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به جای سرمقاله

سونامی نقدینگیـ  در طول 40 سال، نقدینگی
 )پولـ  اسکناس کاغذی چاپ شده در جریان( شش هزار و 837 برابر شدـ  از 

آذرماه 1397 آمار نقدینگی منتشر نشده است!
نقل یک بررسی منتشر شده در رسانه ها:     سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران در یک سال اخیر، از ثبات بازارهای مختلفـ  از ارز گرفته تا طال و مسکن را کاسته و به 
توّرمی عمومی تبدیل شده است .    اینک این پرسش مطرح است که این سونامی چگونه طی سال ها شکل گرفته و چه مخاطراتی ممکن است داشته باشد؟. از سال 

1357 )سال انقالب( تاکنون، حجم کل نقدینگی 6837 برابر شده است!.
    حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران، بنا به آمارهای بانک مرکزی، در سال 1357 ]سال انقالب[، 258 میلیارد تومان بود. در دوران بعد از انقالب، میزان نقدینگی در 
کشور افزایش یافت و به تدریج، کشور با سونامی نقدینگی شده است. در این دوران، و تنها در عرض سه سال نخست، حجم کل نقدینگی در ایران دو برابر شد. در سال 
1360، حجم کل نقدینگی به 524 میلیارد تومان رسید. در طول جنگ هشت ساله، دولت با کسری بودجه روبرو بود و برای جبران این کسری بودجه به سمت استقراض 
از بانک مرکزی و خلق نقدینگی از این طریق می رفت. در سال 1356، بار دیگر حجم کل نقدینگی )نسبت به سال 1360( دو برابر شد و به 1.1 هزار میلیارد تومان رسید. 
در این سال، میزان درآمدهای نفتی ایران به علت جنگ، کاهش تولید و کاهش قیمت نفت به پایین ترین میزان در دوران پس از انقالب رسیده بود و درآمد ایران از محل 

صادرات نفت و گاز، تنها 6.2 میلیارد دالر بود.
    سال 1365 نخستین سالی بود که نقدینگی، آستانه هزار میلیارد تومانی را پشت سر گذاشت. در سال 136۹ که کشور وارد فضای بازسازی پس از دوران جنگ شده 
بود، حجم کلی نقدینگی نسبت به سال 1365، دو برابر شد. افزایش نقدینگی با شیب زیاد ادامه داشت تا این که در سال 1375، نقدینگی به 11 هزار میلیارد تومان رسید 
و آستانه 10 هزار میلیارد تومانی را پشت سر گذاشت. بحران بدهی های ارزی کشور در سال های آغازین دهه 70 شمسی در کنار میزان باالی نقدینگی، توّرم باالیی را 
در آن سال ها ایجاد کرد و میزان تورم در سال 74 به رقم استثنایی 4۹ درصد رسید. هنوز دهه 70 به انتها نرسیده بود که دوباره در سال 7۹، حجم کل نقدینگی نسبت 

به سال 75 دو برابر شد و به حدود 25 هزار میلیارد تومان رسید!.  و اّما، نقدینگی از سال 1380 تاکنون:
    در سال آغازین دهه 80، حجم کل نقدینگی به 32 هزار میلیارد تومان رسید. سه سال بعد در سال 1383، حجم کل نقدینگی نسبت به سال 80، دو برابر شد و به 
68 هزار میلیارد تومان رسید. این روند شتاب رشد نقدینگی ادامه داشت تا این که در سال 1385، نقدینگی از آستانه 100 هزار میلیارد تومان گذر کرد و به 128 هزار 
میلیارد تومان رسید. در کل، در دهه 80 از آنجا که تولید در کشور در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار داشت و بازارهایی نظیر بازار ارز و سکه، اسیر رفتارهای سفته بازانه 
نبودند، میزان قابل توجهی از نقدینگی سرگردان جذب تولید می شد و آثار مخرب نقدینگی چندان بروز نمی کرد. با این حال، در همین دهه نیز بازار مسکن شاهد هجوم 
قابل توجه نقدینگی ُخرد بود و قیمت مسکن در این دهه افزایش قابل مالحظه ای یافت.در آغاز دهه ۹0 حجم کل نقدینگی به 354 هزار میلیارد تومان رسید. تحریم 
در این سال ها، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده بود و در شرایط تحریمی، میزان باالیی از نقدینگی سرگردان وارد بازارهای ارز، طال، مسکن و خودرو شد. هجوم 
نقدینگی به این بازارها در نهایت تورم سنگین سال های ۹1 و ۹2 و رشد منفی اقتصادی را به همراه داشت.در دهه ۹0، بانک های خصوصی و جنگ سود شکل گرفته 
بین بانک ها با هدف جذب سپرده گذاران بیشتر، به محّرکی برای رشد نقدینگی تبدیل شد. در تمام این سال ها، میزان باالیی از نقدینگی توسط بانک ها خلق می شد 
تا آن ها قادر باشند سود سپرده های جذب شده را بپردازند. در اوایل دهه ۹0، موسسات مالی و اعتباری نیز با فراغ باال بر حجم کل نقدینگی می افزودند و مشغول ایجاد 
بحرانی بودند که لزوماً در سال های بعد باید بروز می کرد. در سال 13۹4، نقدینگی برای نخستین بار آستانه 1000 هزار میلیارد تومانی را پشت سر گذاشت و به 1017 
هزار میلیارد تومان رسید. آخرین آماری که از حجم کل نقدینگی کشور توسط بانک مرکزی منتشر شده مربوط به آذر سال ۹7 است؛ بعد از این تاریخ، بانک مرکزی 
در حرکتی عجیب، آمار مربوط به بخش پولی و بانکی را منتشر نکرده است. حجم کل نقدینگی در آذر سال گذشته 1764 هزار میلیارد تومان بوده و از آن زمان تاکنون 
قطعاً حجم کل نقدینگی رکوردهای جدیدی خلق کرده است. در واقع، اگر همین آمار آذر ۹7 را هم مالک بگیریم، حجم کل نقدینگی از ابتدای انقالب تاکنون 6837 
برابر شده است!. رشد مهارنشده نقدینگی در تمام این سال ها خطری بوده که اقتصاد کشور را تهدید می کرده است و این خطر همچنان وجود دارد. در یک سال اخیر، 
سونامی نقدینگی تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته ازجمله ایجاد رکود اقتصادی و تورم. در شرایط موجود، اگر فکر عاجلی برای حل معضِل خلق نقدینگی صورت 

نگیرد، این سونامی ادامه خواهد داشت.

keihanizadeh@gmail.com.
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تاريخچه اسکناس، ايجاد بانک های مرکزي و خطر توّرم نقدينگي
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

پاسخ:
16 جوالي 1661 سوئدي ها پول کاغذي )اسکناسـ  
Banknote ( به جریان گذاردند. دولت مغول ها در چین سه قرن 

و اندی )نزدیک به چهار قرن( پیش از سوئد، پول کاغذی رایج 
کرده بود.    فکر ساخت پول کاغذی از چین است که یک بار 
برای مدتی بسیار کوتاه در 118 سال پیش میالد منتشر شد، 
این پول، کاغذی نبوّد پوستی بود و بار دیگر و باز برای چندماه 
در سال 14۹ میالدی در چین، که هر دوبار با اعتراض مردم رو 

به رو شد و لغو گردید.
     یک ایلخان مغول نیز در ایران پول کاغذی بیرون داد که 
با شورش مردم رو به رو شد و آن را لغو کرد. انگیزه انتشار پول 
کاغذی، ولخرجی دولت های مربوط و نداشتن طال و نقره 

)مسکوک( به حد کافی بود.
    پس از انتشار پول کاغذی در سوئد، این ابتکار رفتهـ  رفته 
جهانی شد و برای جلوگیری از اعتراض مردم، بر پایه ذخایر 

طالی هر کشور قرار گرفت و اصطالحا »استاندارد طال«.
     چاپ اسکناس به تدریج ایجاد بانک مرکزی در هر کشور 
را باعث شد زیراکه باید سازمانی برای چاپ اسکناس و تضمین 
تبدیل آن به طال در صورت مراجعه یک فرد و یا افراد دارنده 
اسکناس وجود می داشت. بانک های مرکزی در جریان 
تکامل، نه تنها ناشر اسکناس بلکه محل ذخیره طالی کشور 
و نیز سازنده سیاست های پولی کشور و کنترل کننده بانک 
ها شدند. این تکامل ادامه یافت و بعدا طبق قانون هر کشور، 

بانک های مرکزی دارای شورای انتخابی مرکب از کارشناسان 
امور مالی و اقتصادی و مستقل از سه قوه دولتی و مسئول امور 
بانکیـ  پولی و ملزم به تضمین سپرده های بانکی شدند و واضع 

مقررات ناظر بر این امور.
    عمدتا از قرن بیستم، برخی از پول ها جنبه بین المللی و معیار 
و وسیله مبادالِت بین کشورها شدند و دالر آمریکا پس از جنگ 
جهانی دوم در صدر آنها قرار گرفت و این کشور راـ  کشوری 
که پیش از جنگ جهانی دوم از لحاظ قدرت نظامی در ردیف 

هفدهم )پس از دانمارک( بود ابَر قدرت کرد.
    ریچاد نیکسون سی و هفتمین رئیس جمهوری آمریکا برای 
اینکه دست 12 بانک مرکزی این کشور برای چاپ اسکناس باز 
باشد، دالر را از 1۹71 از استاندارد طال خارج کرد و متعاقب آن 
بسیاری از کشورهای دیگر ازجمله ایران و کار به توّرم پول در 
بعضی کشورها کشید، زیراکه چاپ اسکناس برای خرج کردن 

حّدی دارد و بیش از آن خطر است.
    دالر آمریکا عمدتا در خارج از این کشور در معامالت بکار 
می رود. با وجود این، این کشور مقروض بانک های مرکزی 
خویش است که اوراق قرضه می فروشند. این بانک ها حساب 
های بانکی مردم در بانک های کشور خودرا در برابر هر حادثه 
ای ازجمله جعل و سرقت دسته چک و ... و ورشکستگی بانک 
مربوط تضمین کرده اند و حرف ندارد. تجربه تاریخ نشان داده 
است که چاپ اسکناس بیش از حد و توّرم پول )نقدینگي(، برای 

یک کشور نهایتا مسائل متعدد ببار آورده است.

پرسش یک مخاطب: ممکن است تاریخچه اسکناس )پول کاغذی( را بنویسید:
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گشتی در رویدادهای ماه

دستگیری 3 مسافر در فرودگاه بین المللی تهران )فرودگاه امام( که 100 هزار 
دالر و 750 هزار يورو با خود داشتند

روزنامه کیهانـ  24 تیر: به گزارش ناجا )نیروی انتظامی(، پلیس فرودگاه امام )فرودگاه پروازهای بین المللی تهران( در جریان بازرسی مسافران خروجی، 
به سه مسافر عازم استانبول )ترکیه( ظنین شدند که پس از بازرسی لباس و بار آنان، صد هزار دالر آمریکا و 750 هزار یورو که به طرزی ماهرانه  در داخل بار 

خود جاسازی کرده بودند کشف و به دلیل عدم ارائه مجّوز قانونِی خروج این ارزها، آنها را ضبط کردند.
طبق این گزارش، این سه مسافر متهم به قاچاق ارز شدند و به مقام قضایی مربوط تحویل گردیدند تا در صورت اثبات جرِم قاچاق، مجازات شوند. جابه جایی 

ارز در جمهوری اسالمی باید در حّد مجاز و یا با مجوز بانک مرکزی و سازمانهای مربوط باشد.

دولت پرتغال صدور ويزا برای ايرانیان  را متوقف کرد
لیسبونـ  16جوالی: »اگوستو سانتوز سیلوا« وزیر امور خارجه پرتغال ضمن تأیید متوقف ساختن صدور ویزای ورود به پرتغال برای اتباع جمهوری 

اسالمی ایران، علت این تصمیم را مسائل امنیتی اعالم کرد.
 او ضمن اعالم این تصمیم در جلسه پارلمان پرتغال، همچنین گفت که علت را بعدا برای نمایندگان توضیح خواهد داد، اما آن را منتشر نخواهد کرد!.

سانتوز سیلوا گفته است درباره آنان هم که در پرتغال هستند آسان گیری نمی شود ]تمدید اقامت و ...[.

واردات داروهای تاريخ گذشته و کابل برق
 به جای تجهیزات پزشکی به جمهوری اسالمی

15   جوالی )تیرماه(ـ  »سعید نمکی« وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشگی جمهوری اسالمی از پرونده تخلّف در سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت: 
برخی افراد که در سازمان غذا و دارو با شرکت های متخلّف همراهی کرده بودند، بازداشت شده، در حال بازجویی هستند و اعترافاتی نیز کرده اند.

نمکی گفت: در یک مورد، با 2 میلیون یورو ارز دریافتی، به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است!. خرید و وارد کردن داروهای »تاریخ گذشته« نیز 
از جمله اتهامات وارده به متهمان است که یکی از این متهمان؛ »دو تابعیتی« است.

