زبان محلي، َمرو و بخارا را به تاجیکستاِن پارسي زبان نداد که مبادا روزگاري 

با ایران و افغانستان، باردیگر امپراتوري ایران را تشکیل دهند.
     تهران نه تنها اعتراضي به این تقسیم بندي ظاهری استالین نکرد بلکه در صدد 
برنیامده است تا تلفظ عامیانه و تزار و روس ساز »عشق آباد!« را اصالح کند و دست 
کم از روزنامه ها بخواهد تا آن را با رسم الخط درست »اَشک آباد« بنویسند که بناي آن 
مربوط به دوران اشکانیان و زمان پادشاهی اشک یکم است. ترکمنستانی ها خودشان 

اشگ آباد تلفظ می کنند.

 فرهاد یكم دو هزار و198 سال پيش »ایوان 
ِکی« را در ورامين ساخت

فرهاد یکم شاه ایران از دودمان اشکاني درمارس سال 178 پیش از میالد )نوروز 
آن سال( دستور ساختن »رِي نوین« را در غرب شهر ري )در منطقه ورامینـ  جنوب 
شرقي تهران امروز( صادرکرد که بعدا »ایوان ِکي« خوانده شده است. مورخین یوناني 
شهر تازهـ  ایوان کیـ  را »گاراکس یا خاراکسXarhages « نوشته اند. یونانیان 

»ري« را هم »راگس Rhages  « می نوشتند.

تصویر فرهاد یکم بر سکه اش
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اف. دی. روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا برای پایان 
دادن به بحران اقتصادی آن کشور که هجوم برای خرید طال 
 Bars باِر طال ، Bullion بولیون ،Coin به صورت سکه
Bars و حواله )رسید کاغذی( خرید طال، هر روز بر وخامت 

آن می افزود و پس اندازها به جای بکار افتادن در تولید و ایجاد 
کار، صرف خرید طال و سفته بازی و از این قبیل می شد پنجم 
اپریل 1933 دستورالعمل )بخشنامه( منع و غیر قانونی بودن 
این نوع معامالت و انبارکردن طال را صادر کرد که به بخشنامه 

شماره 6102 معروف شده است. یا:
 Forbidding The Hoarding of Gold coin,

Gold bullion, Gold certification ETC

وی برای اینکه این دستورالعمل ضمانت اجرایی داشته باشد 
از دستگاه قانونگذاری آمریکا )کنگره( خواست که مجازات 
نقض بخشنامه را تدوین کند و کنگره با وضع قانون، برای نقض 
کنندگان بخشنامه منع خرید و فروش و نگهداری طال و نقره 
و از این قبیل کاالـ  جز در حد متعارف؛ مثال حلقه نامزدی، 
انگشتری ازدواج و گردن بند ساده و معمولی را جرم و مجازات 
آن را 5 تا ده سال زندان و پرداخت ده هزار دالر جزای نقدی 
تعیین کرد. این قانون همه افراد، شرکت ها و بنیادهارا در یک 
ردیف قرارداده بود و منع خرید و انبار کردن شامل همه می شد.

    روزولت یک ماه پیش از آن )ششم مارس 1933( اخطار 
کرده بود که اگر خرید و نگهداری طال و نقره و ... متوقف نشود 
رکود افزایش خواهد یافت و امید به از سر گرفته شدن توسعه 
اقتصادی از میان خواهد رفت، اّما به این اخطار توجه نشده 
بود که ناچار شد بخشنامه صادر و از کنگره بخواهد که نقض 
بخشنامه را جرم بشناسد و مجازات تعیین کند. اجرای این 
قانون که کمک زیاد به رفع بحران اقتصادی آمریکا کرد پس از 

به حالت عادی درآمدن اقتصاد این کشور متوقف شد.

