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  نشریه ای است غیر انتفاعی،
ثمره  59سال تجربه روزنامه نگاری و
تاریخ نویسی دکتر نوشیروان کیهانی زاده.
هدف از انتشــارآن :کمک به ارتقاء سطح
آگاهی های  فرهنگــی و معلومات عمومی،
بیان مســائل فرهنگی  به زبان ژورنالیستی  :شرح خاطرات،
مشــاهدات  ،رویدادهای تاریخی و روز ،دانستنی ها ،مطالب
جالب  ،مهــم و آموزنده و  تصاویر خبری و تاریخی اســت.
ماهنامه روزنامک را می توان در ا ِدیشِ ن آنالین آن به نشانی:
www.rooznamak-magazine.comمشاهدهومطالعهکرد.
ماهنامه روزنامک به صورت ضمیم ِه وبسایت خبری و فیچریِ
 12ساله روزنامک که آنالینی جداگانه است به نشانی:
www.rooznamak.comنیزقراردادهشدهاستوهمچنین
درسیستم magiran.comکهبهصورتیکپُرتالنشریات
ایران عمل می کند.
در نظر اســت که پی دی اف روزنامک بــه لس آنجلس و
واشینگتن  ارسال شــود تا در آنجا هم انتشار یابد و بعد چند
شهر  ایرانی و پارسی زبان نشین دیگر.

ورود دکتر نوشیروان کیهانی زاده ناشر مجله روزنامک و
مؤلف تاریخ آنالین برای ایرانیان
www.iranianshistoryonthisday.com

به شصت و پنجمین سال پیشه روزنامه نگاری اش
از یکم شهریور 1400
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رویدادیکمسابقهدرتاریخرسانه
مصداقفلسفهتاریخ:خروج
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خروجآمریکاازافغانستانوپیروزیسریعطالبان،یکرویدادشگفتانگیزدر
تاریخازنوعفروپاشیشوروی[تاریخجاری]

بانوییکهدهقلوزایید!

اینبانو 112سالپیشباایناتومبیلاز
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شکستخواهدخوردـدواندرز
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سرمقاله 3-1/
پیام یک روزنامه نگار به آیت اهلل رئیسی و دکتر زاکانی درباره بازگرداندن روزنامه های ایران و همشهری به وضعیت سابق
و ارشادی کردن وزارت ارشاد و توجه خاص به فرهنگ
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پیام ها و پاسخ به پرسش ها6-3 /
پاســخ به این پرسش مخاطبان که چرا  3وبسایت ناشر این مجله ـ به اســتثنای تاریخ ایرانیان ،غیرفعال شده
اجرت خدمات /طرح ممنوعیت موقت خروج مســئوالن از کشــور پس از
ِ
اند :کاهش ارزش ریال و باالرفتن
اتمام مســئولیت ،چه شد؟  /نظر واصله درباره بانک و پس انداز و اینکه باال بردن ارزش پول ملی باید سرلوحه
برنامه های دولت باشد

گشتی در اخبار و نظرات 23-7 /
آیتاهللخامنهایرهبرانقالبدرمراسمتنفیذحُکمابراهیمرئیسی،مبارزهجدّ یبافسادومفسد،حلمشکالتاقتصادیوتقویتتبلیغاتراتاکیدکردند/ابراهیمرئیسیازتورّم،حجمنقدیگی،کسریبودجهوبدهیوآسیبهاسخن
گفتووعدهتحوّلداد/اعالمسیاستهاووعدههایآیتاهللرئیسیدرمراسمسوگنددرمجلسـاظهاراتاوواعالمآغازگامدومانقالبـمردمساالریدینیـمهارتورّموگرانی،تقویتارزشپولملّی،درخواستازمردمبرایحضور
در صحنه (افشاگری) ـ خشکاندن ریشه های فساد و رانت خواری و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور  23/مرداد1400رئیس مجلس فهرست وزیران پیشنهادی آیت اهلل رئیسی را اعالم وصول کرد و بررسی صالحیت وزیران در
جلساتعلنیمجلسوجلساتپرسشوپاسخبرگزارورایاعتماداخذشد/وعدههایاقتصادیآیتاهللرئیسیدر 7محور/امیرعبدالهیان:تعاملدولترئیسیباهمهجهانجزآمریکاواسرائیل/احتمالبکارگیریماموراناطالعاتی
در کشــف فســاد و رانــت خــواری ـ ایجــاد ســامانه بــرای کســب نظــر مــردم /رئیــس قــوه قضایــی :هیــچ ایرانــی خــارج از کشــور ممنو عالــورود نیســت و هنــگام بازگشــت
دســتگیر نخواهــد شــد ،ترســی نداشــته باشــد  /مولــوی عبدالحمیــد :یکدســت شــدنِ قــوای  3گانــه ،افزایــش امیــد بــه حــل مســائل  /دکتــر علیرضــا زاکانــی نماینــده مجلــس
و یک اصولگرایِ ضد فســاد و رانت ،شهردار تهران شد  /عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور /راه آهن سراسری ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفت /هشدار رئیس اطاق بازرگانی تهران به دو برابر شدن حجم
نقدینگی ظرف  2ســال /تورّم به دنبال خود مشکالت اجتماعی خواهد داشت ـ رشــد نقدینگی و گرفتن پول از بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه یعنی برداشت از جیب کم درآمدها و دادن آن به ثروتمندان است /
افزایش بیش از  43درصدی بهای خانه در تهران در طول یک سال  50 /تا  100درصدی باالرفتن اجاره بها در ایران  /افزایش  70درصدی قیمت خوراکیها در تیرماه  1400نسبت به تیرماه سال  /1399ورود  159هزار
تُن موز به ایران در صد روز بدون صادرات ســیب معادل آن  /در گفتوگو با ایســنا ،رئیس بخش عمومی بیمارستان لقمان شرایط را به لحاظ کرونا خطرناک توصیف کرد و گفت که مردم هم نسبت به کرونا بی اعتناء شده
اند /هجوم ایرانیان برای رفتن به ارمنســتان ،تنها برای تزریق واکسن کرونا ـ ازدحام در مرز ارمنســتان در تیرماه  /1400کشته شدن یک مأمور پلیس در تهران بدست چاقوکش محله  /فرونشست زمین« ،بمب ساعتی»
برای ســاکنان تهران و دیگر کالنشهرها /کشتار یک خانواده کُرد در ترکیه  /تداوم هجوم ایرانیان به خرید خانه در ترکیه به رغم گرانی ارز ـ در ژوئن  2021ششصد و  83خانه!  /دختر سفیر افغانستان در پاکستان از داخل
تاکســی ربوده و مضروب شد /قتل یک دختر  3سال بدست یک پسر  5ساله با شلیک گلوله پس از نیمه شب در آمریکا ـ خطر آزادی حمل اسلحه /انفجار پرتلفات در بغداد  /ترکمنستان از عبور هواپیمای مسافربری ایران
از حریم هوایی خود ممانعت کرد ،چرا؟ 7 /متهم خرید و فروش سئواالت کنکور دانشگاهی دستگیر شدند /سرقت کتیبه های تاریخی سردر خانه های شیراز و ...

خاطرات ناشر روزنامک 28-24/
درباره یک دختر پارســی تبا ِر هند که دختر هندوستان شد ،در  17سالگی در مســابق ِه «دختر جهان» شرکت کرد ،بازیگر سینما و مدل شد ـ خاطره ای از نخستین گزارش رسانه ای که از او به تهران رسید ،تالش
برای کسب اطالع بیشتر و  ...ـ درسی برای روزنامه نگاران از این تالش /طرز ترور رئیس جمهوری هائیتی (هِیتی) عملی بی سابقه و زیر سئوال و سکوت عجیب رسانه ها! /خاطره ای با دکتر حافظ فرمانفرماییان
که شش دهه پیش گفت ایرانیان به یک انقالب فرهنگی سختگیرانه نیاز دارند و  ...ـ مشکالت ما فرهنگی است /ورود ناشر مجله روزنامک به شصت و پنجمین سال به پیشه روزنامه نگاری اش