افزايش و کاهش ارزش برابری دالر آمريکا در بازار تهران
اواخر تیرماه در بازار تهران ارزها و طال سریعا باال رفتند. سکه طال به 11 میلیون و 500 هزار تومان رسید و دالر باالتر از 24 هزار تومان و چند ساعت هم 

باالتر از 25 هزار تومان که از چند روز بعد، آهنگ پائین آمدن کرد و دالر آمریکا به حدود 22 هزار رسید.
طبق گزارش ها، علت کاهش این بود که بانک مرکزی دوشنبه 30 تیرماه، 342 میلیون دالر در سامانه نیما عرضه کرد و کاهش بهای دالر در بازار تهران 

در 31 تیرماه برای دومین روز متوالی ادامه یافت و به حدود 22 تومان رسید.
در ابتدای سال 13۹7 ارزش برابری دالر آمریکا 4 هزار و 700 تومان بود که شنبه و یکشنبه این هفته )اواخر تیرماه 13۹۹( به 23 هزار و 700 تومان 

رسید و برای چند ساعت داشت مرز 25 هزار را هم می شکست.
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محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شدـ  نظر يک حقوقدان ايرانی مقیم اروپا
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسالمی هشتم مرداد  )سی ام جوالی( از محکوم شدن محمدعلی نجفی ـ  40 سال دولتمرد و سیاستمدار و  وزیر در چند کابینه، 

دستیار و مشاور رئیس جمهور و شهردار پیشین تهران، مدّرس دانشگاهـ  به قصاص نفس ]قتل[ توسط دادگاه بَدوی خبر داد.

وی گفت که شعبه نهم دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی َکشکولی، محمدعلی نجفی را در مورد  قتل »میترا اُستاد« زن دومش به »قصاص« 
محکوم کرده است. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.

به اظهار سخنگوی قوه قضائیه،  قاضی دادگاه »قتل َعمد را محرز دانسته« و به همین دلیل ُحکم »قصاص« صادر کرده است. دادگاه همچنین نجفی را در ارتباط با 
نگهداری سالح غیرمجاز به دو سال حبس محکوم کرده است.

محاکمه محمدعلی نجفی در سه جلسه برگزار شد که اولین جلسه؛ 22 تیرماه و آخرین جلسه آن در 31 تیر برگزارشده بود.

نجفی هفتم خرداد 13۹8 پس از وقوع حادثه، برای دخترش نامه نوشت و قضیه را شرح داد و به قم رفت تا بر قبر پدرش فاتحه بخواند و خودکشی کند که در اینجا 
پشیمان می شود، به تهران باز می گردد و خود را به پلیس معرفی می کند. او به پلیس و نیز در دادگاه می گوید که از ماه ها پیش با میترا 36 ساله که ازدواج آنها اتفاقی بود 
اختالف داشته و آن روز، تنش  میاِن  شان باال گرفته بود و در این حال، میترا به حّمام خانه می رود ولی همچنان سر مشاجره داشت که به قصد ترساندن و ساکت کردن 
او با سالح وارد حّمام شد و پس از درگیری فیزیکی چند تیر شلیک شد و ... و قصد قتل نداشت. نجفی در مورد سالح بدون پروانه گفته است این سالح از دهها سال و در 
زمانی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود همانند سایر مقامات، از باب احتیاط در اختیار او هم قرار داده شده بود و فراموش کرده بود که برای تجدید مجّوز آن  اقدام 

کند. الزم بود که سازمان مربوط به او اطالع می داد ]نوتیس می داد[ که برود و مجّوز را تجدید کند و یا اینکه سالح را پس بدهد.

نجفی قبال گفته بود که قصد طالق دادن میترا را داشت ولی میترا راضی به طالق توافقی )توافق بر سر طالق( نشده بود.

وکیل قضایی نجفی رویداد را قتل َعمد نمی داند و گفته است که نسبت به ُحکم صادره تجدید نظر خواهد داد. یک حقوقدان ایرانی مقیم اروپا هم در این زمینه گفته 
بود که این قتل »قتل ِ با َسبِق تصمیم« و طرح ریزی شده نبوده و در اثنای مشاجره صورت گرفته است. اگر نجفی قصد قتل داشت، وقتی که میترا در خواب بودـ  نه در 
حمامـ  این کار می کرد، یا در غذای او َسم می ریخت و یا پول می داد در خیابان با اتومبیل به او بزنند و راههایی از این دست، نه اینکه در حمام. چرا وقتی که دیگر مقام 
دولتی نداشت، اسلحه را از او پس نگرفته بودند. این حقوقدان گفته بود که در مورد این ِکیس )پرونده( باید دقت شود. سالها بعد درباره اش کتاب ها نوشته خواهد شد 

و .... نباید ساده انگاری شود.

از آن نجفی تا این نجفی
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ماحصل مذاکرات دو نشست 27 روزنامه نگار و انديشمند
 درباره مسائل و چاره جويی، که در تیرماه و شهريور سال انقالب

 در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، هیچ بود
28 ژوئن 1۹78 )هفتم تیرماه 1357 و سال انقالب( به دعوت دکتر منوچهر گنجی وزیر وقت آموزش 
و پرورش، 27 روزنامه نگار و اندیشمند در تاالر این وزارتخانه گردآمدند تا درباره مسئله روز ]راهپیمایی 

ها و تظاهرات که تا آن زمان، متناوب و عمدتا مسالمت آمیز بود[ بحث و استعالم نظر شود.
    ماحصل این مذاکراِت 4 ساعته این بود که »راهپیمایی، اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز و بی 
زیان« حکایت از مسائلی در جامعه دارد و نوعی پیام گروهی و انتقاِل خواست، انتقاد، شکایت و ابراز 
نارضایتی است و اگر به پیام، خواست و انتظار آن جماعت توجه فوری نشود، تظاهرات تدریجا به انقالب 
و ... تبدیل و ممکن است که به تغییرات ُکلّي )تمام عیار( بیانجامد. هنوز دیر نشده و ضروری است که 
»شاه« شخصا با نمایندگان ناراضیان مالقات، مسائل و کاستی ها مطرح و خواستهای منطقی آنان 
پذیرفته و زمان اجرای اصالحات به صورت جدول زمانبندی صریحا اعالم شود. رادیوـ  تلویزیون دولتی 
باید به صورت شورایی اداره شود نه به مدیریت یک فرد و پخش اعالن های تجاری باید از آن حذف شود. 
تلویزیون دولتی با هدف تکامِل مدنّیت باید مردم را به روش رسانه اي )در قالب برنامه هاي خود( آموزش 
و ارتقاء دهد. در دنیای امروز، »رسانهـ  میدیا« نقش اساسی در ایجاد ناآرامي و آشوب و نیز رفع آن و آماده 
کردن زمینِه اجرای برنامه ها و سیاست ها دارد. تلویزیون دولتی تنها برای پخش فیلم های هالیوودی 

نیست. در کشورهایی که نشر مطبوعات و تأسیس حزب نیاز به گرفتن پروانه از دولت دارد و هزاران مکافات و عبور از هفت خوان رستم، تظاهرات خیابانی 
مکّرر است، و وسعت و تداوم بیشتری دارد. ضروري است که در ایران هم تأسیس حزب و انتشار نشریه آزاد باشد تا قطع نامِه حزب و سرمقالِه روزنامه، مشکل 
را بگوید و به اطالع دولت برسد و اقدام کندـ  اقدام سریع، پیش از اینکه مردم به خیابانها بریزند و کنترل از دست برود و دولت های خارجِی آماده مداخله، 
جهت بهره برداري وارد معرکه شوند. این کار )آزادي تأسیس حزب و انتشار نشریه( در ایران، نیاز به تصویب قانون داردـ  قانون موضوعه و یا افزودن اصلي 

بر اصول قانون اساسي.

دراین نشست، این نگارنده )ناشر مجله روزنامک و در آن زمان از دبیران تحریریه روزنامه اطالعات( از سوی این روزنامه و دکتر حسین آل ابراهیم از جانب 
روزنامه کیهان شرکت کرده بودیم.

    مرور زمان نشان داد که به این توصیه هاِي اساسی توجه نشد.

همین وزیر ]دکتر منوچهر گنجی اینک 88 ساله مؤسس کمیته ایرانی حقوق بشر در سال 1۹67، رئیس پیشین دانشکده حقوق و وزیر در کابینه های 
هویدا، آموزگار و شریف امامی و اینک مقیم آمریکا[ دو ماه و دو هفته بعد ]در دهه سوم شهریورماه 1357[ و پس از اعالم حکومت نظامی در تهران و رویداد 
خونین میدان ژاله، همان اندیشمندان و روزنامه نگاران را به جلسه دیگری در دفتر خود فراخواند که آنان در این اجتماع متفقا گفتند که به نظر می رسد 
که دیگر دیر شده باشد. بیماری صعب العالج )سرطان( حواس شاه را به خود مشغول داشته، اطرافیان واقعیت ها را آنگونه که هست اطالع نمی دهند، در 
بي غرض بودن مشاوران او جاي تردید وجود دارد. شریف امامی هر آنچه را که پس از برگزاری مراسم دو هزار و پانصد سالِه ایجاد ایراِن واحد برقرار شده بود 
ازجمله لغو تبدیل تقویم که نوعی عقب نشینی و تشویق به گسترش تظاهرات است. همچنین ورود هرچه بیشتر بازاری ها، جنوب شهری ها و گروهی هم 
از شهرستان و روستا به تظاهرات تهران که منافع خودرا دنبال می کنند. به عالوه، نظر واشنگتن که از بابت کمونیست شدن دولت افغانستان نگران است 
و رنجش از شاه به خاطر به رسمیت شناختن فوری رژیم تازه کابل، و می خواهد که ملّیـ  مذهبی ها ]بازرگان، سحابی ها، ملکی، صباغیان و ...ـ  وابستگان 
به نهضت آزادی و جبهه ملی[ دولت را به دست گیرند، و انگلستان نمی خواهد که پان ایرانیست ها ]فروهر و ...[ که نظر به بحرین و ... و »ایرانزمین شدن« 
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دکتر منوچهر گنجی



ایران کنوني دارند قدرت یابند و فرانسه می کوشد وضعیتی پیش آید که بدهی خود به ایران را پس ندهد و اصطالحا بخورد. در این میان روسیه هم دل به حزب توده 
بسته که از نمد ناآرامی های ایران برای خود کالهی بردوزد. شاه که می ترسد درصورت تکرار رویداد میدان ژاله، ایران تحریم و ذخایر ارزی  میلیاردها دالری آن در 
کشورهای دیگر بلوکه شود دستور خودداری از تیراندازیـ  جز در موارد ِسلف دیِفنس به اویسی ]فرماندار نظامی وقت که چند سال بعد در پاریس ترور شد[ داده است. 
هیچکدام توجه به روانشناسی خاص ایرانیان ندارند که پاسخ مثبت به کوتاه آمدن نمی دهند. بنابراین، آینده ایران مبهم و غیر قابل پیش بینی است و نمی توان گفت 

که در این جّو، سال تحصیلی پیش رو لغو و یا آغاز شود.

در میان آنان که در این زمینه ها نظر می دادند و پرسش مطرح می کردند، یک نفرشان گفت: "یکی از بستگان من کارمند اداری دربار است. او می گوید که سفیر 
آمریکا )سالیوان( هفته ای 4ـ  5 بار و سفیر انگلستان هفته ای 3ـ  4 بار با شاه دیدار می کنند که سئوال برانگیز است. شاه به علت مصرف داروهای متعدد، حال و حواس 
ندارد.". دیگری گفت: "اگر کسالت دارد، وظایف را به شهبانو که نایب السلطنه  است و شهرت دارد که در جوانی یک چپگرا بوده واگذار کند، نایب السلطنه با انقالبیون 

مذاکره کند، راه مصالحه حتی با قبول خواست آنها که تحّول کامل است پیماید.".

از نتیجه این نشست، جز آغاز کار سال تحصیلی خبری نشد.

طرح معروف به کودتای نوژه که شکست خوردـ  يک زن و ... نقشه کودتا را در آخرين 
ساعات به دولت خبر داد

15 ماه پس از پیروزی انقالب، هجدهم تیرماه 135۹ )۹ جوالی 1۹80( طرح براندازی نظام اسالمی ایران با توسل به نیروی نظامی )معروف به کودتای نوژه(ـ  
چند ساعت مانده به آغاز انجام آن، کشف و سرکوب شد و ظرف چهار روزـ  تا 22 تیرماه بیش از سیصد تَن به اتهام شرکت در آن دستگیر شدند که بعدا برخي آز آنان 

از جمله یک سپهبد اعدام شدند.
     طبق گزارش وقت مطبوعات تهران، طراحان نقشه کودتا )براندازی مسلحانه( براي انجام برنامه خود 60 خلبان و سي هواپیما آماده کرده بودند ولی بیشتر خلبانان 
پیش از رسیدن به پایگاه دستگیرشدند. آنان بعدا به شرط شرکت در جنگ با عراق از مجازات معاف شدند. طرح کودتا، در شب پیش از آغازِ انجام برمال شده بود. نظامیان 
و کماندوهایی که برای شرکت در اجرای برنامه کودتا، با خودروهای معمولی )غیر نظامی( از تهران عازم پایگاه نوژه )شاهرخی( همدان شده بودند نرسیده به پایگاه 
دستگیر شده بودند. اسنادی که بعدا انتشار یافت نشان داد که چند ژنرال نظام پیشین )سلطنتي( که عمدتا در خارج از کشور بودند، شاپور بختیار، دولت عراق و مقامات 

چند کشور دیگر در برنامه ریزی آن براندازی نظامی شرکت کرده بودند. به گزارش روزنامه های تهران، »سیا« هم در این ماجرا دست داشت.

ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت بیست و چهارم تیرماه 135۹ گفت که یک زن )بدون بردن نام او(، فرمانده پیشین نیروی هوائی و مدیریت دو گروه سیاسی، 
توطئه براندازی نظامی را چند ساعت پیش از وقوع آن به گوش ما رساندند که آن را خنثی کردیم.
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تیترهای صفحات اول روزنامه اطالعات درباره کودتا )شماره های از 21 تا 26 تیرماه 1359 که به ترتیب تاریخ انتشار از باال به پایینـ  بیستم تیرماه آن سال، جمعه و تعطیل 

بود( که سند تاریخ نگاران شده اند         
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خاطرات ناشر روزنامک
شهریورماه1399( مرداد-  )تیر-  مجله روزنامک شماره 77-76-75 

ماجرای شنیدنی و بی سابقه دختری که شوهر کرد
 و چون نقص جسمانی داشت طالق گرفت و با استفاده از شناسنامه برادر 

متوفايش سالها به صورت َمرد در رستوران آشپز بود
 

خاطره ای دیگر از دوران خبرنگاری ناشر این مجله )نوشیروان کیهانی زاده(:

زمستان سال 1336 بود و از حادثه نویس شدن من چهار ماه می گذشت. میز حوادث روزنامه های تهران ُعمری نداشت و ما هنوز 
به اهمیت کسب سوژه از بیمارستانهاـ  آن چنانکه باید پی نبرده بودیم. بیمارستانها برای سرنخ به دست دادن جهت تعقیب موضوع 

بهترین منبع هستند.

یک روز یک بانو که گفت پرستار بیمارستان است ولی نامش را نمی گوید به میز حوادث روزنامه اطالعات تلفن کرد و گفت یک فرد 
به نام ... در اطاق شماره ... بخش دکتر نصیرپور در بیمارستان سینا بستری است، زیر یک عمل جّراحی 4 ـ  5 ساعته بود و ماجرای بی 

سابقه ای دارد. خواستم به شما خبر دهم.

دبیر وقت میز پوشش آن ماجرا را به من ]نوشیروان کیهانی زاده[ سپرد. در آن زمان تجربه حادثه نویسی ام کمتر از دیگران بود.
وقتی به بیمارستان رسیدم و به بخشی که دکتر نصیرپور مسئول آن بود رفتم، محمد بلوری حادثه نویس کیهان هم آنجا بود. پرسیدم 
که از کجا اطالع یافته، گفت که خانمی ناشناس تلفن کرد و خبر دادـ  ظاهرا همان بانو که به ما تلفن کرده بود. بیمارستان سینا )قبال به 

نام مریضخانه دولتی تهران( یک بیمارستان آموزشی دانشگاهی بود ولی یک بخش سوانح بسیار بزرگ هم داشت.

پس از انتظار زیاد و کسب موافقت پروفسور عدل رئیس وقت بخش های جراحی آن بیمارستان، به دیدار آن فرد )بیمار( رفتیمـ  
زنی زیبا بود. گفت که به شرط ننوشتن نام و نگرفتن عکس حاضر است ماجرا را بگوید. قول دادیم. یک دستیار جّراح )دانشجوی دوره 
تخّصص جراحی( قبال به ما گفته بود که عمل جراحی روی قسمت پایینی استخوان پلویک )لگن خاصره( صورت گرفت که مادرزادی 

بود و بسیار بزرگ و حجیم و مجاری تحتانی را پوشانده و عمدتا مسدود کرده بود.

فرِد جّراحی شده که زنی 25 ساله بود گفت: من متولّد یک روستا در غرب کشور هستم. دوقلو به دنیا آمدم. برادر دوقلوی من در پنج 
ماهگی درگذشت. ما بعدا از دهکده به شهر نقل مکان کردیم و من به مدرسه رفتم تا کالس هشتم. یک مزاحمت خیابانی سبب شد 
که پدرم مانع ادامه تحصیل من شود. 17 ساله بودم که خواستگار برایم آمد و به عقد او درآمدم. من نمی دانستم که نقص جسمانی 
دارم. تصور می کردم که همه دخترها همین طور هستند ولی در شب حجله، شوهرم متوجه نقص جسمانی من شد که با آن وضعیت 

نمی تواند با من عروسی کند.



او به من عالقه داشت. سالها همسایه ما بود. مرا به پزشک نشان داد. دکتر گفت که عمل جراحی الزم است و چنین عملی فقط در تهران 
امکان پذیر است. به تهران آمدیم گفتند که 3ـ  4 هزار تومان هزینه دارد ]به پول آن روز که دریافتی ماهانه یک معلم جدید االستخدام 150 
تومان بود[ که شوهرم و خانواده ما نمی توانستند آن را تأمین کنند. ما به شهر خود بازگشتیم. شوهرم حاضر به طالق دادن من نبود. ما 4 سال به 
همان صورت باهم زندگی کردیم. در این میان، پدر و مادر من فوت شدند. یک روز َعّمه ام به من گفت که شناسنامه برادر دوقلویم ابطال نشده، 
از شوهرم طالق بگیرم، موهای سرم را کوتاه کنم. لباس مردانه بپوشم و در تهران به اسم برادرم کار کنم و فکر ازدواج را هم از سرم خارج سازم.

با کشمکش بسیار و تهدید به خودکشی از شوهرم طالق گرفتم و به تهران آمدم. در یک رستوران آشپز شدم و هیچکس تردید نمی کرد که 
َمرد نیستم، حتی صاحبخانه ابراز تمایل کرد که دخترش را به من بدهد.

سه سال و چند ماه به این صورت گذشت و من راضی بودم. نمی دانم که چه کسی به دژبان کالنتری محل خبر داده بود که در رستوران ما، یک 
سرباز فراری کار می کند. یک شب چند دژبان به رستوران آمدند و شناسنامه و اوراق معافیت و خاتمه خدمت همه کارکنان را خواستند. من 
معافیت و خاتمه خدمت نداشتم. لذا، مرا با خود بردند و روز بعد به اداره نظام وظیفه تحویل دادند. در اینجا حقیقت را گفتم ولی باور نکردند و مرا 
به بهداری ارتش فرستادند. تایید شد که زن هستم. باوجود این مرا رها نکردند و با پرونده و به اتهام استفاده از شناسنامه فرد دیگر به دادسرای 

تهران فرستادند. بازپرس وقتی حقیقت را شنید مرا به قید ضمانت خودم آزاد کرد تا بعدا ببیند که چه می تواند بکند.

من دوباره لباس زنانه پوشیدم و در چندماه گذشته هر چند هفته یک کار داشتم از کار در یک قنادی تا پرستاری از یک پیرمرِد زن مرده. 
این پیرمرد که 71 ساله است وقتی داستان زندگی مرا شنید حاضر شد که هزینه جّراحی را بدهد، به این شرط که با او ازدواج کنم. پاسخ به 
پیشنهاد اورا به امروز و فردا کردن برگزار کردم که بازپرس با ارسال ورقه مرا احضار کرد. نسبت به من دلسوزی کرد و من پیشنهاد پیرمرد را 
برایش گفتم، گفت که الزم به پول دادن نیست، بیمارستان های دولتی به رایگان عمل می کنند و چون مورد نادری است بیمارستان های 
دانشگاهی برای تجربه کارآموزان حاضر اند حتی پولی هم بدهند و مرا به بیمارستان سینا معرفی کرد و از دادستان خواست که چون سوء نّیت 
و قصد جرم نداشتم و ... موافقت کند که برایم قرار منع تعقیب صادر شود. در همین رفت و آمد به دادسرا تا صدور قرار منع تعقیب، با مردی 
آشنا شدم که قول داده است پس از عمل جراحی با من ازدواج کند و در طول عمل جراحی هم پشِت در ِ اطاق عمل نشسته بود و هر روز دوبار 

به دیدن من می آید. می گویند که شغل مهمی دارد، من نمی دانم.

به روزنامه بازگشتم و خبر ماجرا را به همین صورت نوشتم و انتظار داشتم که به صفحه اول برود که روز بعد دیدم در 12 سطر و به صورت 
خبر یک عمل جراحی درج شده است. علت را پرسیدم و متوجه شدم که همان خواستگار دختر که از موضوع مصاحبه آگاه شده بود از مدیران 
دو روزنامه ]کیهان و اطالعات[ خواسته بود که به خاطر رعایت حال، خبر را در چارچوب عمل جراحی خالصه کنند و آن را به صورت یک 

گزارش کوتاه ِعلمی درآورند.

اّما، رفتن به بیمارستان سینا و پی بردن به اهمیت چنان منبعی سبب شد که دست به فعالیت زنم و کاری کنم که خبرنگار کیهان را سالهای 
سال به بیمارستان سینا راه ندهند و آن بیمارستان پُرخبر حوزه اختصاصی من باشد. همین رقابت های خبری، روزنامه های وقت را ارتقاء و 

اعتالء می داد.
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10

دوربین

تیتر هفتم اَُمرداد 1398 يک روزنامه چاپ تهران:
 يک میلیارد يورو ارِز دولتي کجاست؟!

شهریورماه1399( مرداد-  )تیر-  مجله روزنامک شماره 77-76-75 



روزي که عکس هاي نبرد مرگبار »گتیسبورگ« انتشار يافت و »فتو 
ژورنالیسم« پا به عرصه وجود گذاردـ  يکي از اين تصاوير

عکس باال یک عکس خبري است و تاریخساز که در دو سال نخست پیدایش حرفه »فتو ژورنالیسم« برداشته شده است. این عکس که 
چهارم جوالي 1863 گرفته شده است گوشه اي از صحنه اجساد پراکنده کشته شدگان نبرد سه روزه گتیسبورگ

Gettysburg )واقع در استیت پنسیلِوینیا(را نشان مي دهد که از یکم تا پایان سوم جوالي آن سال ادامه داشت و مرگبارترین نبرد 

جنگ داخلي آمریکاییان بشمار مي رود.
    در این نبرد که در جنوب ایالت پنسیلوانیا روي داده بود 71 هزار نظامی جنوبي )کنفدراسیون آمریکا( با ۹3 هزار نظامي شمالي )فدراسیون 

آمریکا = دولت واشنگتن( جنگیدید که نبرد با عقب نشیني جنوبي ها پایان یافت.
    مورخان جنوبي نوشته اند: چون ژنرال رابرت لي Robert Lee فرمانده نیروهاي جنوب نخواست که تلفات برادران )دو طرف که هر 

دو آمریکایي بودند( بیشتر شود، دستور بازگشت داد.
     این نبرد نقطه عطفي در تاریخ جنگ داخلي آمریکاست زیرا که با عقب نشیني ژنرال لي، نقشه او مبني بر دور زدن منطقه پایتخت و با این 

عمل، تضعیف روحیه شمالي ها شکست خورد.
     جنگ داخلي تا دو سال بعد هم ادامه داشت. در نبرد گتیسبورگ بیش از 8 هزار تن کشته و 3۹ هزار نفر دیگر مجروح و یا اسیر شده بودند. 
نبردگاه )بَِتلفیلد( همچنان نگهداري مي شود تا درس عبرتي براي بینندگان باشد. هر سال دهها هزار تَن از این میدان نبرد )برادرُکشي( دیدن 
مي کنند. در جوالي سال 2013 مراسم یکصد و پنجاهمین سالروز این نبرد برگزارشد و  تاریخچه نبرد و نظرات تاریخدانان وسیعا در رسانه 
ها انعکاس یافت و همچنین اهمیت روزافزون »عکسـ  عکس ثابت و متحرک )فیلم(، به عنوان سند تاریخ. از زمان جنگ داخلي آمریکا بود 
که عبارت »نوشتن سند با دوربین« مصطلح و جهاني شده و پس از قرارگرفتن دوربین در سلفون ها، ساعت ها، لپ تاپ ها و ... وسعت فراوان 
یافته و از این رهگذر حقایق پنهان نخواهد ماند و در تاریخ قرار خواهد گرفت تا درسي براي آیندگان باشد و سند محاکمه عامالن توسط قاضي 

دادگاه تاریخ.
جنگ داخلی آمریکا که عمدتا بر سر کنفدراسیون بودن)استیت ها اختیارات نیشتر داشتن( و فدراسیون بودن صورت گرفت 4 سال و 4 

هفته طول کشید و جمع تلفات آن حدود یک میلیون و هفتصد هزار تَن بود.
 

)1
39

ه9
رما

ریو
شه

 -
داد

مر
 -

یر
 )ت

77
-7

6-
75

ره 
شما

ک 
نام

وز
ه ر

جل
م

11



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 
نــگاری ژورناليســتی بایــد یــک مبــدأـ  روز، هفته و 
ماهـ  در دســت داشــت و نوشــتن مطلب را از آن آغاز 
کــرد بنابرایــن، مطالبــی کــه در زیــر آمــده اســت 
ارتبــاط با تير، مرداد و شــهریورماه داشــته اســت.