در نوامبر و دسامبر سال 2012 که جمهوری اسالمی ایران 
با هجوم دارندگان پول نقد به خرید طال و ... رو به رو شده بود، 
چند اقتصاددان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا ضمن انجام مصاحبه 
های رسانه ای پیشنهاد کرده بودند که موقتا چنان قانون و 
مقرراتی در ایران وضع شود. در اسفند 1398 )مارس 2020( 
در جمهوری اسالمی سکه طال از سقف 6 میلیون تومان باالتر 
رفت )که پیش از سال انقالب 80 تومان بود( و در فروردین ماه 
1399 )ماه جاری( دولت به قوه قضایی اطالع داد که در سال 
1398 درصد توّرم 41 بوده است تا بدهی های گذشته افراد و 
ازجمله َمهر زنان را که به اجرا می گذارند بر این پایه محاسبه 
کند. معنای دیگر این توّرم این است؛ ارزش و قدرت خرید پول 
کسانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند حدودا به همین 
نسبت کاهش یافته و لذا در صدد خرید طال، ارز، خانه و زمین 
بر می آیند و قیمت ها افزایش می یابد و مشکل ساز می شود.

روزی که روزولت خرید و نگهداری طال توسط افراد و بنگاه ها را در آمریکا غیر قانونی 
کردـ  راه حلی برای مسئله افزایش روزافزون حجم نقدینگی درجمهوری اسالمی 

ایران که سال گذشته توّرم 41 درصد داشت

23
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روزولت
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اندرز والپول نخست وزیر قرن هجدهم انگلیس که همچنان در ذهن سران قدرت ها قراردارد: 
ایرانیان نباید نادرشاه دیگری به وجود آورندـ  بدبختی ایرانیان و کوچک شدن ایران نتیجه 

همین اندیشه و اندرز

رابرت والپول Robert Walpole نخست وزیر انگلستان از 1721 تا 1742، 
در اپریل 1739 و 15 روز پس از ورود نادرشاه به شهر دهلی، طرح بسط نفوذ 
و استقرار در سراسر هندوستان را برای مدتی نامشّخص )که دهها سال طول 
کشید( به تعویق انداخت. وی )متولد 1676 و متوفی در 1745( در دهه 
دوم نخست وزیری خود اجرای دو طرح گسترش خارجی )سلطه( را مّد نظر 
داشت؛ استقرار در سراسر هندوستان و حذف رقیبان اروپایی از جمله پرتغال 
و هلند از آن شبه قاره و کسب برتری بر اسپانیا در آمریکای التین. با افتادن 
هندوستان به دست شاه ایران در زمستان 1739 و شکست انگلستان در 
جنگ کارتاِجنا Cartagena )شمال غربی کلمبیای امروز و نزدیک به پاناما 
در کارائیب که این مناطق به اضافه ونزوئال در آن زمان گراناداي اسپانیا 
نامیده مي شدند. نام کارتاجنا از کارتاژ مدیترانه و امروزه خرابه هاي آن 
واقع در تونس گرفته شده است(، اجرای طرح نخست به تعویق افتاد و طرح 
دوم شکست کامل خورد. در جنگ دریایی کارتاجنا، انگلستان 50 کشتی 

جنگی و 18 هزار تفنگدار از دست داد و اسپانیا تا زمان شکست در جنگ با ایاالت متحده بر سر کوبا در اواخر سده نوزدهم برتری خودرا در 
آمریکا التین حفظ کرد. در جریان جنگ کارتاجنا، اسپانیایي ها از افراد یک قبیله از بومیان منطقه که امروزه عمدتا در ونزوئال و کلمبیا 
زندگي مي کنند استفاده کردند، به آنان گفته بودند که اگر انگلیسي ها پیروز شوند با بومیان همان خواهند کرد که با بومیان آمریکاي 