از زبان تصویر 32-29/
چند عکس تاریخ ساز با زیرنویس های آن

اینماه در گذر تاریخ 45-33/
 ..و به اين سان حكومت دمکراتیک دكتر مصدق را ساقط كردند که انحراهی هم در مسیر تاریخ بشمار آورده شده است /آغاز ا ِعمال فاز نخست تحریم جمهوری اسالمی ایران از سوی دولت ترامپ از هفتم آگوست
 /روزی که میرزا رضای کرمانی اعدام شــد/خروج آمریکا از افغانستان و پیروزی ســریع طالبان ،یک رویداد دور از انتظار از نوع فروپاشی شوروی [تاریخ جاری]  /غفلت و خيانت در اَمُردادماه ( 1320آگوست
 )1941بود که مسير تاريخ ايران را تغيير داد /انتقال سلطان احمدشا ِه خُ ردسال از سفارت روسيه به کاخ گلستان /روزی که ترومن اعالم داشت که به دستور او ژاپن بمباران اتمی شد تا در پایان یافتن جنگ تسریع
شود ـ جزئیات بمباران هیروشیما /ترک مخاصمه در شبه جزيره کره ـ  ...و کره شمالی راه بقاء خودرا زندگی با امکانات داخلی تشخیص داد/زمانی که روس ها خروج نظامي از افغانستان را آغاز کردند و  33سال
بعد خروج نظامیان آمریکا در همان ماه ـ فلســفه تاریخ /روزی که ترومن منشــو ِر «دولت های فاتح جنگ جهانی دوم!» /بنينو آكينو طبق نقشه مارکوس رئیس وقت فیلیپین ،اعتراض مردم و رفتن مارکوس از
فیلیپین و رئیس جمهوری شــدن بانویِ ا َکینو و سپس پسرش (دمکراســی عاطفه) /فرماندار عراقي كويت و استناد به تاريخ ايرانيان /کودتا در الئوس در آگوست  1960ـ یک سروان با یک گُردان چترباز دولتی
فاسدرا سرنگون کرد /مهاجرت به آمریکا /راههایی که به قدرت شدن آمریکا منتهی شد و  /...كشته شدن ماكانِ كاكي (گیالنی) از سرداران احياء استقالل ايران و رساندن این خبر با کبوتر نامه ب َر

اینماه در دنیای رسانه ها49-46 /
بایکوت خبری سازمان محیط زیست در پی کشته شدن دو خبرنگار در رویداد واژگون شدن اتوبوس و مجروح شدن  20خبرنگار دیگر /ابتکا ِر عکس خیابانی که بیانگرمشکالت جامعه ،هشدار به مقامات مربوط
و درس برای انسان ها است /سرنوشت روزنامه واشینگتن استار پس از  128سال انتشار /روزی که میکا یاماموتو ژورنالیست ژاپنی هنگام پوشش جنگ داخلی سوریه کشته شد ـ «ژورنالیسم» عشقِ میکا بود که
چند جنگ را پوشش داده بود /مقاله نویسی با دوربین ،ابتکار کارل مایدنز

نظرات دانشمندان53-50/
روزی که پترارک فوت شــد /نظرات «جيمز برايس» درباره دمکراسی ـ ژورنالیسم پاسدار دمکراســی و بازدارنده فساد و انحرافات جامعه ـ سیاست نباید حرفه شود /نلسون ماندال :هر ایدئولوژی اگر مدیریت
خوب نداشته باشد شکست خواهد خورد ـ دو اندرز /بشنو از پرفسور  Scott Nearingاقتصاددانی که  108کتاب اندرز و راهنمایی برای دولت ها و ملت ها نوشت ـ اشاره به نظرات و اندرزهای او و عناوین کتابها