12

در گذر تاریخ

12

23 ژوئن 1۹85یک جمبو جتـ  بوئینگ 747 هواپیمایي 
هند )ایرایندیاـ  پرواز 182( که از کانادا )تورانتو و مونتِرآل( از 
طریق لندن به مقصد هند )دهلي نو و مومباي( در پرواز بود 
در نزدیکي ایرلند )به فاصله 45 دقیقه از لندن(، در آسمان 
اقیانوس اطلس و در ارتفاع 31 هزار پایي بر اثر انفجار بمب 
ناشي از اقدام تروریستي منهدم شد و همه سرنشینانش که 

32۹ تن بودند کشته شدند.
    پلیس کانادا جدائي طلبان سیک )اعضاي گروه بابَر َخلصه( 
را متهم به این بمب گذاري کرد. درست 1۹ سال پیش از آن، 
در همین روز یک هواپیماي مسافربر هندي متعلق به همان 
شرکت که از هند رهسپار نیویورک بود بر فراز کوههاي آلپ 
در سویس سرنگون شده بود و 117 تن سرنشینان آن ازجمله 

دانشمند اتمي معروف هند که یک ایراني تبار بود جان باخته 
بودند.

    درهمان روز )23 ژوئن 1۹85( در یکي از فرودگاههاي 
شهر توکیو )ژاپن( بمبي که در یک بسته کار گذاري شده بود تا 
یک هواپیما را در آسمان منفجر کند هنگام انتقال به هواپیما 
منفجر شد که باز انگشت اتهام به سوي استقالل طلبان سیک 

اشاره رفت.
    در پي این دو رویداد، گروه بابر خلصه که براي کسب 
استقالل منطقه سیک نشین هند )پنجاب و مناطق اطراف 
آن( ایجاد شده است در کانادا، انگلستان و چند کشور دیگر 
در ردیف گروههاي تروریستي قرار گرفت. بیشتر مسافران 

هواپیماي منهدم شده هندي از اتباع کانادا بودند.

مورخاني که در زمینه بپاخیزي هاي آزادیخواهانه بشر در 
طول تاریخ تحقیق کرده اند، آغاز بپاخیزي بردگان سیاهپوست 
در منطقه بصره )شهِر بندری در جنوب عراق امروز( به 
رهبري یک ایراني به نام »علي ورزنیني« از مردم ري را هشتم 
ژوئن سال 882 میالدي نوشته اند. علي ورزنیني غالمان 
سیاهپوست معروف به زنگي )زنجي( را برضد مالکان عرب آنان 
که عمدتا از عوامل المعتمد خلیفه عباسي وقت بودند تحریک 
کرده بود و گفته بود که رفتار اربابان با آنان مغایر تعالیم اسالمي 

است و بنابراین حق دارند بپاخیزند و زنجیرهاي اسارت را پاره 
کنند که چنین شد.     این مورخان از علي ورزیني به عنوان 
اسپارتاکوس پارسي نام برده اند. اسپارتاکوس اروپایی ده قرن 
پیش از علي ورزیني، بردگان را برضد دولت روم متحد ساخته 
و با کمک آنان دست به مبارزه مسلحانه زده بود.     قیام غالمان 
سیاه در بصره هنگامي صورت گرفت که المعتمد گرفتار 
استقالل طلبي ایرانیان از جمله صفاریان، سامانیان و گیالني 

ـ مازندراني ها در گوشه وکنار وطن ما بود.

انفجار تروريستي جمبو جت »ايراينديا« برفراز اقيانوس اطلس و مرگ 923 انسان، 
مرگبارترين رويداد تروريستی در آسمان تا کنون

علي َورزنيني يک اسپارتاکوس ايرانيـ  بپاخيزي بردگان سياهپوست 
در منطقه بصره
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ترور دوِک بزرگ اتریش، فرانتس فردیناند و بانویش صوفیا از 
نژاد ِچک در شهر »َسراِی ُو  Sarajevo« در»28 ژوئن 2014« 
جرقه جنگ جهانی اول خوانده شده است، حال آنکه نخستین 
برخورد نظامی این جنگ دوم آگوست )36 روز بعد از ترور فرانتس 
فِردیناند( آغاز شد و در این فاصله، جهان شاهد اولتیماتوم و شاخ و 
شانه کشیدن ها بود. رقابت قدرت های اروپایی مرکب پنج امپراتوری 
انگلستان، فرانسه، روسیه، آلمان و اتریشـ  هنگری بر سر بلعیدن 
سرزمین های دیگران و در عین حال تالش توأم با نگرانی برای حفظ 
موازنه نظامی میان خود با ایجاد اتحادیه و یارگیری، دو دهه بود که 
رو به شدت گذارده بود. فرانسه که در جنگ سال 1871 از آلمان 
شکست خورده و تسلیم این دولت شده بود برای اینکه دوباره گرفتار 
آلمان نشود ترتیب سازش انگلستان و روسیه را با قربانی شدن ایران 
داده بود و این دو قدرت، ایران ضعیف و درهم ریخته وقت را طبق 
سازشنامه آگوست 1907 میان خود به دو منطقه نفوذ و در حقیقت 

ایجاد دولت در دولت تقسیم کرده بودند.
ترور فرانتس فردیناند، توطئه بین دولتی نبود. در بوسنیـ  
هرزگوینا، چند گروه ناسیونالیست ِصرب تشکیل شده بود که 
خواهان وحدت اسالوهای جنوبی بودند و مخالف برتری اتریش. از 
میان آنها، گروه جوانان ِصرب تصمیم به ترور دوک بزرگ )ولیعهد 
وقت اتریش( در جریان دیدار او از »َسراِی ُو« گرفت. هفت تن از 
اعضای این گروه، مسلح به سالح کمری و بمب دستی و قرص 
سیانید )سیانور برای خودکشی پیش از دستگیر شدن(، 28 ژوئن 
1914 در سر راه دوک بزرگ قرار گرفتند. یکی از آنها در محل پُل 
ِ محل عبور اتومبیِلِ دوک و اسکورت او بمب منفجر کرد که به او 

آسیب نرساند. دوک که به دیدار مقامات شهر می رفت در جریان 
این دیدار از آنان خواست که بر شمار مراقبین او بیافزایند، ولی شهر 
به حد کافی مامور پلیس نداشت و در بازگشت از دیدار مقامات شهر، 
یکی از اتومبیل های اسکورت دوک، اصطالحا اتومبیل »جلودار« 
به خیاباِن عوضی وارد و متوقف شد که بازگردد. اتومبیل حامل 
 Gavrilo    دوک هم بناچار متوقف شد که گاوریلو پرنسیپ
Princip  نوزده ساله از گروه 7 نفری به سوی او و صوفیا شلیک 
کرد. یک گلوله به گردن دوک و یک گلوله هم به شکم صوفیا 
برخورد کرد و هر دو کشته شدند. گاوریلو همانجا و همدستانش 
بعدا دستگیر شدند. گاوریلو در بازجویی گفته بود که چشم بسته 
تیراندازی کرده بود و هدف گیرِی دقیق در کار نبود و گرنه صوفیا 
کشته نمی شد که منظور گروه 7 نفری نبود. دولت اتریش خواست 
که رأسا به قضیه رسیدگی کند که چون پاسخی را که انتظار داشت 
نشنید پس از کسب اطمینان از حمایت آلمان، 23 جوالی به 

ِصربستان اولتیماتوم داد و دو روز بعد )28 جوالی( اعالن جنگ.

 تزار روسیه برای حمایت از صربستاِن همنژاد، بالفاصله دستور 
بسیج نیرو داد. 31 جوالی امپراتور آلمان )قیصر( به تزار روسیه 
اخطار کرد که فرمان بسیج را لغو کند و چون تزار اعتنا نکرد، 
یکم آگوست به روسیه اعالن جنگ داد و با سلطان عثمانی )که 
خودرا خلیفه مسلمین می خواند( عقد اتحاد بست و دوم آگوست 
لوکزامبورگ را تصرف کرد و متعاقب آن تعّرض به بلژیک و فرانسه 
که بیشتر تاریخنگاران، این روز را آغاز جنگ جهانی اول نوشته اند 
که طبق حساب آنان، 4 سال و 3 ماه و 11 روز طول کشید و 9 میلیون 

روزی که  جرقه جنگ جهانی اول زده شدـ  آسیب های ایران از آنـ  مسائل کنونی جهان 
عرب و آفریقا نتیجه همان جنگ استـ  پایان ُعمر چند امپراتوری

فرانتس فردیناند و بانویش صوفیا Gavrilo Princip
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و ۹11 هزار کشته و 21 میلیون مجروح و ناپدید، تلفات نظامی و 67 
میلیون تلفات غیر نظامیـ  ازجمله تلفات ناشی از آنفلوآنزای مربوط 
داشت. دولت لندن چهارم آگوست و دولت روسیه ششم این ماه به 

آلمان اعالن جنگ دادند و آمریکا و ایتالیا اعالم بی طرفی کردند.
گاوریلو پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد و در سال 1۹18 
از بیماری ِسل )در آن زمان؛ بی درمان( در زندان درگذشت و همدستانش 
هم که محکوم به زندان شده بودند بعدا آزاد شدند و یکی از آنان به نام 

کوبریلوویچ پس از آزادشدن، وزیر کابینه هم شد و 5 سال وزیر بود.
    جنگ جهانی اول منجر به از میان رفتن امپراتوری های اتریش 
ـ هنگری، آلمان، عثمانی و روسیه شد و انگلستان و فرانسه »جهان 
عرب« و باقیمانده آفریقا را میان خود قسمت کردند، نقشه های 
جغرافیایی را تغییر دادند، کشور ساختند و دولت درست کردند و 
مسائل امروز این مناطق نتیجه همان کشورسازی های غیر طبیعی 

و عمدتا مغرضانه است.
به رغم اعالم بی طرفی، ایران صحنه جنگ جهانی اول شد، 
نیروهای روسیه و انگلستان به بهانه جنگ با عثمانی وارد ایران شدند، 
روس ها تا قزوین پیش آمده و این شهر را هم گرفتند. دولت لندن 
که پس از جنگ، کشور عراق را از 3 ایالت امپراتوری عثمانی ساخت 
مرزهای درِد سر آفرین آن با ایران را هم تعیین کرد با صدها استخوان 
الی زخم و همچنین مرزهای جنوب شرقی ایران )بلوچستان( را و .... 
در جریان جنگ، ایرانیان و افغان ها که تحت تاثیر تبلیغات همنژادی 
با آلمانی ها قرارگرفته بودند ضد انگلیسی شده بودند و در کابل امیر 
وقتـ  حبیب اهلل خان را زیر فشار گذارده بودند که متحد آلمان شود 
و به هندوستاِن انگلیس حمله بََرد به همان صورت که نادرشاه افشار 
بُرده بود. ولی حبیب اهلل خان زیر بار نرفت. ]افغانستان در آن زمان 

استقالل کامل نداشت.[.

بیست و هفتم ژوئن 1۹17 )ششم تیرماه 12۹6( و در جریان جنگ 
جهاني اول )معروف به جنگ اروپائیانـ  جنگ بزرگ( نخستین یکان 
نظامي آمریکا، اعزامي به اروپا براي شرکت در این جنگ و نبرد با آلمان 
و همرزمان وقت آن، وارد فرانسه شد. ]نخستین گلوله این جنگ در 

تابستان 1۹14 شلیک شده بود.[.
ي طوالني ـ  ا نزو ، ا نسه ا مي به فر ن نظا ین یگا د ا و ر با و
Isolationism  آمریکا )ایاالت متحده( نیز پایان یافت و طولي 
نکشید که وارد میدان بازي جهان شد که پس از ورود به جنگ جهاني 

دوم، از میان ویرانه هاي این جنگ به صورت ابرقدرت سربرآورد و 
از 1۹۹1 پس از خروج رقیب )اتحاد جماهیر شوروي( از صحنه و 
سپس فروپاشی معّماگونه، میداندار بازي قدرت شده است. ورود 
ایاالت متحده در هر دو جنگ بزرگ جهاني قرن بیستم، با محاسبه 
دقیق و از اواسط هر دو جنگ آغاز شده بود. مورخان، »جنگ« را عامل 
پیدایش قدرت آمریکا نوشته اند. وودرو ویلسون رئیس جمهوری وقت 
با محاسبات دقیق، در زمان مناسبت آمریکا را وارد جنگ جهانی اول 

کرد و روزولت با همان محاسبات وارد جنگ جهانی دوم شد.