شمالي کردند )انهدام( و بومیان کارائیب در زیر پرچم اسپانیا تفنگداران انگلیسي را به زانو درآوردند.
    اندرز سیاسی والپول پس از شکست ارتش امپراتور مغول تبار هندوستان در دشت َکرنال از ارتش ایران و تسلیم امپراتور و ورود نادر 
به دهلي این بوده است که نباید امکان داده شود که ایرانی تبارها )از فرات تا سند و از سیحون تا قفقاز شمالی( گردهم آیند و ژنرال نادر 
دیگری به وجود آورند. همین اندرز که موردي از سیاست خارجي دولت لندن شده است سبب شد که انگلیسی ها در سده بعد افغانستان 
و بلوچستان شرقي را از ایران جدا کنند و مناطق جنوبی و غربی خلیج فارس را از نفوذ دولت ایران بیرون آورند و دست روس ها را برای 
تصرف قفقاز و منطقه فرارود باز بگذارند و شاه قاجاریه را وادار به دادن سلیمانیه عراق به عثمانی و گذشتن از دعاوی ایران بر بصره و شرق 
دجله کنند و .... والپول بیش از هر نخست وزیر دیگر بر انگلستان حکومت کرد. نادر پس از اطمینان از ادامه از وفاداري دولت هند، چندي 
پس از ورود به دهلي و پس از اینکه شنید برادرش ابراهیم خان در داغستان )جنوب روسیه( کشته شده است، درهمان سال 1739 از 
دهلی عازم داغستان )قفقاز شمالی( شد تا لِزگی ها که برادر اوـ  ابراهیم خانـ  فرماندار قفقاز شمالی را کشته بودند گوشمالی دهد. وی 

در همین زمان، چند گردنکش را در بخارا و سمرقند از میان بُرد.

Robert Walpole
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زادروز »رنه دکارت« نویسنده فرمول جامعه 
 اشاره ای به این فرمول و تدریس آن در دبیرستان ها

سي و یکم مارس زادروز فیلسوف فرانسوي »رنه دکارتRene Descartes« است که در سال 1596 به دنیا آمد.
    بزرگترین کار او نوشتن »فرمول جامعه« بوده است که به قّوت خود باقي است.

    وي بود که گفت: چون فکر مي کنم؛ زنده هستم. به عبارت دیگر کسي که قادر به فکر کردن است، گرچه فلج و زمین گیر و پیر باشد، 
زنده است و کارایي دارد. بر این بیان دکارت تاکنون تعبیر و تفسیرهاي متعدد نوشته اند.

    بسیاری از قوانین و ضوابطـ  از ضوابط خانواده تا قوانین اساسی و وظایف و مسئولیت های دولت و ملّت در قبال یکدیگر برپایه فرمول 
دکارت )فرمول جامعه( تنظیم شده اند. بر پایه این فرمول؛ اگر اعضای جامعه )از کوچکترین آن؛ خانوادهـ  زن و شوهر تا بزرگترین آن؛ 
جامعه ّملی و جهانی( کمک نکنند تا هدف مشترک تأمین شود، جامعه ای وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر؛ جامعه از افرادی )2 نفر 

تا صدها میلیون( تشکیل می شود که برای رسیدن به هدف مشترک همکاری، همیاری و تالش مشترک کنند.
    از آغاز قرن بیستم، عقاید رنه دکارت و بویژه فرمول جامعهـ  نوشته او در کتاب های تعلیمات اجتماعی مدارس متوسطه در سراسر 
جهان درج و تدریس می شود. در ایران، به اشاره دکتر علی امینی نخست وزیر وقت )نخست وزیر دو سال اول دهه 1340(، فرمول 
جامعه، تفسیر آن و عقاید رنه دکارت به مطالب کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دبیرستان ها اضافه شد )کتاب تعلیمات اجتماعی برای 

کالس چهارم تعلیمات متوسطه(.

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

Rating

)سنجش نظر مخاطبان رادیوـ  تلویزیونها و تعيين »درصد« بيننده و شنونده راضي و ناراضي(

طبق آخرین ریتینگ اخبار رادیوـ  تلویزیون ها، شیوع 
بیماری کرونا مخاطبان این دو گروه رسانه را نزدیک به 30 
درصد افزایش داده است که آنالین ها و سوشل میدیا آن 
را در سال های گذشته به تدریج کاهش داده بود. به این 
مناسبت نگاهی داریم به کار »ریتینگ مخاطبان« رادیو 

تلویزیونها:
ـ تلویزیونها غیردولتي هستند  درکشورهایي که رادیوـ 
و به صورت تجاري عمل مي کنند از جمله آمریکا، اگر 
یک برنامهـ  هرقدر مهم از نظر فني و محتواـ  در ریتینگ 
Rating )سنجش نظر مخاطبان و تعیین »درصد« بیننده 
و شنوندِه راضي و یا ناراضي( نمره کم و خالف انتظار بیاورد 
تعطیل خواهد شد، زیرا صاحبان آگهي اجازه نمي دهند 