دانستنی ها  60-54 /
زادروز بوليوار قهرمان ملي التين هاي قاره آمريکا و نيز روز ایجاد شهر «كاراكاس» /سالروز فوت قمرالملوک خواننده قدیمی و بنام  /چاپ عکس بر روی بشقاب /نایتینگل مادر حرفه پرستاری در جهان /اندرزهای
سالمندترین بانوی انگلیس /زادروز هنرپیشه ای که پدرش در تئاتر پارسیان هند هنرپیشه بود /ورود نخستين مهاجرين آلماني به آمريكا  /سالروز مرگ چنگيزخان مغول ـ ترس او از یافتن گورش و تخریب جسد
 /بلندقد ترین آمریکایی در  39سالگی از بیماری قلبی درگذشت /ساخت نخستین ماشین تحریر (تایپ رایتِر) در سال  / 1829ازدواج دو آشنا پس از  90سالگی! /برای نخستین بار یک زن ده قلو زایید
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خبر روز به جای سرمقاله:
1
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پیام یک روزنامه نگار به آیت اهلل رئیسی و دکتر زاکانی درباره
بازگرداندن روزنامه های ایران و همشهری به وضعیت سابق و
ارشادی کردن وزارت ارشاد و توجه خاص به فرهنگ
پیامی که در زیر آمده است جمعه 15 ،اَمُرداد  1400از یک روزنامه نگار بازنشسته واصل شد که نوشته است امید دارد که به
اطالعآیتاهللرئیسیرئیسجمهوروعلیرضازاکانیشهردارمنتخبتهرانبرسد،بهجایسرمقاله:
متنسخنانآیتاهللرئیسیرادرمراسمتنفیذوتحلیفخواندموکُپیگرفتم،سخنانیکهدر 40سالگذشتهکمترشنیده
َّتتاریخساز یاد
بودم،بویژهاشارهاوبهتمدنچندهزارسالهایرانیانوفرهنگپیشر ِوآناندرتاریخبشریت.اوازایرانیانبهعنوان اُم ِ
کرد .وی مردمساالری دینی را شیوه نوینی از حکومت خواند و وعده داد که دولت او در مسیر عدالت و آزادی حرکت کند ،عدالت
گستر ،فسادستیز ،تبعیض گریز و دلسوز باشد .آقای رئیسی ورود کشور را به گام دوم انقالب اعالم و تأکید بر وعده صادق و تعهد
به آرمان های انقالب کرد و ضمن ابراز نیاز به حضور مردم در صحنه ،از آنان ـ شهروندان معمولی ،اصحاب نظر و نخبگان خواست
که ابراز نظر کنند ،پیام دهند و او را در جریان نظرات خود پیرامون امور و مسائل ،توصیه ها و اندرزهایشان در این زمینه ها و هدف
ها و برنامه های دولت او قرار دهند که همانا مردمساالری واقعی است که ادیان الهی منادی آن بوده اند.
من [فرستنده پیام] ازنیم ِه سال ( 1355یک سال و چند ماه پیش از آغاز انقالب) وارد کار روزنامه نگاری شده و  35در این
وضعیت وقت پرسه می زدم و خواست ایشان را در
ِ
حرفه بودم و از آغاز انقالب در میان بپاخیزانِ تحول خواه و خسته و ناراضی از
ضعف بیست و چند ساله رسانه ها (پس از کودتای
روزنامه تا جایی که امکان داشت منعکس می کردم و به این نتیجه رسیدم که ِ
 28مرداد  1332تا زمان انقالب) ،بی اطالعی سران دولت و رئیس کشور از جزئیات مشکالت توده ها ،نداشتن تماس مستقیم
با مردم یکی از عوامل گسترش بپاخیزی بود .قبال روزنامه های اطالعات و کیهان (از 1334تا اواخر این دهه) صفحه و نویسنده
برای دریافت نظرات و شکایات مردم اختصاص داده بودند و پس از درج ،خبرنگار می فرستادند تا از مسئول مربوط پاسخ بگیرد و
همانجا(درهمانصفحه)درجمیکردندوسازمانانتشاراتورادیووقت[وزارتارشادفعلی]یکتلفن،معروفبهتلفن27000
داشت که در طول شبانه روز ( 24ساعته) نظرات و شکایات را دریافت و سریعا به مسئوالن منعکس و بعضا از رادیو پخش و یا در
بولتن خبرگزاری پارس (ایرنا) قرار می داد و برای مقامات ارسال می شد .در پی پیروزی انقالب ،آیت اهلل دکتر محمد مُفتّح که
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در تماس با روزنامه ها بود ،آیت اهلل بهشتی ،همچنین میناچی و دکتر ممکن از همکاران مهندس بازرگان که پی به قطع ارتباط توده ها
با مقامات نظام سابق برده بودند و نیز ضعف خبرنویسی و مقاله نگاری ،درصدد اصالح کار برآمدند و تصمیم به ارشاد اصحاب رسانه ها از
روزنامه و کتاب تا نمایش و فیلم سینمایی گرفتند و نام وزارت اطالعات و جهانگردی را به فرهنگ و ارشاد اسالمی تغییر دادند .ولی جنگ
عراقباایران،بیشتربرنامههارابهبایگانیب ُردومسائلدوبارهپاگرفتند.تااینکهدرسهسالاولدهه 1370شهرداروقتتهران،صرفاباهدف
راهنماییمردمشهربهزندگانیبهترونیزآگاهیدادنازتصمیماتواقداماتشهرداری،روزنامههمشهریراتأسیسکردوراهنمایمردم
شدوحتیحوادثشهریرابااندرزـاندرزهایغیرمستقیمباهدفتنبُّهدرجمیکرد.اخبار،نهتبلیغهایدولتی،تنهابهصورتمطلقوبه
زبان ساده با هدف اطالع رسانی تنظیم و درج می شد و بدور از سیاست بازی که چند سال بعد با رفتن او از شهرداری ،این هدف ها تدریجا به
فراموشی سپرده شد و همشهری شد روزنامه ای مثل سایر روزنامه ها و همچنین تجاری و درآمدساز (با درج اعالن) .به ابتکار دکتر فریدون
وردی نژاد که خبرگزاری دولت (ایرنا) را نوسازی کرده بود ،روزنامه ایران تاسیس شد ـ روزنامه دولت با هدف رساندن کارهای دولت به زبان
ژورنالیستی به گوش مردم و نظرات و خواست های مردم به گوش دولت و این کار را تا روزی که وردی نژاد در این مقام بود ( 7سال) ادامه داد.
روزنامه ایران (روزنامه دولت) صفحات ویژه درج نظرات مردم داشت و چند خبرنگار به خیابانها می فرستاد و نظرات را جمع آوری می کرد
و منتشر می ساخت و گاهی عکس و تیتر صاحب نظر را به باالی صفحه اول می ب ُرد ،پاسخ و پرسش پزشکی داشت ،پرسش و پاسخ حقوقی
و  ...و هرگونه سئوالی که مردم داشتند .یکی از دبیران صفح ِه نظراتِ مردم آن روزنامه اینک استاد روزنامه نگاری دانشگاه شده است .انتشار
حوادثباهدفعبرتگیریبودوبهاینصورتتنظیممیشدکهاینروزنامه(روزنامهدولت)هماینکشدهاستمثلسایرروزنامهها!.قرار
دولت وقت مسکو باشد که کارش انعکاس حرف های مردم و حرف ها و کارهای دولت بود و رساندن
بود بمانند ایزوستیا = اطالعات روزنام ِه ِ
این دو صدا به یکدیگر (نه تبلیغات حزب حاکم که پراودا ارگان آن بود) و مبادله نظرات و  ....دیدیم که با خروج ایزوستیا از هدف های اولیه،
اعتراض روس ها باال گرفت و ....
اینک نظرات و توصیه های من [فرستنده پیام] به حضرت آیت اهلل رئیسی و نیز جناب دکتر علیرضا زاکانی که او هم یک فسادستیز،
پاکدست و مردمدوست و همچنین تا حدودی دست اندر کار رسانه است و او را می شناسم:
ـ وزارت ارشاد به هدف های اولیه (ماههای پس از پیروزی انقالب) بازگردد و از طریق میدیا [رسانه های همگانی] ارشاد فرهنگی کند ـ
ارشا ِد مردم و ارشاد رسانه ها ،نه فقط دادن پروانه انتشار و کمک مالی .این بازگشت میسّ ر نخواهد بود مگر با انتصاب افراد حرفه ای و این کاره
در زمینه ژورنالیسم ،نمایش و کتاب و آنالین های عمومی که جملگی رسانه های همگانی ـ وسیله ارشاد و ارتقاء فرهنگ و معلومات بشمار
آوردهمیشوند.اگربهتجربههایگذشتهنگاهکنیممیبینیمکهدرموردمطبوعات،وضعیتدرزمانتصدّیآقایانصفارهرندی،علیرضا
ملکیان و حسین انتظامی خیلی بهتر بود زیرا که در این حرفه تجربه داشتند .مقامات مسئول در وزارت ارشاد مکلّف اند روزنامه نگار را اگر
متوجهخروجاوازاصولوقواعدحرفهببینندارشادحرفهایکنندکهاخبارومقاالترابهروشژورنالیستیواصولاینحرفهتنظیمکندتا
راحتخواندهشوندومفهومگردند،ن َهاظهاراتمقاماتراعیناوکلمهبهکلمهکهدرسالهایاخیرکلماتوجمالتِ تازهساختبکارمیبرند
کهمفهومهمگاننیستوازخواندننشریهگریزانمیشوند.بایدبهوزارتفرهنگوارشاداسالمیدرانتخابمقاماتآنودوریجستناز
بوروکراسیتوجهبیشتریشود.الزماستکهاینوزارتبهصورتسازمانانتشاراتورادیوقدیم،تلفن 27000داشتهباشد،مردممعموال
سراغ سامانه و این امور دیجیتالی که گاهی مورد رخنه هکرها قرار می گیرند نمی روند ،سالخوردگان که ابدا ،زیراکه طرز کار را نمی دانند و
جوانانبیاعتناءبهاموراداری.تلفنکردنآسانتراستومیشودازطریقآنتوضیحبیشتریداد،جوابشنیدویامراجعهحضوری.وزارت
ارشاد می تواند بخواهد که تنظیم اخبا ِر جرم و جنایت ،عبرت آموز باشد تا انعکاس ضعف جامعه .این اخبار و مثال زورگیری ،زمین خواری،
رشوهوانواعفسادهایخانگیوداخلیفرداسوژهوسندتاریخخواهندشدکهبراییکنظامدینیخوبنیست،اینهاسانسورنیست،آموزش
حرفه ای و فرهنگی (ارشاد) است .چندی پیش مقاله مهدی نصیری سردبیر اسبق کیهان را که مشرق نیوز آن را نقل کرده بود خواندم که
یک هشدار غیر مستقیم ،البته در زمینه ای دیگر بود .دیده می شود که اخیرا دو سه وبسایت خبری ،عمدتا اخبار جنایی منتشر می کنند با
ل َحنیخاص.مطالبآنهابویژهبهروشیکهتنظیممیشودبعداسندتاریخنگاروانعکاسضعفهاقرارخواهدگرفت.وزارتارشاداستکه
بایددرروشتهیهوتنظیماندرزدهد.اینعمل،سانسورنیست،ا َمربهمعروفاست.انتشا ِرکارنادرستبدونتقبیحآناگرتکرارشود،عادی
و روزمره می شود .من [فرستنده پیام] مدت کوتاهی خبر حادثه می نوشتم ،مقام های مربوط برای اینکه نامشان درج شود و شهرت یابند

خب ِر فرضا یک سرقت توآم به ایراد ضرب و تخریب را به روزنامه نگار می دادند غافل از اینکه دهها و صدها سال بعد سند ضعف نظام قرار می
گیرد که چرا مردم ،ارشاد اسالمی و ارتقاء فرهنگی نشدند تا دزدی توأم با کتک زدن و  ...وجود نداشته باشد که یک ظلم و شرارت است و در
اسالماکیدامنعشدهاست.
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ـروزنامهایرانبهمعنایواقعیکلمهبشود روزنامهدولت،صدایدولتومردمیعنیصدایکشور ورابطمیانمردمودولتومبادلهکارها
ونظراتباشد،درستبههمانگونهکهدرسالهاینخستانتشارش(دهه)1370بودویکوسیلهآموزشعمومیازطریقانتشارمطالب.
بهنظرمن[فرستندهپیام]اگردراینزمینهبامؤسسآن(دکتروردینژاد)مشورتشودمفیدخواهدبود.
ـ آقای دکتر زاکانی با تجربه ای که از مجله پنجره و جهان نیوز دارد ،روزنامه همشهری را به همان صورت قدیم [دهه ]1370بازگرداند ـ
یک روزنامه شهری و با هدف ارتقاء زندگانی مردم و بدور از سیاسی کاری.

ـعرضدیگرینیست.فقطباردیگرمیگویمکهدریکنظامدینیویایکنظامایدئولوژیک،ارشادوفرهنگ(ارتقاءمعنویاتومعلومات
و پاک و سالم شدن یعنی ارتقاء تمدن) خیلی مهمتر از اقتصاد و  ...است و در انتخاب مقامات و کارکنان آن وزارت باید خیلی دقت و وسواس
بکار رود .معروض داشتن این چند نظر را وظیفه یک شهروند برای کمک به پیشرفت فرهنگی کشور دانستم که مقام رهبری و جناب آیت
اهللرئیسیآنراتشویقکردهاند.خداوندتوفیقخدمتدهد.
تألیف ناشر مجله روزنامک درج شد)
(این پیام ،قبال و پس از وصول ،در تاریخ آنالینِ ِ www.iranianshistoryonthisday.com
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ـ خبرگزاری دولت که انتشار کارها و تصمیمات سه قوه در صدر اخبار آن باید باشد ،انعکاس اندرز اصحاب نظر ،کارهای تازه شهروندان
و خواست های مردم را هم بر آن اضافه کند یعنی که برود و برپایه وضعیت روز ،آنها را بدست آورد .برای مثال؛ در مسئله کرونا مصاحبه با
پزشکانمربوطودرمشکلنقدینگیمصاحبهوجمعآورینظراتاصحابنظر،آگاهانواقتصاددانانبیطرفواقتصاددانانسایرکشورها
که نظراتشان در اینترنت منعکس است .وبسایت این خبرگزاری باید فُرمَت ساده داشته باشد و تیترهای همه مطالب روز در زیرهم بمانند
وبسایت خبرگزاری مِهر ،نه پیجیده و  ...مثال حواله دادن مخاطب به بخش های  ...و یکی از آنها بخش جامعه ،یعنی چه؟ .جامعه همه چیز را
دربرمیگیرد،نهفقطامورشهریرا.جامعهملّییعنیکشور.آرشیوآننیزبایدسهلالوصولباشدمانندآرشیوخبرگزاریهایمهروایسنا.
نه اینکه بپرسد کدام روز و کدام ماه مطلب درج شده است .جستجوگر از کجا بداند که کدام روز و کدام ماه؟.