قدرت شدن و َاَبرقدرت شدنـ  نقش جنگ براي آمريکا

وودرو ویلسون
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 سلطه 156 ساله انگلستان بر هنگ کنگ در نخستین دقیقه یکم 
جوالی 1۹۹7ـ  به وقت محلیـ  پایان یافت و این جزیره به دولت پکن 

داده شد که در قلمرو این دولت قرار گرفته است.
    هنگ کنگ پس از شکست نظامي چیِن سلطنتي از انگلستان در 
نخستین »جنگ تریاک«، از 21 ژانویه 1841 به تصرف انگلستان 
درآمده بود و از 2۹ آگوست 1842 )طبق قرارداد نانکینگ( یک ُکُلني 
انگلیسي شده و از سال 18۹8، این اشغال نظامي »اجاره ۹۹ ساله« 

عنوان گرفته بود.
    جنگ تریاک در پي مخالفت چینیان با ورود تریاک محصول 
هندوستان توسط انگلیسي ها به آن کشور و معتاد شدن مردم چین 
آغاز شده بود )مخالفتی که در آن زمان ایرانیان نکردند(. چین در 
نخستین جنگ تریاک که عمدتا نبرد دریایی بود شکست خورده بود 

و همچنین در دومین جنگ تریاک )سال 1860(.
     هنگ کنگ )به معناي بندرگاه معطر = لنگرگاه خوشبو، به علت 
بارگیري چوبهای مّعطر از آنجا در زمان قدیم( مجتمعي است از 262 
جزیره به وسعت دو هزار و 755 کیلومتر مربع و حدود 8 میلیون 
جمعیت. هنگ کنگ که پاي نخستین اروپایي در سال 1513 به آن 
رسید پس از استعمارزدایي با روش »یک کشور با دو نوع نظام« اداره 

مي شود. در سال 2006 درآمد سرانه )هر فرد در هر سال( در هنگ 
کنگ نزدیک به چهل هزار دالر بود و در سال 2017 چهل و چهار هزار 

دالر )دالر آمریکا(.
     دولت لندن در 1۹84 موافقت کرده بود که در پایان ژوئن 1۹۹7 

دست از هنگ کنگ بکشد.
    هر سال در یکم جوالی در هنگ کنگ برضد روش انتخاب حکمران 
این سرزمین )که بي شباهت به انتخابات اولیه پارلماني ایران در عهد 
قارجاریه یعني انتخاب توسط شماري معّین از چند طبقه خاص 
نیست( و مسائل دیگر تظاهرات و اعتراض تا به امروز صورت گرفته 
است که تظاهرات یکم جوالی 2012 )پانزدهمین سال خروج هنگ 
کنگ از دست دولت لندن( وسیع تر بود. گزارشگران ارقام متفاوتي 
از شمار تظاهر کنندگان آن سال داده و این شمار را تا چهارصد هزار 
نوشته بودند که تا آن تاریخ »بي سابقه« بشمار آمده بود. معترضین 
همچنین نسبت به نبود دمکراسي و آزادي هاي مدني و نیز عدم رعایت 
حقوق بشر در چین اعتراض داشته اند. آنان شعار مي دهند که چرا 
400 تا 1200 کاسبکار هوادار دولت پکن باید برایشان حکمران تعیین 
کنند؟. دمکراسي یعني انتخابات عمومي با مشارکت همه، چرا ما باید 

ضمیمه چین باشیم؟، چرا انگلستان ما را به چین داد؟ و ....

سالروز واگذاري مشروط هنگ کنگ به دولت چينـ 
 تظاهرات ساالنه ضد چيني در هنگ کنگ

گوشه ای از تظاهرات هنگ کنگی ها   
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در طول تاریخ و در رابطه ایران و گرجستان، از میان صدها رویداد، 
سه رویداد مشاهده می شود که محاسبات تقویمی وقوع آنهارا در 

یکم جوالی نشان می دهد، از این قرار:
   ـ   برکناری ِمهرداد دوم آخرین پادشاه محلی )دست نشاندهـ  
Vassal  اشکانِی ِ گرجستان به تصمیم شاپور یکمـ  شاه ساسانی 

ایران و انتصاب هامازاسپـ  بزرگزادِه کرمانیـ  به سمت مرزپان 
گرجستان ]مرزبان = فرماندار ساتراپی های مرزی و معموال یک 

ارتشي بود[ و اعزام شماری بیشتر موبد زرتشتی به آن منطقه.
   ـ   پنج روز پس از کشته شدن ژولیان امپراتور این کشور به دست 
یک سرباز ایران درجریان جنگ دو امپراتوری و شکست نظامی روم، 
امپراتور موقت روم یکم جوالی 363 گرجستان را به ایران بازگردانید 
و از دعاوی روم بر گرجستان غربی ]که رومیان هر دو قسمت را ایبریا 
می گفتند و ایرانیان ُگرگیاـ  گورگیا که بر پایه همین نام، اینک در 
غرب و ازجمله آمریکا؛ جورجیا تلفظ می شود[ صرف نظر کرد. در 
آن زمان، غرب گرجستان تنها چند سال و در زمان کودکی شاپور 
دوم که از شکم مادر و دوران حاملگی، شاه ایران شده بود در اشغال 

نظامی رومیان بود.
   ـ   هرمز چهارم شاه ساسانی ایران در فرمان مورخ یکم جوالی 
580 خود سلطنت محلی )دست نشانده( گرجستان را که باردیگر 
برقرار شده بود لغو کرد و ساتراپ )مرزبان = فرماندار منطقه مرزی( 

به آن منطقه اعزام داشت.
        حکمران وقت گرجستان در سال 1783 خود را تحت حمایت 
تزار روسیه قرارداد که آغامحمدخان قاجار در سال 17۹5 به تفلیس 

لشکر کشید و حکمران متمّرد و همدستانش را تنبیه کرد.
    گرجستان )اینک 4.5 میلیونِی 70 هزارکیلومتری( در پی 
لشکرکشی سال 17۹5 شاه قاجار و مجازات سخت گرجی ها که 
به روسیه متمایل شده بودند و آسیب زدن به شهر تفلیس، در سال 
1801 خودرا تحت الحمایه تزار روسیه قرار داد که یکي از علل 
دو جنگ طوالنی ایران و روسیه بود. گرجستان طبق موافقتنامه 
گلستانـ  مورخ 24 اکتبر 1813 که به دور اول جنگهای روسیه و 

ایران پایان داد به روسیه واگذار شد.
بزرگان صفویه و قاجاریه دختران گرجی را وارد حرمسراهای خود 
می کردند و از این طریق فامیل می شدند و بستگان ُگرجی این بانوان 
مقام می گرفتند و نفوذ همین مقامات گرجی در دربار صفویان باعث 
سقوط اصفهان و فروپاشی دولت آنان در سال 1722 شد و از عوامل 
فروپاشی شوروی در 1۹۹1 نیز تا حدی همین مقامات گرجی دولت 

مسکو بودند.

مسکو پس از روی کارآمدن استالین ِ گرجی، به ُگرجیان مقامات 
دیپلماتیک متعدد داده بود. ادوارد شواردنادزه آخرین وزیر امور 
خارجه شوروی، یک گرجی بود که بعد هم رئیس جمهوری 
گرجستان شد که اعالم استقالل کرده بود. واژه تفلیسـ  اینک شهری 
یک میلیون و چندصد هزار نفری به معنای بخار آب گرم )آب معدنی( 
است که نوشته اند »تَف به فتح ت« به معنای بخار آب گرم، واژه ای 
پارسی است. این شهر، 15ـ  16 قرن پیش در منطقه چشمه های 

جوشان آب معدنی و در کنار یک رودخانه بنا شده است.

وقوع سه رويداد در رابطه ايران و گرجستان در يکم جوالیـ  گرجستان از وابستگی طوالنی 
به ايران تا پيوستن به دولت مسکو و اينک کشوری مستقل

keihanizadeh@gmail.com.
www.rooznamak.com
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ماه ژوئن )خرداد و تیر( شاهد آغاز چند جنگ و نبرد ازجمله شروع 
جنگ پُرتلفات کره در 25 ژوئن سال 1۹50 با عبور واحدهاي چند لشکر 
کره شمالي )جمهوري دمکراتیک خلق کره( از مدار 38 و تصرف شهر 
سئول و پیشروی در جهت جنوب شبه جزیره کره است که تا 27 جوالي 

سال 1۹53 ادامه داشت.
هچنین 25 ژوئن روزی است که در سال 1876 واحد هفتم سوار آمریکا 
به فرماندهي ژنرال »جورج آرمسترانگ کاستر« در جنگ با بومیان آمریکا 

 Little اصطالحا؛ سرخپوستان( در کنار رودخانه »لیتل بیگهورن(
Bighorn « در داکوتاي جنوبي از میان رفت و از آن یگاِن دولت فدرال، 
تنها یک تن زنده ماند.  نبرد سرنوشت ساز و معروف »ُسم Somme در 
خاک فرانسه )واقع در نیمه راه پاریس و مرز فرانسه با بلژیک و لوکزامبورگ( 
و در جریان جنگ جهاني اول، نیز از 24 ژوئن 1۹16  آغاز شد. در جریان 
همین نبرد بود که براي نخستین بار در طول تاریخ، تانک به عنوان یک 

جنگ افزار بکار رفت. چند صحنه از این جنگ خندقی و خاکریز:

سالروز آغاز چند جنگ و نبرد خونين و ُپرتلفات در ماه ژوئن
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هادریان )پابلیوس آدریانوس( امپراتور روم پس از 21 سال حکومت، 
دهم ژوئیه )جوالي( سال 138 میالدي درگذشت که جسد او، سال 
بعد به شهر رم انتقال یافت و دفن شد. هادریان پانزده سال پیش از آن 
)سال 123 میالدي( پا به شرق مدیترانه گذارده بود که خسرو، شاه 
اشکاني ایران با سپاهي گران به جنگ او شتافت. دو ارتش در کنار رود 
فرات شمالي  به هم رسیدند ولي هادریان به خسرو پیام فرستاد که براي 
جنگیدن نیامده است بلکه مي خواهد که اختالف نظرهاي دو امپراتوري 
از راه مذاکره و با امضاي قرارداد حل شود. خسرو پیشنهاد او را پذیرفت و 

مذاکرات مستقیم طرفین به امضاي قرارداد صلح و دوستي مورخ دهم 
جوالي 123 میالدي انجامید.

     هادریان پس از آسوده ساختن خیال خود از شرق، متوجه حل 
مسائل روم در اروپا شد. وي براي جلوگیري از حمله و هجوم اسکاتلندي 
ها به انگلستان ) اینگلندـ  و در آن زمان از متعلقات امپراتوري روم(، یک 
دیوار عرضي طوالني میان دو منطقه کشید که بعضي قسمتهاي آن 
باقي مانده و به دیواِر هادریان معروف است. بریتانیا از زمان سزار )نیمه 

دوم سده یکم پیش از میالد( غربي ترین بخش امپراتوري روم بود.

هشتم جوالي 1623 )17 تیرماه(، پادشاه وقت انگلستان 16 سال 
پس از استقرار مهاجران انگلیسی در آمریکاي شمالي، منطقه مسکونی 
آنان را، یک ایالت انگلستان خواند و فرمان مربوط صادر شد. انگلیسي 
هایي که در سال 1607 پا به آمریکاي شمالي گذارده و در دهانه خلیج 
چساپیک و اطراف آن و امتداد جیمز ریور مستقر شده بودند این منطقه 
را به افتخار الیزابت اول، ملکه باکره )ویرجین( و بدون شوهر انگلستان 

»ویرجینیا« نامگذاري کرده بودند.
     مورخان نوشته اند پس از آنکه ارزش محصول توتون )تنباکو( 
صادراتي ویرجینیا در سال 1618 )11 سال پس از استقرار انگلیسي ها( 
به پنجاه هزار لیره طال رسید، کینگ جیمز پادشاه وقت انگلستان که نام او 
بر نخستین آبادي ساخت مهاجران گذارده شده بود و هنوز »جیمزتاون« 
خوانده مي شود به فکر ضمیمه کردن آن منطقه به خاک انگلستان، به 
عنوان یک ایالت دوردست آن کشور افتاد ولي بهانه در دست نداشت. 
درگیري خونین بومیان )اصطالحا سرخپوست ها( که از اراضی نیاکان 

در برابر تعرض مهاجران دفاع می کردند با این مهاجرین در سال 1623 
این بهانه را به کینگ جیمز داد و به پارلمان انگلستان اطالع داد که قتل 
سه هزار انگلیسي در طول 15 سال به دست سرخپوستان غیرقابل تحمل 
است و بنابراین ویرجینیارا یک ایالت آن کشور اعالم مي کند. ]همه ایاالت 
متحده امروز در آن زمان ویرجینیا خوانده مي شد[. مهاجرنشین امریکا و 
بعدا مرکب از 13 منطقه از آن تاریخ تا سال 1776 که اعالم استقالل کرد 
متعلق به انگلستان و پایتخت آن شهر ویلیامزبرگ بود. مهاجران تصمیم 
به جدایی از انگلستان نداشتند و دلیل این جدایی عمدتا این بود که لندنی 
ها حاضر نبودند آنان را که از محل صدور توتون و پنبه و ... ثروتمند شده 
بودند در حکومت با خود شریک کنند و با حضور نمایندگان آنان مالیات 
وضع کنند و عوارض و مالیاتی بیش از اتباع مقیم کشور تحمیل نکنند. 
دو قرن و چند دهه پس از اعالم استقالل، هنوز رسانه های آمریکا اخبار 
مربوط به خاندان سلطنتی انگلستان را وسیعا منتشر می کنند. بیشتر 

روسای جمهوری آمریکا تبار انگلیسی داشته اند

در دو »دهم جوالي« روي داد: صلح هادريان با ايران و مرگ او

روزگاري که آمريکاي شمالي يک ايالت انگلستان بود

هادریان و دیواري که در نیمه اول قرن دوم میالدي براي جلوگیري از حمله اسكاتلندي ها به اینگلندی ها، در بریتانیا ، از »هاوستد« تا نورتمبرلند « ساخت
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چهارم جوالي مصادف با سالروز تصویب اعالمیه استقالل 
مهاجرنشینان انگلیسي آمریکاي شمالي )فدراسیون آمریکا( 
در سال 1776 در کنگره نمایندگان این مهاجرنشینان در شهر 
فیالدلفیا است که این مهاجرنشینان از سال 1607 )16۹ سال 
پیش از امضای اعالمیه استقالل( جزیي از قلمرو انگلستان بشمار 
مي رفتند، ولي تحّقق این جدایي بدون جنگ صورت نگرفت و این 
ـ انجام گرفت  ـ رقیب اروپایي انگلستانـ  جنگ که با کمک فرانسهـ 
مدت ها طول کشید. در طول حکومت دولت لندن بر مهاجرنشینان، 
شهر ویلیامزبرِگ ویرجینیا فرماندارنشین بود و تا دهها سال، انگلیسی 
ها مهاجرنشین خود را ویرجینیا )گرفته شده از عنوان غیر رسمی 
الیزابت اول، ملکه باکره و شوهر نکرده انگلستان( می خواندند. 
انگلیسی های مهاجر برخالف فرانسویان و اسپانیایی ها، با نابود 
کردن بسیاري از بومیان )اصطالحا؛ سرخپوستان( اراضی و اموال 