اعالنشان در آن برنامه پخش شود.
    دهم مارس 2003 »فیل دانهو« روزنامه نگار قدیمي 
که یک برنامه میز گرد زنده همراه با پرسش و پاسخ تلفني 
را در شبکه امـ  ا س. ان. بي. سي. )متعلق به مایکروسافت و 
ـ آمریکا ( اجرا مي کرد  نشنال برادکستینگ کورپوریشـ 
و براي یک گروه آگاه با تحصیالت باال جالب بود اعالم کرد 
که چون »درصد« بینندگان برنامه او از نصاب معین پایین 
رفته و به 379 هزار تقلیل یافته است، ادامه آن برنامه براي 

شبکه مقدور نیست و از 28 مارس 2003 تعطیل خواهد 
شد!. معناي این عمل این است که شبکه ها به خاطر اعالن 
و در آمد؛ مجبورند سلیقه اکثریت مخاطبان را مالک قرار 
ـ  دهند و از برنامه هاي سنگین و همچنین مهم )فرهنگيـ 
سیاسي(، صرف نظر از کیفیت تولید که در خور فهم و مطابق 
سلیقه و پسند اکثریت )عوام الناس( نباشد صرف نظر کنند 
و اُفت کار را بپذیرند که این، یک ضعف بزرگ شبکه هاي 
تجاري در دهه هاي اخیر بشمار آورده شده است و این بحث 
دنباله دار را به وجود آورده است که آیا شبکه هاي رادیوـ  
تلویزیوني باید تجاري و صرفا براي کسب و کار باشند و احیانا 

تحت نفوذ قرارگیرند و ...؟.
ـ تلویزیوني،      در بیشتر کشورها، هنوز شبکه هاي رادیوـ 
دولتي )عمومي( هستند و هزینه هاي آنها از محل مالیات 
ها و عوارض تامین مي شود. در آمریکا هم یک شبکه رادیو 
تلویزیون عمومي )بدون آگهي تجاري آنچناني( وجود 
دارد که ظاهرا غیر انتفاعی است و هزینه آن ازاعانات افراد و 
ـ فرهنگي دولت تامین مي  موسسات و کمک هاي آموزشيـ 
شود. در زمستان 2011 و درجریان صرفه جویي در هزینه 
هاي دولت، صحبت از این بود که کمک دولتي به آن شبکه 

مشمول کاهش و یا حذف قراربگیرد.

خردادماه1399( اردیبهشت-  )فروردین-  مجله روزنامک شماره 74-73-72 

Phillip John Donahue
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دانستنی ها

روزی که فردوسی 
شاهنامه را بپایان 

رساند

برپایه برخی محاسبات تقویمی 
 ، ن گا یسند ی نو شته ها و نو
ابوالقاسم فردوسی توسی؛ شاعر، 
میهندوست و احیاگر بنام زبان 
پارسی اشعار خودـ  دهها هزار 
بیت و مکتوب در 7 جلد را هشتم 
مارس  1010 از تقویم میالدی 
گریگوری )و طبق محاسبات 
دیگر سال 1011 و سال 400 
هجری قمری( بپایان بُرد. دیوان 
اشعار فردوسی که کوشیده است 
عاری از واژه های خارجی باشد، 
شاهنامه عنوان دارد )به مفهوم 
آن زمان؛ تاریخ، زیراکه همه امور 
در دست شاهان بود( و حاوی 
گزینش هایی از تاریخ ایران تا 
تصرف آن به دست عرب مسلمان 
در قرن هفتم میالدی از دیدگاه 
او و برپایه اطالعاِت بدست آورده 

وی است.