پیام ها و پاسخ به پرسش ها
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پاسخ به این پرسش مخاطبان که چرا  3وبسایت ناشر این مجله ـ به استثنای تاریخ ایرانیان ،غیرفعال شده اند:
اجرت خدمات
کاهش ارزش لایر و باالرفتن ِ

چند مخاطب در دو ماه گذشته پیام داده و پرسیده اند که چرا وبسایت خبری روزنامک که  18سال فعّال بود ،مطلب تازه ندارد و
همچنین دو وبسایت ژورنالیست نوشیروان که تحوالت رسانه ها را از دیدگاه خودتان ـ یک ژورنالیست با  7دهه تجربه و تحصیالت
مربوط منعکس می کرد و آموزشی بود و نیز وبسایت هیستوریَن نوشیروان که نه تنها یک تاریخ جاری ،بلکه حاوی تفسیر رویدادهای
روز از دیدگاه یک تاریخدان و مطالبی درباره اندیشمندان و همچنین مشاهدات روزانه خودتان بود ،کامال ساکت شده و به خواب
رفته اند.
پاسخ به این پیام ها؛ ایمیلی ،تلفنی ،فَکسی و یا پُستی داده شد .اینک زمان اقتضا می کند که سبب را برنگاریم:
اگر مخاطبان گرامی سایت  23ماه می تاریخ آنالین را ببینند ،مطلبی را با تیت ِر خانه ای را که با هزاران امید ساخته بودم فروختم
تا تاریخ آنالینِ ایرانیان ،روزنامک و  ...ادامه حیات دهند و آرزوی فردوسی شدن من بگور نرود نوشته ایم که همانجا خواهد ماند.
این مطلب در سال 1395( 2016ه.ش ).نوشته شد که هنوز ریال ،چندین برابر اَمُرداد  1400قدرت خرید داشت .با آن ریال (با
همان ارزش و قدرت خرید) ،حساب کردیم که پول حاصل از فروش آن خانه (پالک  6کوچه سوم خیابان شهید صدیقیان ،منشعب
از خیابان دماوند ـ کویِ تهران شرق) و بهره بانکی اش ،دست کم تا یکی ـ دو دهه هزینه ریالی و ارزی آنالین های ناشر این مجله را
کافی خواهد بود .در آن زمان ناشر این مجله  80ساله بود ،قبال عمل جراحی قلب باز کرده بود و طبق برآورد خوش ،در آخرین دهه
عُمر .در صدد یافتن تاریخدانِ جانشین برآمدیم تا پس از ازکار افتادن و یا مرگ او ،تاریخ آنالین با باقی مانده پول در اختیار این فرد
قرار گیرد و بکار ادامه دهد .در آن زمان عالوه بر وب مستر ،دو کارمن ِد پارت تایم داشتیم که یکی کار تایپ و مطلب گذاری و دیگری
یافتن عکس و فتوشاپ کردن آنها را برعهده داشت .امّا طولی نکشید که قدرت خرید ریال به تدریج کاهش یافت و به همین نسبت
هم از ساعات کار دو کارمند کاسته شد ،زیراکه دستمزد بیشتری مطالبه می کردند و از آغاز سال  1400محدود به یک ساعت در
درخواست تا  4برابر دستمزد قبلی کرده بودند .چون دالر هم در نیمه کانال  20هزار تومان قرار گرفت ،تاریخ
ِ
روز شده است ،زیراکه
هوست آمریکایی قبلی حدود سه برابر هوست تازه دریافت می کرد که این یکی هم در
ِ
آنالین را به هوست ارزانتری واگذارکردیم.
آمریکا است ،ولی با این هوست ،مطلب گذاری و عکس گذاری محدود است که ناشر این مجله را اندوهگین کرده است .با وجود این،
ناشر مجله روزنامک بار دیگر تأکید کرده است که همچنان گذشته ،تا پایان عُمر مطلقا کمک مالی ـ از فرد و یا دولت نخواهد پذیرفت
و اهمیت کار و فردوسی شدن در همین است.
در این باره که چرا ارزش ریال باید این چنین پایین می رفت رسانه ها مطالب متعدد منتشر کرده اند .یکی از تعاریف دولت در کتاب
های درسی عِلم حکومت؛ حفاظت از جان و مال شهروندان است ،کاهش ارزش پول ملّی مساوی است با گران شدن کاال و خدمات
و نوعی از دست رفتن مال .پول هم یک کاال است و تابع قاعده عرضه و تقاضا و اگر عرضه (حجم نقدینگی) زیاد شود ،ارزش پایین
می آید .با پول خانه ای که ناشر این مجله و مؤلف تاریخ آنالین ایرانیان در آذرماه  1394فروخت و  250متر مریع زمین و  186متر
بنا داشت و دو طبقه بود ،اینک (اَمُرداد  )1400می شود در تهران یک آپارتمان  40ـ  50متری خرید!.
با وجود این ،ناشر این مجله به خواست مخاطبان وبسایت هایش ـ هموطنان گرامی و پارسی زبانان ،بزودیِ زود مطلب گذاری
وبسایت های روزنامک ،ژورنالیست نوشیرون و هیستوریَن نوشیروان را فعّال خواهد کرد و فعالیت آنها تا آخرین ریال باقی مانده از
فروش خانه ادامه خواهد داشت .مجله روزنامک با کسب اجازه از هیأت نظارت بر مطبوعات ،موقتا و تا پایان همه گیر بودن کرونا
آنالین شده است .همه شماره های قبلی آن در اینترنت قرار دارد.

طرح ممنوعیت موقت خروج مسئوالن ازکشور پس از اتمام مسئولیت ،چه شد؟

یک مخاطب این مجله نوشته آست:
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کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی چندی پیش کلیات طرح ممنوعیت خروج مسئوالن از کشورـ پیش از رسیدگی به
کارهایشان پس از اتمام مسئولیت را تصویب کرد .این موضوع مدت ها مورد بحث بود که اگر یک مقام پس از اتمام مأموریت (به هر صورت)
و قبل از رسیدگی به کارهای او ،از کشور خارج شود ،دستیابی به وی دشوار خواهد بود و باید قانونی وضع شود که یک مقام پیشین تا پایان
رسیدگی به کارهای او در دوران تصدی ،نتواند از کشور خارج شود و خروج از کشور یک مقام سابق باید پس از استعالم باشد ـ درست مطابق
ترتیبی که در دو سال اول پس از انقالب برقرار بود و بدون استعالم از سابقه اداری مقام سابق ،بلیت مسافرت برای او صادر نمی شد.
موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس شورای اسالمی در این زمینه به ایسنا گفته بود که کمیسیون حقوقی و قضایی ،کلیّات طرح ممنوعیت
موقت خروج مسئوالن از کشور را به تصویب رسانده و جزئیات برای بررسیهای بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شده است .قبال این اقدام
متوجه مسئوالن و مدیرانی بود که اتهام متوجه آنها بود.
من (مخاطب) از آن زمان ـ زمان نقل اظهارات غضنفرآبادی در ایسنا ،دیگر خبری درباره این طرح مهم و هشدار دهنده ندیدم .در این شرایط
و تغییر دولت ،الزم است که به جریان افتد.