آنان را صاحب می شدند.
     سالروز امضاء شدن اعالمیه استقالل آمریکا به نام یکایک مردم 
این سرزمین در سال 1776، در این کشور روز ملي و تعطیل عمومي 

است.
     در این اعالمیه، حقوق طبیعی انسان ازجمله »حق انقالب« 
و برکنار کردن دولتـ  دولتی که در راستای منافع ملی نباشد و 
حقوق مردم را نادیده بگیرد تاکید شده است. حال و پس از گذشت 
25 دهه باید دید که آیا مفاد این اعالمیه و مصوبّات اساسی اولیه، 

دقیقا رعایت می شود؟، نقش مردم در انتخابات بیشتر است یا وال 
استریت، اصحاب منافع و صاحبان میدیا و ....؟، اگر پول در انتخابات 
نقش نداشت نامزدهای احزاب دیگر و یا نامزدهای مستقل )غیر 
حزبی( هم می توانستند خودی نشان دهند. آیا دو حزب اصطالحا 
اصلی آمریکا مطابق استاندارد سرگرم فعالیت هستند )عضو گیری 
می کنند، عضویت حزب دارای شرایط مشّخص است، اعضای حزب 
دارای کارت هستند و شهریه می پردازند، حزب دارای نشریه و 
جلسات منظم اعضاء در مناطق مربوط است و ... احزاب عقاید مدّون 

و مانیفست شده دارند و ....(؟.

     فدراسیون آمریکای شمالی در آغاز کار شامل 13 مهاجرنشین 
بود و شرق این سرزمین )اصطالحا؛ شرق می سی سی پی( را در بر 
می گرفت و اینک 50 استیت و چند تریتوری )مناطق وابسته( که 
دو استیت آن )آالسکا و هاوایی( از خاک اصلی فاصله دارند. استیت 
های 50گانه دارای استقالل داخلی، رئیس و پارلمان انتخابی از 
آن خود و قوانین جداگانه هستند. دولت واشنگتن پس از ایجاد، به 
تدریج و از طریق خرید مناطق متعلق به فرانسه، اسپانیا و روسیه و 
یا از طریق جنگ با مکزیک بر وسعت قلمرو خودـ  از اقیانوس اطلس 
تا اقیانوس آرامـ  افزود. مجمع الجزایر هاوایی که استقالل و پادشاه 
داشت در پی اعتصاب و شورش مهاجران آمریکایی ساکن آن جزایر 

وارد قلمرو فدراسیون شد.

سالروز صدور اعالميه استقالل مهاجرنشينان انگليسِي آمريکاي شمالي )فدراسيون 
آمريکا( در چهارم جوالی 1776ـ  روز ملّی اين فدراسيون

keihanizadeh@gmail.com.
www.rooznamak.com
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»آلوارو کونهال Alvaro Cunhal « نویسنده و اندیشمند 
پرتغالي 13 ژوئن سال 2005 در ۹2 سالگي فوت شد و 
به این مناسبت 15 ژوئن در کشور پرتغال عزاي عمومي 
اعالم شده بود. آلوارو یک سوسیالیست بود و از 24 سالگي 
تا 61 سالگي، ُعمر خود را در زندان و یا در مخفیگاه و تبعید 
گذرانیده بود، ولي هیچگاه از مبارزه براي تحّقق تساوي 

انسانها و تامین رفاه طبقه زحمتکش دست نکشیده بود
     وي در طول زندان و زندگانِي زیر زمیني، چندین 
داستان نوشت که به اسم مستعار انتشار مي یافت و در این 
داستانها عقاید خود را به گونه اي غیر مستقیم منعکس 
مي کرد. آلوارو همچنین انتشار روزنامه »آوانته« را در هر 
شرایطي که بود متوقف نساخت. نظامیان چپگراي پرتغال 
عمدتا تحت تاثیر اندیشه هاي »آلوارو« در 25 اپریل 1۹74 
بر ضد دیکتاتوري ساالزار دست به کودتا زدند و نظام 
حکومتی را تغییر دادند و آلوارو را از تبعید باز گرداندند و 

ترتیب یک استقبال میلیوني از او را دادند.
     آلوارو تا پایان عمر سمت اجرایی دولتي، جز مشاور 
بودن را نپذیرفت. او معتقد بود: در جامعه همیشه عده 
اي خواهند بود که زیان و گرفتاریهاي خود را نتیجه 
تصمیمات و کارهاي یک مقام اجرایي خواهند دانست و 
در نتیجه از حزب و ایدئولوژي که این مقام مبلّغ و یا وابسته 

به آن است رویگردان خواهند شد.
     آلوارو در آخرین نطق خود در کنگره چپگرایان پرتغال 
وفاداري اش را به سوسیالیسم و برابری انسان ها تاکید 
کرده و عصیان هاي قریب الوقوعي را در چند نقطه جهان 
پیش بیني کرده و گفته بود در جوامعي که توّرم پول، 
پیدایش ثروتمند بادآورده از این راه و یا فساد اداري و 

نپوتیسم )پاییدن اقوام و خویشان و دوستان(، عدم رعایت 
نظامات دولتي )وجود خودسري به ویژه از سوي ماموران 
دولت و متنفذان(، عدم امنیت قضایي، بي اعتنایي دولت و 
مقام ها نسبت به سختي تامین معیشت، فساد اجتماعي، 
روز افزوني فقر و باالخره نارضایي طبقه زحمتکش وجود 
دارد زمینه براي تغییرات اساسي و حتي عصیان عمومي 
آماده خواهد شد که همه این عوامل را مي توان در چند 
عبارت خالصه کرد: ایجاد طبقه در جامعه و گسترش 
شکاف طبقات از هم و پیدایش یک طبقه ثروتمند و ظلم 
این طبقه نسبت به دیگران که اگر از طرق دمکراتیک 
)وضع قانون( رفع نشوند؛ وقوع انقالب و عصیان قطعي 

خواهد بود.
    آلوارو تنها یک فرزند دختر داشت.

نظرات و کارهاي »آلوارو کونهال« - ايجاد طبقه در جامعه، گسترش شکاف طبقات 
از هم و پیدايش يک طبقه ثروتمند و ظلم اين طبقه نسبت به ديگران باعث انقالب و 

عصیان خواهد شد

20

نظرات اندیشمندان درگذر زمان

Alvaro Cunhal
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Thomas Malthus

اخطار تاريخي مالتوس و مسئله جمعیت؛ اگر افزايش نفوس جهان با تولید مواد غذايي و ساير 
مايحتاج زندگاني متناسب و هماهنگ نباشد سعادت و رفاه از بشر سلب خواهد شد و مردم 

مردگان متحرکي بیش نخواهند بود

 Thomas 2۹ ژوئن سال 17۹8 میالدي بود که »توماس مالتوس
Malthus « اقتصاددان و کشیش انگلیسي ضمن انتشار رساله اي تحت 

عنوان »مسأله جمعیت« اخطار کرد که اگر افزایش نفوس جهان با تولید مواد 
غذایي و سایر مایحتاج زندگاني متناسب و هماهنگ نباشد و متجاوز از منابع 
کره زمین گردد، دیری نخواهدگذشت که سعادت و رفاه بشر از او سلب خواهد 
شد و در آن شرایط، مردم )توده ها( ُمردگان متحرکي بیش نخواهند بود و از 
زندگاني خود لّذت نخواهند بُرد. به عالوه، »جمعیت بي حساب« عامل فساد 
و بسیاري از مسائل اجتماعي و دشواري هاي اقتصاديـ  سیاسي خواهد بود.

     مالتوس در رساله خود که مفاد آن اهمیت و تازگي خود را به عنوان یک 
هشدار از دست نداده است به اروپا اشاره مي کند و مي گوید: اروپا در سال 
1700 فقط 66 میلیون جمعیت داشت که امروز ]سال 17۹8 و زمان نگارش 
رساله[ پس از ۹8 سال داراي 180 میلیون جمعیت است و جمعیت آمریکاي 

شمالي هر 25 سال دو برابر مي شود.
     وي جهان را به یک کفش فوالدین و جمعیت آن را به یک کودک تشبیه 
کرد که پاي او به تدریج بزرگ مي شود ولي کفش نمي تواند متناسب با آن 

بزرگ شود و مسائل از همین جا آغاز مي شود.
     اخطار مالتوس تنها پس از جنگ جهاني دوم بود که در اروپاي غربي به 

گوشها فرو رفت و جمعیت محدود شد. در اروپاي غربي رشد ساالنه جمعیت در دهه هاي آخر سده 20، بسیار ناچیز و بعضي سالها در برخي 
از این کشورها »صفر« و حتي منفی )کم( شده بود. چین با وضع قانون یک زن و شوهر یک فرزند، در این راستا تحول ایجاد کرد. گسترش 
آگاهی ها و نیز این تجربه که دیگر، فرزند یک سرمایه برای خانواده نیست عمال »یک خانواده یک فرزند«را تعمیم داده است. باوجود این، 
در نقاطي از جهان هشدارهاي جمعیت تأثیر زیادي نگذارده است و نفوس کره زمین سالهاست که از رقم 7 میلیارد تجاوز کرده که یک و نیم 
برابر ظرفیت تولید غذا و امکانات رفاهي آن است. ظرفیت منابع کره زمین برای چهار میلیارد نفوس کافی است. تولید بعضي مواد غذایي با 
کمک علم شیمي و بصورت ژنتیک از لحاظ بهداشتي خالي از خطر نیست و تالش پژوهشگران براي رفع این خطر تا این لحظه به نتیجه کامال 

مطلوب نرسیده است و از همین جاست که طالبیِن مواد غذایی ارگانیک روز افزونند و به همین نسبت بهای این مواد رو به افزایش.
    در سالهاي دهه یکم قرن 21 جامعه شناسان و جمعیت شناساِن دلسوز بشر ضمن ایجاد ساعت هاي نشان دهنده لحظه به لحظه افزایش 
جمعیت، به ایجاد برنامه هاي تلویزیوني و انتشار مقاالت مطبوعاتي دست زده و در آنها خانواده هارا متوجه مسئولیت هاي فردي و اجتماعي 
افزایش بي رویه جمعیت مي کنند ازجمله اینکه وجدانا مسئولیت یک فرد تا آخر ُعمر برعهده والدین اوست زیرا که خودش نخواسته که وارد 

این جهان آکنده از درد و تَعب، کمبودها و انواع مشّقات شود.
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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

ماهواره ای شدن امواج تلويزيونیـ  تحوالت بعدي
دهم جوالي 1۹62 »تلستار Telstar - 1 « نخستین 
ماهواره مخابراتي به فضا پرتاب شد. با قرارگرفتن این ماهواره 
در مدار زمین، از طریق آن )رِلِه( امواج هر فرستنده تلویزیوني 
که تا آن زمان منحصر به پوشش منطقه محدودي از سطح 
کره زمین بود، همانند رادیوهاي موج کوتاه به سراسر جهان 
رسیدند و برنامه هاي تلویزیوني نیز جهاني شدند. با جهانی 
شدن برنامه های تلویزیونی، از این زمان از تلویزیون بیش 
از گذشته به صورت یک ابزار پیشُبرد سیاست و جنگ سرد 
استفاده شده است. با اینکه در جمهوری اسالمی ایران 
استفاده از تلویزیون های ماهواره ای ممنوع است ولی در 
بسیاری از خانه ها بویژه در شهرهای کوچکتر و روستاها 

مخاطب دارد.
     ماهواره ای شدن برنامه های تلویزیونی درعین حال 
هزینه ارسال این برنامه ها را که قبال مستلزم داشتن 
فرستنده مستقل و تشکیالت مفصل بود کاهش داده است. 
کابلی شدن ارسال برنامه های تلویزیونی از آغاز دهه 1۹80 

کاررا بازهم آسانتر ساخته و 
هزینه را پایین تر آورده و از 
دهه آخر قرن بیستم بویژه از 
دهه یکم قرن 21 و اینترنتی 
شدن عکس متحرک = ویدیو 
)مولتی میدیا( بر آسانی کار 
و ارزانی آن وسیعا افزوده 
شده و کار تلویزیون را بمانند 
روزنامه و رادیو عمال شخصی 
)فردی( ساخته و از انحصار 
کمپاني و شرکت خارج کرده 

است. با استفاده نرم افزار اینک هرکس می تواند به صورت 
آنالین روزنامه، رادیو و تلویزیون داشته باشد و در اینترنت 
قراردهد و سرچ انجین ها که به تدریج دارند ابزاري در دست 
اصحاب منافع و سیاستبازها می شوند مطالب آنها راـ  البته 
به دلخواه و گزینشيـ  نقل می کنند، ولی نَه در سوشل نِت 
ورکها که هرکس حرف خودرا می زند و خبر خود را می 

رساند.
    تعّرض و دفاع اینترنتی اینک به صورت یک ابزار و مشغله 
بزرگ دولت ها درآمده است و توجه به آن اینک بیش از 
ساخت موشک و ناوهواپیمابر شده است. این تعّرض و 
دفاع، پس از پیدایش توپ و تفنک، یک پدیده تازه مبارزه 
و گسترش نفوذ شده است که هر دو ابتکار به حساب غرب 
نوشته شده است. مبارزه اینترنتي به تدریج از انتشار مطلب 
تجاوز کرده و جنگ دیجیتالي = مبارزه سایبري شده است 
و آن اخالل در ایمیل ها و مکاتبات اینترنتي و وبسایت، هک 

کردن و ... و تبلیغات جعلی است.
     ذکر یک نمونه از جهاني 
یبري  ین جنگ سا شدن ا
مین  و ر د : د ل ي مثا ا بر
هفته جوالي 200۹ بود که 
جمهوری دمکراتیک خلق 
کره )کره شمالی( توانست 
طات  تبا ر نظم و سرعت ا
اینترنتی آمریکارا که خود 
سازنده اینترنت بوده است 
مختل کند ازجمله ارتباطات 

وزارت دفاع آمریکا را.