 فردوسی متولّد 329 هجری قمری )940 میالدی( در یک روستا در منطقه توِس خراسان، 73 سال بعد در همین محل 
فوت شد. وی که یک شیعه مذهب بود بدون کمک مالی از احدی، 33 سال ُعمر خودرا صرف گفتن این اشعار کرد و عنوان 
»میهندوست بزرگ« از تاریخ عمومی گرفت. او در سی امین سال سرودن اشعار شاهنامه )3 سال پیش از پایان آن( گفته 

است:

بسی رنج بُردم در این سال سی                                         عجم زنده کردم بدین پارسی

 

خردادماه1399( اردیبهشت-  )فروردین-  مجله روزنامک شماره 74-73-72 

تصویر یکی از مجسمه های فردوسي



روزی که فضاشناس ایرانی، عبدالرحمن صوفی که نام او بر یک سّياره و یک فرورفتگی 
ماه گذارده شده است فوت شد

عبدالرحمن صوفی فضاشناس ایرانی قرن دهم میالدی در روزی چون امروز )25 ماه می 986( در هشتاد و سه سالگی در شیراز 
فوت شد. وی هفتم دسامبر 903 در ری به دنیا آمده بود و بسیاری از سالهای ُعمر را در اصفهان زیست کرده بود و مورد حمایت 

عضدالدوله دیلمیـ  حکمران وقت بود.
    عبدالرحمن که درغرب به نام »اَل صوفیـ  تلفظ اروپایی؛ اَز زوفی Azophi شناخته می شود به کشفیات وسیع در منظومه شمسی و 
ترکیب ستارگان دست یافته و در این باره در سال 964 میالدی کتابی زیر عنوان »صَور الکواکب« که با هر شرح و تعریف دارای تصویر 
)به ترسیم خود او( است، تألیف و این کتاب را با نام عضدالدوله که مشّوق و حامی او بود آغاز کرده است. از آنجا که در قرون وسطی در 
سرزمین های اسالمی، نگارش کتاب های ِعلمی و فلسفی به زبان عربی مرسوم بود، عبدالرحمن به رغم عالقه مندی تمام به زبان 

مادری، کتاب خودرا به زبان عربی تألیف کرد.
    اهمیت عبدالرحمن صوفی در فضاشناسی به حّدی است که یک فررفتگی در کره ماه را به نام او گذارده اند و پس از کشف یک سیاره 
تازه در منظومه شمسی توسط فضاپیمایاِن اواخر قرن 20، که ابعاد آن حدود 7 کیلومتر است، این سّیاره نیز به نام او؛ »اَل صوفی« اسم 
گذاری شده است. این سّیاره که با هر تلسکوپ از زمین قابل رؤیَت نیست بمانند سّیاره های دیگر، به ِگرد خورشید در حرکت است.

 

... و »َامنِستي اینترنشنال« کار خود را آغاز کرد

اَمِنستي اینترنشنال« که هدف هاي آن در ماه مي 1961 به تصویب هیات مؤسس رسیده بود از 15 اکتبر سال 1962 آغاز بکار 
کرد. هدف عمده این سازمان که مدعي داشتن بیش از یک میلیون و یکصد هزار عضو از 150 کشور است و در 46 کشور هم نماینده 

و دفتر دارد دفاع از زندانیان سیاسي و پاسداري از حقوق بشر اعالم شده است.

طبق منشور این سازمان، امنستي اینترنشنال )عفو بین المللي( بنیادي جهاني و مستقل است و عمدتا با اعدام، شکنجه، ارعاب 
افراد از هر دست، ربوده شدنهاي سازمان یافته افراد، محاکمه غیر علني، محاکمه بدون وکیل مدافع، بازداشت بدون اعالم اتهام، و 
همچنین بازداشت بدون حکم قاضي عادل، ایجاد مزاحمت براي افراد - صرفا به خاطر داشتن عقیده اي دیگر و یا اعتراض و ابراز 

مخالفت مسالمت آمیز و نیز هرگونه تبعیض به وجود آمده است.
    برخي مدعی شده اند که مروري بر کارهاي این سازمان در ربع قرن اخیر، این تردید را در ذهن به وجود مي آورد که این سازمان 

هم خالي از نفوذ پاره ای از قدرت هاي جهاني در مطرح ساختن مسائل نبوده است و ....

 

keihanizadeh@gmail.com.
www.rooznamak.com
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روزی که استالين بيوه لنين را از عضویت در کميته حزب 
کمونيست بيرون کرد!