پس از درج پاسخی به پرسش مخاطبان این تاریخ آنالین در سایت  11اوت زیر عنوان :پاسخ به پرسش مخاطبان که چرا  3وبسایت دیگر
مؤلف این تاریخ ،غیرفعّال شده اند؛ کاهش ارزش ریال و باالرفتن اجرت خدمات به همین نسبت  ،پیام های متعدد دریافت شده است که
ظاهرا ادامه دارند .در دو روز اول ،چهار پیام دریافت شد که درج متن و یا خالصه پیامها به تدریج در همین جا درج خواهند شد .امروز متن پیام
نخستین پیام واصل شده است که نظرات او ،خاطره و مثال های او خواندنی و قابل مالحظه است:
مخاطب :من متوّلد  1324هستم و هشت سال پیش اتومبیل و خانه ام در تهران را (خانه ای با  164متر زمین و  132متر زیربنا) فروختم و
به خانه دخترم اثاثه کشی کردم ،برای اینکه پس از فوت خانم و مهاجرت پسرم به شهری دیگر ،تنها بودم .پول خانه را در همان بانکی که 32
سال کار کرده بودم پس انداز کردم .تورّم روزافزون و عمدتا به خاطر دست به جیب بانک مرکزی بودن دولت وقت و باالرفتنِ روزافزون حجم
نقدینگی ،ارزش پول مرا که بهره آن بین  10تا  15درصد در نوسان بود و نرخ تورم دو برابر و در یک سال گذشته تقریبا سه برابر این بهره ،تا
حدود یک چهارم پایین برده است .اخیرا احساس کردم که دامادم ،زیاد مایل بماندن من در خانه اش نیست .درصدد خرید خانه و جداشدن
از داماد برآمدم .پس از جستجو ،دیدم که با پولی که در بانک پس انداز کرده بودم و جمع بهره اش می توانم یک آپارتمان  47متری در محله
بریانک (جنوب غربی تهران قدیم) که پیش از انقالب یک محله فقیرنشین بود بخرم .حال باید دید که چرا باید این طور شده باشد و مسئله
حل شود .مسئله تورّم پول در کشورما از زمانی آغاز شد که امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت ،ریال را از استاندارد طال (محدود به ذخیره طال)
خارج کرد و دست دولت برای چاپ کردن اسکناس جهت ولخرجی هایش باز شده است.
در  22سالگی و در دوره آموزش کوتاه مدتِ امور پولی و بانکی که گذراندن آن الزمه استخدام در بانک بود بما آموختند که درصد بهره پس
اندازها باید کمی بیشتر از درصد تورم روز باشد و گرنه هرکس پول خودرا پس انداز نمی کند و بانک که درآمد نداشته باشد تعطیل و یا کوچک
می شود .بانک برای نه تنها به جریان گذاشتن سرمایه اش با وام دادن آن و عمال مشارکت در سرمایه گذاری ایجاد می شود ،بلکه با وام دادنِ
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نظر واصله درباره بانک و پس انداز و اینکه باال بردن ارزش پول ملی باید سرلوحه برنامه های دولت باشد
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پس اندازهای مدت دار مشتریان به نرخی ـ کمی بیشتر از سودی که به پس انداز کننده می دهد .انگیزه ایجاد بانک و بازکردن حساب پس
انداز برای افراد ،کسب درآمد است و عامل بقاء آن .به حساب های جاری افراد در بانک که موجودی آنها ثابت نیست نمی شود زیاد اتکاء کرد.
اگر افراد ببینند که پولشان در بانک ها برایشان سود مورد نظر را ندارد ،به هر علت؛ تورم ،کاهش نرخ بهره ،بی اعتمادی به وضعیت بانک و ،...
می روند و پولشان را می گیرند و بانک با توجه به وام هایی که داده است ،می شود بی پول و  ،...همین وضعیتی که رکود بزرگ آمریکا را باعث
شد و دولت موقتا بانک ها را تعطیل کرد و سپس با وضع قانون؛ حساب های بانکی مردم را تضمین دولتی کرد.
یاد دارم که در یکی از آن روزهایی که کالس یادگیریِ کار کردن در بانک داشتیم ،یکی از شاگردان کالس سئوال کرد ربا که در اسالم منع
شده است ،پس چرا بانک های کشورهای اسالمی بهر ِه وام می گیرند و بهر ِه پس انداز می دهند ،مگر این ربا کاری نیست؟ .استاد پاسخ داد
که سود  ،پول حاصل از درآم ِد سرمایه است ،بانک ها پس انداز افراد را خودشان سرمایه گذاری می کنند و یا برای سرمایه گذاری کردن به نام
وام به دیگران می دهند و این ،در حقیقت ،مشارکت پس انداز کننده در بانک در سرمایه گذاری ،مثال تولید ،خدمات و معامالت است .در آن
زمان ( 14قرن پیش) ،وام دادن و وام گرفتن با طال و نقره و خرید مایحتاج با همین سکه ها و یا تهاتری و اصطالحا؛ سر به سر بود مثال یک مَن
گوشت برابر  4مَن گندم که می گفتند :یک سر ـ چهار سر و بیشتر خریدها جنس به جنس بود .به ندرت طال و نقره ارزش خود را از دست می
دهد و اگر در مدتی کوتاه به دالیلی و عمدتا دالیل مصنوعی اندکی کم شود دوباره باال خواهد آمد .در آن زمان ها وام دادن ها انفرادی و برپایه
اعتبار اشخاص بود و منع ربا از اخالقیات است مانند منع از دروغ گفتن .بعدا اصطالح قرض الحسنه بمیان آمد و پس از پیدایش بانک و پول
کاغذی و موضوع تورم ،بهره دادن و بهره گرفتن قانون شد و هر تغییری در مقررات آن باید به تصویب پارلمان ها برسد تا اجرایی باشد .ارزش
پول کاغذی بر پایه شرایط اقتصادی روز ،باال و پایین می رود و سود سپرده گذاری باید پایین رفتن ارزش پول را جبران کند.
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هدف از این شرح مفصل و بیان یک خاطره این بود که نباید کاری می شد که قدرت خرید پول کشور پایین رود و پس از پایین رفتن ،درصد
بهره حساب های پس انداز که نوعی سرمایه گذاری ثابت است و تعاریف اقتصادی دارد به همان نسبت باال برده می شد .افراد با برنامه زیری ها و
امیدها ،در بانک ها سپرده گذاری می کنند و هرگونه تغییری و مثال کاهش ارزش پول (تورم ناشی از حجم نقدینگی) و  ...تأثیر منفی روانی دارد.
یک آشنا دارم که دو سال پیش آپارتمانی را به صد میلیون تومان رهن کرد .چون  25میلیون کسر داشت ،اتومبیل خانمش را فروخت .دو
ماه پیش که خانه را پس داد و پولش را گرفت ،این پول حتی قدرت خرید یک اتومبیل را ندارد .باال بردن ارزش پول ملی باید در سرلوحه برنامه
های دولت سیزدهم باشد. .