Telstar – 1
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Ernest Hemingvay

روزي که »همينگوي« داستان نگار بنام 
خودکشي کرد

 Ernest Hemingvay  دوم جوالي 1۹61 ارنست همینگوي
داستان نگار بلند آوازه آمریکایي در خانه اش در منطقه کوهستاني کچوم 
واقع در ایالت »آیداهو« آن کشور با گلوله تفنگ شکاري خودکشي کرد. 

وي هنگام مرگ 62 ساله بود.
     همینگوي که در 21 جوالي 18۹۹ به دنیا آمده بود، در سال 1۹55 
برنده جایزه نوبل درادبیات شده بود و به خاطر داستان »پیرمرد و دریا« 

جایزه پولیتزر به دست آورده بود.
     همینگوي نویسنده داستانهاي »نیروي عاطفه«، »خورشید همیشه 
مي درخشد«، »پیر مرد و دریا«، »زنگها براي که به صدا در مي آیند؟« و 
... ظاهرا از فرارسیدن پیري، روزهاي سخت سالخوردگي و از کارافتادگي 
که در آستانه اش قرار گرفته بود نگران بود که تحت تاثیر همین ترس، 
سرانجام دست به خودکشي زد. پدر او هم در آغاز سالخوردگي خودکشي 
کرده بود. همینگوي مردي شجاع بود و در جریان جنگ جهاني اول که 
در جبهه هاي اروپا، خبرنگار نظامي بود خطرات متعدد از سر گذرانیده 

بود و از دو سانحه هوائي جان سالم به در برده بود.
    وي سالهاي سال در کوبا زندگي مي کرد و به این کشور عالقه عاطفي خاص داشت. خانه همینگوي در کوبا به صورت موزه درآمده 

است.

قديمی ترين روزنامه نروژ 253 ساله شد
 سوم ژوئن 1767 روزنامه نروژی Adresseavisen که هنوز و همچنان منظما به انتشار خود ادامه می دهد، نخستین شماره 
اش را به توزیع داد. این روزنامه که نروژی ها آن را »اَدرسا« می خوانند از قرن 21 دارای دو اِدیِشن چاپی و آنالینی شده است که ادیشن 

آنالینی آن، لحظه به لحظه آخرین خبرهای داخلی و خارجی را منعکس می کند و بعضی از خبرها و صحنه ها را صوتیـ  تصویری.
   مخاطبان ادیشن آنالین »اَدرسا« سه برابر تکفروشی ادیشن چاپی آن است و بیش از 500 هزار مخاطب در هر روز.

 نخستین سردبیر این روزنامِه سه قرنی؛ مارتینوس نیِسن بود که 18 سال این سمت را به دست داشت و سردبیر آن از سال 2017 
ِکرستی هنسبی است.
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سالروز درگذشت مارلون براندو بازيگر مشهور فيلم هاي سينمايي آمريکا
مارلون براندو Marlon Brando بازیگر و فیلم ساز شهیر آمریکایي و از فعاالن سیاسی یکم جوالي )ژوئیه( 2004 در 
بیمارستان دانشگاه کالیفرنیا در لس انجلس درگذشت. وي 80 ساله بود )متولد سوم اپریل 1۹24 دراوماهاـ  نبراسکا( و مبتالء به 

بیماري قند و دشواري تنفس.

 براندِو آلمانیـ  هلندی تبار را که 4 دهه سرگرم کار نمایش بود یکي از ده بازیگر بزرگ قرن 20 آمریکا توصیف کرده اند. او سه بار 
ازدواج کرد و هر بار با یک بازیگر فیلم . نخستین زن او »آنا َکشفي« بازیگر هندي متولد کلکته بود، زن دوم او یک هنرپیشه فرانسوی 
و زن سوم یک هنرپیشه مکزیکی تبار. ازدواج های اول و دوم او هرکدام دو سال و ازدواج سوم؛ ده سال طول کشیده بودند. وی سپس 
با ُکلفت خانه اش بدون عقد رسمی زندگی کرد و جمعا دارای 8 فرزند، به عالوه 3 فرزندخوانده شد. براندو با جمع آوری پول برای 
تبلیغات انتخاباتی جان اف کندی وارد سیاست شد و سپس به مبارزان حقوق مدنی آمریکا پیوست و سپس هوادار حقوق بومیان 

)سرخپوستان(.

طبق نظرسنجی »مجله زن روز چاپ تهران« در پاییز 1355،  در ایرانـ  مارلون براندو مشهورترین و محبوب ترین بازیگر )َمرد( 
فیلم های آمریکایی بود.

»سوپرمن« آخرین فیلم پُرفروشي بود که وي در آن بازي کرد. از معروف ترین فیلمهایي که براندو در آنها بازي کرد »زنده باد زاپاتا«، 
 A Streetcar Named « آخرین تانگو در پاریس«، »نافرمانی در باونتی«، جولیوس سزار و« ،» Godfather گاد فادر«
Desire که در ایران؛ اتوبوسي به نام هَوس دوبله شده بود« را مي توان نام بُرد. همه این فیلم ها در ایران پیش از انقالب، دوبله و به 

نمایش گذارده شده بودند.

Marlon Brando
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25

دانستنی ها

مبدأ تقويم يزدگرديـ  تقويم نويسی وسيلِه ميهندوستی

تقویم نگاران ایراني روز 16 ژوئن سال 632 میالدي را مبدا تقویم یزدگردي قراردادند تا به این وسیله میهندوستي خود 
را نشان دهند و ایرانیانـ  امپراتوري خود در عهد باستان را فراموش نکنند. این سال، آغاز پایان امپراتوري ایرانیان به عنوان 
یکي از دو اَبَرقدرت وقت جهان بودـ  جنگ عرب با ایرانیان از سال 633 آغاز شد، ولی ندانمکاری ها، مبارزه بر سر قدرت 
در تیسفون و دشمنی بزرگان بایکدیگر یک سال پیش از آن به اوج رسیده بود و گرنه ارتش ایرانـ  مجهز به فیل جنگی و 
چهار برابر نیروهای عربـ  در نوامبر 636 میالدی در قادسیه شکست نمی خورد. فراموش نکنیم که ایرانیان بعدا )درقرون 
وسطا، عصر ظلمت در اروپا( از طریق اندیشه، دانش و ادبیات، ایرانزمین را از این دست ابرقدرت جهان کردند. تقویم هجری 
شمسی متداول امروز به دست ُعمر خیام نیشابوری تنظیم شده است. این تقویم به تقویم جاللی معروف بود زیراکه در عهد 
سلطنت جالل الدین ملک شاه تنظیم شده بود. ایرانیان از دوران هخامنشیان )25 قرن پیش( دارای تقویم بوده اند )تقویم 
زرتشتیان( و نام ماههاـ  تا حّدی تفاوت در تلفظ تغییر نکرده است. تقویم جاللی تا حّدی زیاد بر پایه تقویم یزدگردی تنظیم 

شده است. ایرانیان باستان تنها ملّتی بودند که تقویم قمری را بکار نبردند.
     پس از برگزاري مراسم دو هزار و پانصدمین سال تاسیس دولت واحد ایران به ریاست کوروش بزرگ که در مهرماه 
1350 برگزار شد، مبدأ تقویم ایران به زمان کوروش بازگشت داده شد که درجریان انقالب 1357 )و از شهریورماه این 
سال به تصمیم جعفر شریف امامیـ  انگلوفیلـ  که اوایل همان ماه نخست وزیر شده بود و ظاهرا با هدف راضی کردن 
انقالبیون اسالمی( بار دیگر، سال هجري خورشیدي )تقویم تنظیم شده توسط عمر خّیام( تقویم رسمي ایران شد و در 

کنار آن تقویم هجری قمری.

بِيجينگ و نام هاي ديگر آن در طول زمان

هشتم ژوئن 1۹28 نام پایتخت چین از پکینک Peking  )تلفظ فرانسوی؛ پکن( به بیجینگ Beijing )پایتخت شمالی( 
تغییر داده شده است. این شهر در طول تاریخ خود چند بار تغییر نام داده است. در عهد باستان »یانجینگ Yanjing «، بعدا 
»زونگدو Zhongdu « و در عهد مغوالن دایدو )دادو dadu( Daidu نام داشت که در قرون جدید »بیپینگ Beiping )صلح 
شمال(« شد. یک میسیون مذهبی فرانسوی همین اسم را »پکینک« نوشت که »پکن« تلفظ و این تلفظ جهانی شد. 
بیجینگ در شمال شرقی چین واقع شده است. مارکو پولو ونیزی )ایتالیایی( که چندی در پکن می زیست در سفرنامه 

خود پایتخت چین را َکمبلوک Cambuluc نام برده است.
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شهر کوبک  Quebec کانادا 411 ساله شد

سوم ژوئیه )جوالی( سال 1608، ساموئل دو شامپلین  Samuel de Champlain جغرافي دان فرانسوی در چهل و یکمین زادروز 
خود بنای شهر »ِکبکQuebec« را در کانادا آغاز کرد که این سرزمین در آن زمان »فرانسه نو« خوانده می شد. ِکبکـ  قدیمی ترین 
شهر ساخت اروپاییان مهاجر در آمریکای شمالی )آمریکای شمال مکزیک( اینک حاکم نشین ایالت فرانسوي زبان کوبِک )ِکِبک( 
کنفدراسیون کانادا است. ژاک کارتیه فرانسوی پیش از شامپلین و در سال 1535 در محلی که شهر ِکبک ساخته شد، یک قلعه 
کوچک برای اقامت و محافظت خود و همراهانش در زمستان آن سال بنا نهاده بود. انگلیسی ها در سال 162۹ ِکبک را که تصرف 
کردند. ایالت 560 هزار مایلی و 8.5 میلیونی کبک اینک یکی از اعضای کنفدراسیون کانادا است و جمعیت شهر کبک و حواشی اش 

در سال 2016 یک و نیم میلیون تَن بود.
     ساکنان این عضو کنفدراسیون کانادا از زماني که شارل دوگل 
خطاب به آنان فریاد کشید »زنده باد کوبِِک مستقل« تاکنون دو بار 
به طریق دمکراتیک )راي گیري( تالش کرده اند تا از کنفدراسیون 

کانادا جدا شوند.
    یک سال پیش از ایجاد شهر کبک )کوبک(، انگلیسی ها وارد 
آمریکای شمالی )ایاالت متحده امروز( شده و ایجاد »جیمز تاون« 

را در ویرجینیا آغاز کرده بودند.
    با اینکه بعداً، دولت انگلستان مهاجرنشین فرانسوی »کبک« 
را متصرف شد و کانادا را یک دومینیون انگلستان اعالم داشت؛ 
هنوز فرانسوی زبانان »ِکبک«، زبان و فرهنگ فرانسوي خود را 
حفظ کرده و در آرزوی کسب استقالل هستند. دو شامپلین سه 
بار به کانادا سفر کرده بود و بناي شهر کوبک در سومین سفر او آغاز 
شده بود. پیش از شامپلین، ژاک کارتیه فرانسوي در سفر به قاره 
غربي به کانادا رسیده بود )67 سال زودتر از انگلیسي ها به آمریکای 
شمالیـ  ایاالت متحده(. فرانسویان برخالف انگلیسي ها بومیان 
)سرخپوستان( را نابود نکرده و با آنان به همزیستي پرداخته بودند.

127 سال از نخستين عمل جراحي روي قلب گذشت

۹ جوالي در سال 18۹3، روزي است که در آن، نخستین عمل جراحي روي قلب انجام گرفت و از آن پس روال عادي یافت. این 
عمل معروف به »عمل جراحي قلب باز« توسط دکتر »دانیل ویلیامز« صورت گرفت.

     هفت دهه بعد، و در سوم دسامبر 1۹67 نخستین عمل تعویض قلب در جمهوري فدرال آفریقاي جنوبي توسط دکتر کریستیان 
بارنارد Christiaan Barnar )متولد 1۹22 و متوفي در 2001( صورت گرفت که این نوع عمل جراحي نیز اینک امري عادي شده است.