 » Nadya Krupskaya 17 مارس 1931 استالین »کروپسکایا لنین
بیوه لنین را از کمیته مرکزي حزب کمونیست شوروي بیرون کرد. کروپسکایا 
)1869 - 1839( در 30 سالگي با لنین ازدواج کرده بود. وي که دختر یک افسر 
ارتش تزار روسیه وقت بود از جواني بر ضد طبقه خواص در این امپراتوري بود که 

از امتیازات ویژه برخوردار بودند.
 »نادیا« با این تفکر به صف سوسیالیست هاي روسیه پیوست و پس از ازدواج با 
لنین دوبار مجبور به ترک وطن و اقامت در فرانسه شد. نادیا که قبال یک معلم بود 
سالها از کارشناسان وزارت آموزش و پرورش روسیه شوروي و ده سال معاون این 
وزارت بود. وي در عین حال عضو کمیته مرکزي حزب کمونیست و عضو شوراي 
عالي روسیه شوروي بود.  لنین پیش از مرگ، وصیت نامه خودرا به »نادیا« دیکته 
کرده بود. نادیا از مخالفان صدور کمونیسم از سوي مسکو به کشورهاي دیگر و نیز 
انقالب دائمي )فرضیه تروتسکي( بود. او عقیده داشت که اگر از طریق مدارسـ  
آموزش و پرورش، نسل نو و از طریق رسانه ها )مطبوعات، کتاب و هنر نمایش(، 
نسل جاري را سوسیالیست واقعي نکنیم نمي توان به آینده نظام شوروي اطمینان 
داشت. او اصرار فراوان به ضمیمه شدن رسانه های روسیه شوروی به وزارت 

آموزش و پرورش داشت و مي گفت که این دو عامل، یک وظیفه مشترک دارند. او مي گفت که بیشتر اعضاي حزب و مقامات حزبي و 
دولتي تظاهر به سوسیالیست بودن مي کنند. اختالف او با استالین بر سر انتخاب مدیریت ها بود. استالین مدیریت ها را به »بله قربان 

گویان« خود مي داد و »نادیا« مي گفت که باید به شایسته ها داد تا نظام سوسیالیستي از درون ویران نشود.
    »خاطرات نادیا« که مي توانست راه اصالح امور شوروي قرار گیرد پس از نخستین چاپ، به اشکال مختلف دچار سانسور شد و به 
همین سبب متون ترجمه هاي آن به زبانهاي دیگر با هم متفاوت است و معلوم نیست که کدام یک از آنها به اصل خاطرات نزدیکتر باشد.

فراري داده شدن پارسي زبانان از کاشغر به بَدخشان که اینک 
یک مسئله دولت پكن شده است

76 سال پیش از میالدـ  حدودا بهار آن سال، طوایفي که در منطقه ُگبيـ  آلتاي )غرب مغولستان( مي زیستند با استفاده از فرصت 
احضار واحدهاي ایراني مستقر در مرز منطقه اي که امروزه در آنجا اویغورها زندگي مي کنند و در آن زمان، محِل سکونت پارسي زبانان 
بود به این منطقه هجوم آوردند و پارسي زبانان را به بَدخشان )شمال شرقي افغانستان امروزـ  تاجیکستان( فراري دادند و برجایشان 
نشستند. با وجود این، آثار فرهنگ ایراني و بسیاري از واژه هاي فارسي براي مثال؛ کاریز )قنات( در آنجا تا به امروز باقي مانده است. 
این منطقه که روس ها عنوان »ترکستان شرقی« بر آن نهادند در سازش روسیه و انگلیس در آگوست 1907 به چین داده شد که 

اینک برای این دولت مشکل زا شده است.
     ِمهرداد، شاه اشکاني ایران در سال 82 پیش از میالد همه نیروهاي رزمي ایران حتي ار دورترین نقاط امپراتوري را احضار کرده 
بود تا قدرت روم را بشکند که رومیان که چنین دیدند حاضر به صلح شدند و شکستن قدرت روم در شرق به بعد موکول شد و در سال 

53 پیش از میالد به دست ژنرال سوِرنا انجام گرفت.

Nadya Krupskaya