گشتی در اخبار و نظرات
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آیتاهللخامنهایرهبرانقالبدرمراسمتنفیذحُ کمابراهیمرئیسی،مبارزهجدّیبا
فسادومفسد،حلمشکالتاقتصادیوتقویتتبلیغاتراتاکیدکردند
بهگزارشرسانههایتهران،آیتاهللخامنهایرهبرانقالب،درمراسمتنفیذحُ کمابراهیمرئیسیبهعنوانهشتمینرئیسجمهور
اسالمی ایران (که طبق بند  9اصل  110قانون اساسی ـ وظایف و اختیارات رهبر ،امضاء حُ کم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم
انجاممیشود)ضمنسخنانیگفتند:اینمراسم،مظهرموضوعبسیارمهم جابجاییعقالنی،آرامومتین درقوهمجریهودرواقعدر
مدیریتکشوراست.گرایشهایمختلفسیاسیِ دولتها،نشاندهندهتنوعسیاسیدرکشورواینواقعیتنشانهآزادیوسالمت
انتخاباتاست.
آیتاهللخامنهای،جابجاییمدیریتدرقوهمجریهراامیدآفرینبرشمردندوگفتند:حضورافرادجدیدباارادههایتازهوابتکارات
نو،برایهمهبهخصوصجوانانامیدآفریناستکهاینامیدواریبسیارمغتنماست.اینجابجاییهمچنینبهکسانیکهصاحبنظر
وصاحبفکرهستندفرصتمیدهدکهدقّتکننددرگذشته،وبادقّتوتأمل،خطاهایگذشتهراپیداکنندوتذکربدهندوراهحل
ارائهدهند.
رهبرجمهوریاسالمیبااشارهبه تکیهابراهیمرئیسیبرارزشهایاساسیانقالبدرتبلیغاتانتخاباتیاش،تأکیدکردندکهاین
مسی ِر درست باید ادامه یابد ،چرا که ملت را به حقوق اساسی خود میرساند و ایران را در جایگاه شایسته قرار میدهد .پیگیری ارزشهای انقالب موجب
افزایشانگیزههایمردموورودآنانبهمیدانمیشودکهاینحضوربیبدیلوبیجایگزین،بسیارمغتنموکارگشااست.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی مبنی بر مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن  ،گفتند :مردمی بودن
موضوعبسیارمهمیاستورییسجمهوروهمکارانشانبایدتالشکننداینشعارمحقّقشودوبدوندرنظرگرفتنامتیازهایطبقاتیوگروهی،درمیان
همهمردمباشند.البتهحضوردرمیانمردمنبایدموجبغافلشدنازارتباطبانخبگانشودوارتباطوتبادلنظربانخبگان،الزمومفیداست.دولتباید
مظهروفاقملّیونگاهمالطفتآمیزبهعموممردمباشد.یکیازکارهایمهمیکهبهمردمیبودندولتکمکمیکند،تعهّدبهگفتگویصادقانهوبدون
پیرایههایسیاسیبامردماست.بایدبامردمصادقانهحرفزد،مشکالتوراهحلهاراگفتوتوقّعاترابیانکردوکمکهایالزمرانیزبهمردمتقدیمکرد.
این روزها از مشکالت و کمبودهای کشور گفته میشود که زیاد هم هستند اما ظرفیتهای کشور در بخشهای آب ،نفت ،معادن ،بازار گسترده داخلی،
همسایگانواستعدادهاوآمادگیهایحیرتآورجوانان،بسیارفراترازمشکالت،وفوقالعادههستند،بایدبهاینهاتوجهکرد.بدونتردیدبااینظرفیتها
میتوانبرمشکالتغلبهکردبهشرطیکهخوبشناختهوسپسباتالشخستگیناپذیروشبانهروزیبهکارگرفتهشوند.
رهبر جمهوری اسالمی و مقام اول کشور ،یکی دیگر از جنبههای مردمی بودن را مبارزه بیامان با فساد و مفسد برشمردند و گفتند :آقای رئیسی در
مسئولیتقبلی،مبارزهبافسادراآغازکردواقداماتخوبیانجامداد،امابسترهایفساددرقوهمجریهشکلمیگیرد.اینجا،بایدبافسادمبارزهکرد.فرارهای
مالیاتی،انحصارهایبیدلیل،سوءاستفادهازارزترجیحی،فعالیتهایناسالمِ سوداگرانه،قاچاقوامثالاینها،فسادهاییاستکهبهمعنایواقعیکلمه
باید با آنها به طور جدّ ی برخورد و مبارزه کرد تا از میان برده شوند .تجربه ما در این سالها نشان میدهد ،کاری را با شوق و انگیزه شروع میکنیم امّا در قدم
دوم ،آن انگیزه قدم اول وجود ندارد .این فایده ندارد .باید آن انگیزه ادامه پیدا کند تا به نتیجه برسد .مبارزه با فساد این طور است .حل مشکالت اقتصادی
نیازمند طرح برنامه و حرکت براساس برنامه طراحی شده است .با کارهای روزمره و اقدامات پیشبینینشده نمیتوان مشکالت را حل کرد ،ضمن آنکه
نب َراستومسئوالنبایدهمهتالشخودرابهکارگیرندتااین زمان هرچهممکناستکوتاهترشود.سرعتعمل
همهبدانندحلمشکالتاقتصادیزما 
در تشکیل دولت ضروری است .شرایط کشور اقتضا نمیکند که تشکیل دولت به تأخیر افتد .رییسجمهور در معرفی وزرا ِء پیشنهادی و مجلس نیز در
بررسیصالحیّتوزیرانشتابکنند.
آیتاهلل خامنهای با اشاره به تالش دشمنان برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکارعمومی کشورها از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ
تبلیغاتیورسانهایاظهارداشتند:دشمنانبرایاینکهبرافکارعمومیمردممسلطشوند،مبالغهنگفتهزینهمیکنندوفکرهایبسیاریرادرمجموعههای
فکریبرایاینکاراستخداممیکنندتابتوانندباتبلیغاتگوناگونافکارعمومیکشورهابخصوصکشورماراقبضهکنندودراختیاربگیرند.اگرافکارعمومی
یکملتدراختیاربیگانهقرارگیردآنملتطبقمیلوخواستبیگانهپیشخواهدرفت.درکارهایرسانهایوتبلیغاتیضعفداریم،حاالبگذریمازکسانی
کهبهنفعدشمنحرکتمیکنند،اماکسانیهمکهقصدخیردارنددراینزمینهکمکاریدارند.بایددرعرصهتبلیغاتقویتروهوشمندانهترعملکنیم.
آنگاهمتنحُ کمتنفیذهشتمینرئیسجمهورتوسطحجتاالسالموالمسلمینمحمدیگلپایگانیخواندهشد.
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ابراهیمرئیسیازتورّم،حجمنقدیگی،کسریبودجهوبدهیوآسیبهاسخنگفتو
وعدهتحوّلداد
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آیتاهللرئیسیدرمراسمتنفیذگفت:پیاممردممادر 28خرداد( 1400روزانتخابات)،پیامتغییروضعموجودبودوازمنتخبخودخواستندکهشرایطووضعیت
اقتصادیوتورّمبیشاز44درصدورشدنقدینگی 680درصدیراپایاندهد.بدهیهایدولتازسال،1394سهبرابرشدهوعالوهبراین،عالجکردنوضعیتکسری
بودجه 450هزار میلیاردی از مشکالتی است که در زندگی مردم اثر گذاشته و ما امروز وضعیت و شرایط اقتصادی مردم را هم بهدلیل دشمنیِ دشمنان و هم بهدلیل
کاستیهاومشکالتیکهدردرونداشتیم،وضعیتمناسبینمیبینیم.
وی ادامهداد :مشکالت اقتصادیو فرهنگی ،مسئلهبیکاریو مسکنودیگر مسائلیکه امروز مردمنسبتبه آنگلهمندهستندو همهبایدتغییرکند؛ آنچهکه
از همه بیشتر مشکل ایجاد کرده و عالوه بر اینکه آسیب دیدن سفره مردم و آسیب به کسب و کار مردم باید به آن اشاره کرد ،آسیب دیدن اعتماد مردم است.
رئیسجمهور گفت :مردم دولتی را خواستند زمام امور را بدست گیرد که این آسیب را جبران کند و اعتماد را به مردم بازگرداند و فاصلهی میان ملت و دولت را
کاهشدهد،چراکهرابطهبینملتودولتبرایهمیشهمیتواندبسیارگرهگشاباشدتامشکالتحلشودودرمقابلدشمنیدشمنانایستادگیومقاومتشود.
رئیسیبابیاناینکهآنچهمردمازاوخواستهاند،تحوّلاست،تصریحکرد:اینتحولبرایکشوراجتنابناپذیراستوبایداینتحوّلرخبدهد،برنامهدولتبرنامه
تحوّلاست.اینتحولمستندبهسندبسیارارزشمندبیانیهگامدومانقالباسالمیاستکهسندماندگاربیانیهگامدوممستنداقداماتدولتخواهدبود.مابایدوضع
موجود و مطلوب را دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم و بتوانیم به وضعیتی برسیم که امروز مورد انتظار مردم یعنی تحقق فرازهای
بلندبیانیهگامدوماست.
دراینتحولِ ضروریالزماستکههمهفرهیختگان،اندیشمندان،مسئوالن،دغدغهمندانوعزیزاننقشآفرینیوهمهیمردممشارکتکنندوبهمیدانبیایند
واینکارشدنیاست؛ماحتمابهدنبالرفعتحریمهایظالمانهخواهیمبوداماحتماسفرهمردمواقتصادراشرطینخواهیمکردوبهارادهبیگانگانگرهنخواهیمزد.
رئیسی گفت :برخی مسائل که دولت از امروز با آن مواجه است ،عبارتند از کسری بودجه ،بازار سرمایه و ثبات در آن و مسئله بورس ،مسئله مهم کنترل تورّم و
نقدینگی،مسئلهگرانیها،مسئلهکروناکهامروزموجبنگرانیمردمعزیزماست،آبوبرقوبسیاریازنیازمندیهایمردم.
شِروکهدولتباآنهامواجهاست،تدوینکردهایمومسائلراشناساییکردهایموبهمردماطمینان
ویادامهداد:مایکبرنامهیآنیِ کوتاهمدتبانگاهبهمسائلپی 
میدهیم که مسائل شناسایی شده و کار با قوت دنبال میشود .یک برنامه تحولی 4ساله برای کشور تدوین کردهایم که بزودی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت
کهزمینهوبستربرایاجرایبرنامههفتمتوسعهکشورخواهدبود.امیدداریمکهدراینبرنامهتحولیِ  4ساله،تمامیدغدغهمندان،بدوننگاهبهخطوگروهسیاسیو
همهفرهیختگانودلسوزاننقشآفرینیکنندوماازاصحابِ مامیتوانیم هستیمویقینداریمبامشکالتیکهپیشروست،راهبرایبرونرفتازاینمشکالتوجود
داردونیزارادهمحکمیبرایرفعآنها.ماجوانانونیرویانسانیکارآمدداریم.وضعیترامتحولخواهیمکردوامیدواریمبانگاهصاحبنظرانوفرهیختگان،شرایط
به نفع مردم و ارزشهای انقالب و آنچه مورد توقع رهبری و مردم است ،تغییر کند.
ـــــ
پسازپایانمراسمتَنفیذحُ کم،آیتاهللرئیسیبههمراهحجتاالسالمحسنروحانیدرنهادریاستجمهورحضوریافتوروحانیدفترکاررابهرئیسیتحویل
دادوشدرئیسجمهورسابق.