 

Samuel de Champlain
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206 سال از ساخت حرارت سنج فارنهايت 
که در آمريکا رايج است گذشت

»دانیل فارنهایت Daniel G. Fahrenheit « فیزیکدان آلمانِي 
مقیم هلند هشتم جوالي سال 1714 میزان الحراره )حرارت 

سنج(ـ 
Thermometry  جیوه یي را ساخت و عرضه داشت که به 

»فارنهایت« معروف شده است.
    در این میزان الحراره که در بسیاري از کشورها از جمله ایاالت 
متحده امریکا رایج است، درجه 32 که برابر ِصفر در سانتی گراد 
است یخ زدن آب و درجه 180 برابر 100 در مقیاس سانتی گراد 
جوش آمدن آب تعیین شده است. درجه حرارت  طبیعی بدن 
در مقیاس فارنهایت حدود ۹8 درجه و برابراست با 37 درجه 

سانتیگراد.
فارنهایت که در 1686 متولّد شده بود در سال 1736 درگذشت.

 

روزی که سرمايه بانک ملی ايران 3 ميليون تومان شدـ  اشاره ای به تاسيس بانک مرکزی 
و تکاليف آن

14 تیرماه 1324 سرمایه بانک ملی ایران از 2 میلیون تومان به 3 میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش برابر ذخیره طال به بهای 
وقت بود که در حد یک میلیون افزایش یافته بود. ایران در آن زمان بانک مرکزی نداشت.

    بانک مرکزی ایران از یکم دی ماه 133۹ آغاز بکارکرد و ناشر اسکناس، سیاست گذار امور بانکداری و وضعیت پول شده است و 
همچنین تضمین کننده حساب ها و سپرده ها در بانک های کشورـ  بانک های دولتی و غیر دولتیـ  تا مردم با خاطری آسوده حساب 
بازکنند و پس انداز داشته باشند. پس از تاسیس، ذخایر طال و ارز کشور به این بانک منتقل شد که در آن روز )یکم دی ماه 133۹( 
برابر با 360 میلیون تومان )پول آن روز( بود. همچنین اعالم شد که در جوار بانک مرکزی، یک شورای پول مرکب از کارشناسان با 

اختیارات الزم ایجاد خواهد شد )که شده است(.
    بانک مرکزی با 540 کارمند و عمدتا کارشناس امور مالی آغاز بکار کرده بود و اعالم شده بود که یک مجله تخّصصی خواهد داشت 
که جزئیات مسائل مالیـ  داخلی و خارجیـ  اقدامات و تصمیمات و طرح های بانکی کشور در آن انتشار خواهد یافت و روابط عمومی 

این بانک، آماده پاسخگویی به پرسش های شهروندان و مطبوعات در زمینه امور و مسائل بانکی است.

تصویری از فارنهایت
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تلفات سيل اوشان، فشم و ميگون در تيرماه 1349

هفدهم تیرماه 134۹ و در پی یک بارندگی شدید در ارتفاعات شمال شرقی تهران، در این مناطق از لواسان تا فشم، اوشان و میگون 
سیل جاری شد و زیان فراوان به خانه ها، باغ ها و مزارع وارد ساخت.

    تلفات انسانی این سیل در اوشان و فشم و میگون؛ چهار کشته و بیش از 20 مجروح گزارش شده بود.
    منطقه تهران نه تنها روی کمربند زلزله قراردارد بلکه به علت قرار گرفتن در دامنه ارتفاعات البرز، در معرض خطر سیل.

 

زادروز و سالمرگ استاد معين در جوالی

محمد معین استاد دانشگاه تهران و مؤلف واژه نامه فارسی زیر عنوان »فرهنگ معین« 
12 جوالی 1۹14 در رشت به دنیا آمد.

 وی 57 سال ُعمر کرد و چهارم جوالی 1۹71 درگذشت.

  پروفسور معین نیز بمانند بیشتر دانشمندان و اندیشمندان در همان ماهی که به دنیا 
آمده بود درگذشت.

11 جوالی، روز جهانی جمعيتـ  جمعيت جهان در 11 جوالی 2019 به 7 ميليارد و 717 
ميليون رسيد

11 جوالی هر سال »روز جمعیت جهان World Population Day« اعالم شده است که هر سال برگزار می شود. روز جمعیت جهان 
و به عبارت دیگر »روز جهانی نفوس« از سال 1۹87 که جمعیت جهان به 5 میلیارد رسید اعالم شد. این جمعیت در 11 جوالی 
201۹ و به فاصله 32 سال از آن زمان، به 7 میلیارد و 717 میلیون رسیده بود که از این جمعیت، حدود 4 میلیارد و پانصد هزار تَن 
در آسیا، حدود یک میلیارد و 250 میلیون در آفریقا، حدود یک میلیارد تَن در قاره آمریکا، حدود 750 میلیون در اروپا و بیش از 
40 میلیون هم در جزایر گوشه و کنار جهان ازجمله استرالیا و نیوزیلند بوده اند. جمعیت جهان در سال 1۹27 حدود دو میلیارد و 
در 1۹60 حدود 3 میلیارد بود. تخمین زده شده است که جمعیت جهان در سال 1804 حدود یک میلیارد بود که ظرف 215 سال 

نزدیک به 8 برابر شده است.
    هفت کشور پُرجمعیت جهان به ترتیب؛ چین، هند، فدراسیون آمریکای شمالی )USA(، اندونزی، پاکستان، برزیل، فدراسیون 

نیجریه، بنگالدش، روسیه فدراتیو و مکزیک هستند.
    طبق گزارش جوالی 201۹، در این ماه تا یازدهم آن، هر روز 368 هزار تَن متولد و 154 هزار تَن فوت شده اند.

استاد معین
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کشیش جان بال

 شهر واشينگتن 230 ساله شد

16 جوالي 17۹0 کنگره آمریکا قطعه زمین محدودي میان دو ایالت مریلند و ویرجینیا )و قبال متعلق به هر دو استیت( را براي 
ساختن یک پایتخت دائمي )مقر دولت فدرالـ  دولت مرکزيـ  دولت اتحادیه( براي ایاالت متحده تعیین، نام آن را »ناحیه کلمبیا  
District of Columbia = D.C« گذارد که جدا از همه ایاالت است و قانون مربوط را تصویب کرد که پس از ایجاد شهر در آنجا، به اسم 
واشینگتن نخستین رئیس جمهوري آمریکا نامیده شده است. پس از جنگ داخلي آمریکا )1861 - 1865( دولت فدرال، بخشي از 
شهر واشینگتن را که در اراضي استیت مشترک المنافع ویرجینیا ساخته شده بود به این استیت پس داد و به بخش دیگر که ار استیت 
مریلند گرفته شده بود اکتفا کرد. به این ترتیب الکساندریا و آرلینگتون از شهر واشنگتن جدا و به صورت دو شهر جداگانه در استیت 

ویرجینیا قرار گرفته اند.
    در آمریکا؛ ایالت ها ) استیت هاي 50 گانه( استقالل داخلي دارند و داراي مجلس و فرماندار انتخابي و قوانین متفاوت هستند، 

مالیات جداگانه مي گیرند و State = کشور خوانده مي شوند.
    شهرداران شهرها نیز در حکم رئیس دولت شهر هستند و هر شهر باید هزینه هاي خودرا با دریافت عوارض تامین کند و این هزینه 
ها عبارتند از: هزینه مدارس، پلیس، تمیز کردن شهر، جمع آوزي زباله، خیابان کشي، زندان و .... اگر درآمد یک شهر کم شود باید 
استقراض کند و اگر موفق به بازپرداخت دیون نشود ورشکستگي اعالم دارد. در هفت ماه اول سال 2012 سه شهر در ایالت کالیفرنیا 

اعالم ورشکستگي کردند.

حرف حق زد و پادشاه انگليس اورا در حضور خود به سخت ترين روش اعدام کرد

پانزدهم جوالي 1381 یک کشیش انگلیسي به نام »جان بال John Ball  « که در موعظه 
ها و خطبه هایش از لزوم برقراري عدالت در جامعه سخن به میان مي آورد و مي گفت که 
همه انسان ها از یک پدر و مادر ]آدم و حوا[ به وجود آمده اند و جز دانش و درستي نباید با 
شاخصي دیگر میان آنان تفاوت گذارد و عمل دولت ها بوده که برابري مردم را برهم زده و 
میان آنان جدایي افکنده و یوغ شماری کم را بر گردن اکثریت نهاده است، منابع طبیعي 
از جمله آب و زمین متعلق به خدا است و نباید به تملّک فرد درآید و این افراد )مالکان( 
انسان هاي دیگر را که با آنان باید برابر باشند عمال بَرده خود قرارداده و استثمار مي کنند؛ 
در یک میدان عمومي و با حضور ریچارد دوم پادشاه وقت انگلستان به سخت ترین روش 

) Hanged, Drawn and Quartered (، اعدام شد.
     ریچارد دوم »کشیش جان بال« را متهم کرده بود که با گفتن سخن از برابري انسان 
ها، بپاخیزي خونین کشاورزان انگلیسي را دامن زده است. پادشاه انگلستان قبال »جان 
بال« را محروم الموعظه ساخته و مردم را از حضور در مجالس سخنراني او ممنوع کرده 

بود، ولي گوش نکرده بودند.
     روش اعدام »جان بال« به این ترتیب بود که اورا روي یک چارچوب گذاردند و کشان - کشان به محل اعدام بردند، سپس طناب 
برگردنش بستند و گره را محکم کردند، آنگاه چند عضو بدنش را بریدند و جلوي چشمش به آتش افکندند و پس از آن، چهار قطعه 
اش کرده و طناب دار را که تنها سر و گردن و قسمت کمي از بدنش بر آن باقي مانده بود باالکشیدند تا همگان ببینند و .... جان بال 

در 1338 میالدي به دنیا آمده بود.
    ریچارد دوم قبال )و در 15 ژوئن همین سال( وات تایلر رهبر بپاخیری کشاورزان انگلیس را تقریبا به همان ترتیب اعدام کرده بود 
و شخصا در مراسم اعدام حضور داشت. با وجود دستگیری و اعدام برخی از سران و مشّوقان بپاخیزی، این انقالب کشاورزان تا نوامبر 

1381 ادامه یافت، البته نه به شّدت پیش از دستگیری ها و اعدام ها.
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»استرابو« و دانش جغرافياـ  ايرانيان باستان آلوده کردن محيط 
زيست را جرم می دانستند

استرابو Strabo دانشمند و اندیشمند یونانِي متولد در اماسیه Amasia  واقع در آسیاي صغیر )آناتولي - ترکیِه آسیا( در 
دهه آخر ماِه  ژوئن پنج سال پیش از میالد، کار نوشتن تالیف بزرگ و معروف خود را در 17 کتاب تحت عنوان Geography را 
به پایان رسانید. این زمان را خود او به دست داده است )زمانی که فاصله خورشید از شمال زمین به دورترین حد می رسدـ  آغاز فصل 

تابستان( که با تطبیق تقویم ها معلوم شده یکی از روزهای 20 تا 25 ژوئن سال پنجم پیش از میالد بوده است.
    استرابو »جغرافیا Geography « را یک علم خواند و آن را به جغرافیاي انساني، طبیعي و اقتصادي تقسیم کرد. با این که 
پیش از او هم تالشهایي براي تدوین جغرافیا به عمل آمده بود، روال بر این است که »استرابو« را پدر دانش »جغرافیا« بخوانند و 

اصالحاتي را که به کار برده به همان گونه به کاربرند.
     استرابو که در سال 64 پیش از میالد متولد و در سال 24 میالدي فوت شد پس از تحصیالت مقدماتي در زادگاه خود و نیز در آتن 

به ُرم رفت و بعد از انجام مطالعاتي در آنجا به مدت پنج سال هم در اسکندریِه مصر به بررسي اوضاع جهان پرداخت.
     استرابو براي نوشتن کتاب جغرافیای خود از ارمنستان تا اتیوپي و همه مناطق اطراف دریاي سیاه و مدیترانه را زیر پا گذارد، 

اسناد را خواند و با مسافران، نظامیان و بازرگانان مصاحبه کرد.
     تألیف او، اطالعات جامعي را درباره مردم و سرزمین هایي که در آن زمان براي رومیان و یونانیان شناخته شده بود به دست مي دهد.

     استرابو بعدا با توجه به اطالعات تازه اي که به دست آورده بود در سال 18 میالدي در تالیف خود یک تجدید نظر کامل به عمل 
آورد. وي درباره امپراتوري ایران و ایرانیان مطالب فراوان به دست داده از جمله نوشته است که کثیف کردن آب و زمین )آلودگي 

محیط زیست( در ایرانزمین )امپراتوري باستاني ایرانیان( جرم است و مجازات دارد.
     نوشته هاي استرابو در عصر حاضر هم بارها مورد استناد قرار گرفته است و آخرین بار آن در دهه 1۹۹0 بود که مقدوني ها به آن 
استناد کردند و ادعاي یونانیان را که ملت جداگانه اي نیستند رّد کردند، زیرا استرابو در تالیف خود نوشته است که مقدوني ها و مردم 

سرزمین هاي شمال تسالیا؛ »غیر یوناني« هستند.

تصویر استرابو 

استرابو که بمانند مردم جهاِن باستان تصور می کرد که زمین مسطح است، نه کروی، 
این نقشه را به نام نقشه جهان ترسیم کرد