اعالمسیاستهاووعدههایآیتاهللرئیسیدرمراسمسوگنددرمجلسـاظهاراتاو
واعالمآغازگامدومانقالبـمردمساالریدینیـمهارتورّموگرانی،تقویتارزشپول
ملّی،درخواستازمردمبرایحضوردرصحنه(افشاگری)ـخشکاندن ریشههایفسادو
رانتخواریوبازگرداندنثباتبهاقتصادکشور
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از ساعت 17پنجشنبه 14مرداد ،1400در مجلس شورای اسالمی و با حضور سران قوای سهگانه و مقامات ارشد
کشوری و لشکری و همچنین میهمانان خارجی ،مراسم تحلیف آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور برگزار
شد .رئیس جمهوری افغانستان ،رئیس جمهوری عراق ،نخست وزیر ارمنستان ،نخست وزیر سوریه ،نخست وزیر
الجزایر ،رئیس اقلیم کردستان عراق ،رئیس دومای روسیه ،رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان ،رئیس مجلس
ترکیه،رئیسسنایپاکستان،رئیسمجلسجمهوریآذربایجان،رئیسپارلمانفدراسیونآفریقایجنوبی،دبیرکلِ
اتحادیهمجالسکشورهایاسالمی،نمایندهدبیرکلسازمانملل ،انریکهمورا معاونرئیسسیاستخارجیاتحادیه
اروپا ،اشتفان کلمنت سفیر اتحادیه اروپا در وین ،و فرستاده رئیسجمهوری کره جنوبی ازجمله مقامات خارجی
بودند که در این مراسم حضور داشتند .این مراسم را حدود 170روزنامه نگار که در میان آنان حدود صد ژورنالیست
ازکشورهایدیگربودندحضوراپوششدادند.
آیت اهلل رئیسی پس ادای سوگند ضمن سخنانی که با سالم بر ملت ایران آغاز شد گفت:
مشارکت سیاسی و مردمساالری را در تاریخ کشورمان به
ِ
طلوع انقالب اسالمی ایران ،سرفصل نوینی از آزادی،
ثبت رسانید .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان میثاق ملی ،در اصل ششم ،همه نهادهای حاکمیتی را
محصول اراده و رأی مردم دانسته است .اینک ،در چهاردهم مرداد ،1400بار دیگر اراده ملت تجلّی یافته است تا این
خدمتگزار،بهآرمانهایواالییسوگندوفادارییادکندکه 43سالپیش،توسطمردمایرانبهرهبریامامخمینی
(ره)بهثمرنشست.
مردمبرایپیمودنمسیرنورانیانقالب،عزمیراسخدارند.ارادهآنها،قرارگرفتنکشوردرمسیرعدالتوپیشرفت
و آزادی و عزّت است.
ّتتاریخسازوبهرهبریاما ِمخداشناس،متحولگردیدوملتایران،بهواسطه
سرنوشتایرانِ بزرگ،بههمّ تاُم ِ
انقالب اسالمی ،زنجی ِر اسارتِ زورگویان را از دست و پای خود باز کرد و بر سرنوشت خود حاکم گردید .در برابر شرق و غرب ایستاد تا ثابت کند مردمساالری دینی،
شیوه نوینی از حکمرانی است که میتواند استقالل و آزادی  ،دین و دنیا و سنّت و پیشرفت را در کنار هم ،به ارمغان بیاورد.
ایرانِ بزرگ،ایرانِ پُرافتخاروایرانِ تاریخساز،درحالیواردقرنجدید[قرنجدیدهجریخورشیدی]میشودکهبیشازچهلسالاستخورشی ِدمردمساالری
دینی در آن طلوع کرده و اکنون در دوره تعالی و تکمیل حرکت خود ـ در آغاز گام دوم قرار دارد.
ترکیب
ِ
دولت جدید ،امروز بر بلندایی ایستاده که تمدنی با چندین هزار سال پیشینه ،آن را ساخته است .فرهنگی که قرنها در تاریخ بشریت ،پیشرو بوده و با
ِ
یکتاپرستیوپیشرفت،الگوییاززیستمعنویراارائهدادهاست.فرهنگوتمدنایرانِ بزرگ،آنگاهکهپذیرایاسالمشد،همینالگویِ پیشرفترابازآفرینیکردو
سرآمد دانش و ادب جهان گردید.
امیدبخشپیشرویِ کشور،مینگردـایرانجدید،ایران
ِ
ملتبزرگ ِایران،اکنونبرفرازاینقلّهبلندایستادهوخشنودازانتخابهایتاریخیخود،بهچشماندا ِز
ِ
قرنپانزدهم.
درطلیعهیقرنِ جدیدوآغازگامدومانقالب،بسیارمفتخرمکهبهواسطهرأیملتقهرمانایرانوازسویآنانبهنگاهبانیازچنینمیراثگرانبهاییموظفشدهام.
اراده ملت بزرگ ایران ،در حالی این حماسه بزرگ را آفرید و جلوهای رَشکبرانگیز از نظام مردمساالری دینی را در تاریخ معاصر ،به رخ جهانیان کشید که در اوج
دشمنیبدخواهان،ملتایرانازتحریمهایناجوانمردانهاقتصادیتاجنگروانیگستردهودشواریهایناشیازشیوعگستردهکرونا،قرارداشتیم.
مشارکتمردماست،ن َهنقطۀپایانِ آن؛ودولتمردمیبهدنبالتحقّقخواستمردموپیامآناندراینانتخاباتخواهدبود.
ِ
نیکمیدانیمکهانتخابات،نقطۀآغا ِز
پیامرأیمردمایراندرحماسه 28خرداد[ 1400روزرایگیریانتخابات]،پیامتح ّولخواهیوعدالتطلبیبود.خواستمردم،استقاللطلبیومقاومتدرمقابل
زیادهخواهیچندقدرتمستکبروظالم،درعینتعاملسازندهوگستردهباهمهجهانبود.
مردم،امروزازمامیخواهندکهبهوعدهیخودمبنیبرتحققدولتعدالتگستر،فسادستیزوتبعیضگریز،دغدغهمندوبرنام همِحور،عِلمخواهواندیشهپیشه،
عملکنیم.
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دولتبرگزیدهیخودمیخواهندمدافعحقوقانسانهادرعال َمباشدوبه ظلموبیعدالتیوتبعیضدرهیچکجایجهانراضینشود.
مردماز ِ
مامدافعواقعیحقوقبشرهستیموسکوتدربرابرظلموجنایتوتجاوزبهحقوقِ انسانهایبیگناهوبیدفاعراقبولنداریم.ظلموجنایتچهدرقلب
اروپاوآمریکاباشدچهدرآفریقاوچهدریمنوسوریهوفلسطین،مادرکنارمظلومخواهیمبودودرداخلهم،مردموجواناناینمرزوبوم،ازمامیخواهندکه
صدایمستضعفینوولینعمتانِ انقالبباشیم.مردممیخواهندآزادیهایاجتماعیوفرهنگیآنهامجدانهپیگیریشود.مردممیخواهندکهبهمعنای
حقیقیکلمه،انقالباسالمیمحقّقشودوهمهویژگیهاوخصایصانقالباسالمی،درساختارها،فرآیندهاوهمچنینباورهایدولتمردانمشاهدهپذیر
باشد.مردممیخواهندکهبارفعتنگناها،معیشتوسفرهآنهارابهبودبخشیمونشاطملّیوشوراجتماعیرادرجامعهبگسترانیم.
دولت برخاسته از ارادهی ملت ،برای تأمین منافع مردم و اجرای عدالت ،خواهد ایستاد و در این مسیر ،خستگیناپذیر ،به پیش خواهد رفت .خدمتگزا ِر
بیش از  80میلیون ایرانی هستم .مرد ِم ایران ،همانانی هستند که بارها و بارها وفاداری خود را به انقالب در عرصههای مختلف اثبات کردهاند و امروز نوبت
ماستکهادایامانتکنیم.
دولت مردمی ،دولت وفاق ملّی است .در دولت مردمی ،جناحهای سیاسی ،دستهبندیهای قومی و مذهبی و گروهی رنگ میبازد و همهی مردم دست
ِ
دردستیکدیگربرایتحققایرانقوی،ذیلپرچممقدسجمهوریاسالمیهمپیمانمیشوند.
بیایید تا برای اعتالی اسالم عزیز ،برای عزت آیندگانِمان و برای سربلندی ایرانِ عزیزمان در جهان ،دست در دست همدیگر با وحدت و انسجام ملی به پا
خیزیم و آرمانِ ایران قوی را محقّق کنیم .وعدههای دولت مردمی ،وعدهی صادق است .ما خود را متعهد به آرمانهای انقالب اسالمی میدانیم.
ّتحداکثریدراقتصاد،خشکاندنریشههایفسادورانتخواری،مقاومسازیاقتصاددرمقابلتَکانهها،مهارتورّموگرانی،تقویتارزشپول
ایجادشفافی ِ
ملّیوبازگرداندنثباتبهاقتصادکشور،حمایتازتولیدملّیوتالشبرایخودکفاییدرتأمیننیازهایاساسیمردم،پیشرفتفناورانهودانشبنیان،مدیریت
بهینه معادن و منابع آب و گاز و نفت کشور ،توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست را با قدرت دنبال خواهیم کرد .به فضل پروردگار امیدواریم و
آیندهای درخشان و در شأن ملت ایران ،و ایرانی قویتر از گذشته را در دسترس میبینیم.
دولتمردمی،دولتمدیرانیخواهدبودکهدلدرگرومنافعمردمدارندواهتماماصلیآنها،بسیجتوانمندیهایآشکارونهفتهملتبهویژهجواناناست
تا آنان را به میدان کار و تالش سازنده بیاورند.
اماالزمۀتحول،نقدپذیریوتکریمنخبگانوصاحبنظراناست.ازمردمعزیزاستدعادارمکهبهعنوانمُصلحاندولتعملکنندوخدمتگزارانخود
راازپیشنهادهاوانتقاداتیکهدارندبهرهمندسازند.
مابه حضورمردمدرصحنه و همدلیوهمکاریقوایسهگانه،نهادهایانقالباسالمیونیروهایمسلح نیازداریم.باتوجهبهشرایطویژهکنونی،دولت،
مجلسوقوهقضائیه،میبایستبیشازپیشبایکدیگرهمراهیوتعاملداشتهباشندودرمسیرخدمتبهمردم،ازهیچفرصتیدریغنکنند.
معتقدم که موفقیت ملّت ایران فراتر از تدبیر دقیق و تالش خستگیناپذیر هریک از قوا یا نهادها ،نیازمند همکاری ملّی و خِ رَد جمعی است که تجلّی آن،
درتعاملدولتباسایرقواوهمچنینتعاملوثیقبانخبگانوفرهیختگانخواهدبود.
دردولتمردمی،همهمؤلفههایقدرتملیکشورتقویتخواهدشد؛وازهمهابزارهایقدرتملیازجملهدیپلماسیوتعاملهوشمندباجهان،استفاده
میکنیمتامنافعومصالحملیجمهوریاسالمیایرانتأمینشود.قدرتجمهوریاسالمیایراندرمنطقه،امنیتسازاست.ظرفیتهایمنطقهایایران،
حامیصلحوثباتدرکشورهاستوصرفاًبرایمقابلهباتهدیدقدرتهایسلطهگروظالم،بهکارگرفتهمیشود.بحرانهایمنطقه،بایدازطریقگفتوگوهای
ل و فصل شود .من ،دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه بخصوص همسایگان
اساس تأمینِ حقوقِ ملتها ،ح 
واقعیِ درونمنطقهای و بر ِ
درازمیکنم.جمهوریاسالمیایران،کشورهاوملتهایهمسایهراخویشاوندخودمیداندومهمترینواصلیتریناولویتسیاستخارجیخودرا،ارتقاء
روابط با کشورهای همسایهی خود دانسته و خواهان عزّت و اعتالی آنهاست .دیپلماسی ،باید ارتباط ملتهای منطقه را بیشتر و اشتراکات آنها را در حوزه
درک جهان ِجدید و تعاملِ راهبردی با قدرتهایِ
اقتصاد ،فرهنگ ،علم و ورزش تقویت کند .جهان ،در حال دگرگونی است و تأمینِ منافع ملتها ،منوط به ِ
سیاستخارجیِ متوازنمیباشد.
ِ
نوظهور استوسیاستخارجیِ موفق،
ال صلحآمیز است؛ نظام جمهوری اسالمی ایران ،سالح اتمی را شرعاًحرام میداند و این سالح ،هیچ جایگاهی در
برنامه هستهای جمهوری اسالمی ،کام ً
استراتژیدفاعیکشورندارد.سیاستفشاروتحریم،موجبانصرافملتایرانازپیگیریحقوققانونیخودازجملهحقتوسعه،نخواهدشد.تحریمهاعلیه
ملت ایران باید لغو شوند و هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقّق کند ،مورد حمایت ماست .در پایان ،از خداوند منان میخواهم که به اینجانب و دولت
جدید فرصت خدمتگزاری مؤثر به ملت شریف ایران ،عنایت فرماید تا بتوانیم آیندهای روشن برای ایران عزیز اسالمی و مردمان خوب این سرزمین ،رقم
بزنیم.آیتاهللرئیسیدوروزبعد محمدمخبر رابهمعاونتاولخودوغالمحسیناسماعیلیرابهریاستدفتررئیسدولتمنصوبکردکهنخستینانتصابات
اوبشماررفت .مخبر یکسیاستمدارـدولتمر ِدخوزستانیاستواسماعیلیقبالسخنگویقوهقضائیبود.
چندروزبعدآیتاهللرئیسیرئیسجمهور،باصدورحُ کمی،محسنرضاییمیرقائدرابهسمت معاوناقتصادیرئیسجمهور ،دبیرشورایعالیهماهنگی
اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرد.
محسنرضائیمتول ّدمسجدسلیماندرسال 67( 1333ساله)ودانشآموختهمقطعدکترایاقتصادازدانشگاهتهراناستکهفرماندهیسپاهپاسداران
انقالب اسالمی بهمدت 16سال (از 1360تا )1376و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1376تاکنون را در کارنامه مدیریتی خود دارد .سردار
رضاییدردورانجنگ 8سالهفرماندهسپاهپاسدارانانقالببود.

 23مرداد1400رئیسمجلسفهرستوزیرانپیشنهادیآیتاهللرئیسیرااعالم
وصولکردوبررسیصالحیتوزیراندرجلساتعلنیمجلسوجلساتپرسشوپاسخ
برگزارورایاعتماداخذشد

کپیتیترهایگزارشاینرویدادهاازصفحهاولروزنامهکیهانشمارهپنجشنبهچهارمشهریور1400
ِ
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آیت اهلل رئیسی پس از آغاز کار در سمت ریاست جمهور ،وزیران دولت خود را انتخاب و به مجلس معرفی کرد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی شنبه  23مرداد  14( 1400آگوست  )2021فهرست وزیران دولت آیت اهلل رئیسی ،رئیس جمهور را اعالم
وصولکرد.
رئیس مجلس اسامی وزیران پیشنهادی را به این شرح در جلسه علنی مجلس قرائت کرد :وزیر آموزش و پرورش :حسین باغگلی ،وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات :عیسی زارعپور ،وزارت اقتصاد و دارایی :احسان خاندوزی ،وزارت اطالعات (امنیت و اطالعات) :حجتاالسالم والمسلمین خطیب ،وزارت امور خارجه:
حسین امیرعبداللهیان ،وزارت بهداشت :بهرام عین اللهی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :حجت عبدالملکی ،وزارت جهاد کشاورزی :جواد ساداتی نژاد ،وزارت
دادگستری :امینحسین رحیمی ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :امیر قرایی آشتیانی ،وزارت راه و شهرسازی (که قرار است بعدا دو وزارتخانه شود) :رستم
قاسمی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) :رضا فاطمیامین ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اطالعات :محمدعلی زلفیگل ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
محمدمهدی اسماعیلی ،وزارت کشور :احمد وحیدی ،وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی :عزتاهلل ضرغامی ،وزارت نفت :جواد اوجی ،وزارت نیرو:
علیاکبرمحرابیانووزارتورزش:حمیدسجادی.
مجلس در جلسات علنی سوابق مدیریت و تحصیالت (صالحیّت) وزیران 19گانه را که در سنین میان 40تا 61سال هستند و اصولگرا (اصول اسالمی) بررسی
کرد و آنان در چند جلسه ،برنامه های خود ارائه دادند ،به پرسش نمایندگان و ایراد نمایندگان مخالف پاسخ گفتند و سرانجام همه جز یک نفر ،از مجلس رای اعتماد
گرفتند و کار خود را آغاز کردند .تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نتوانست اکثریت آراء را بدست آورد و این وزارتخانه تا معرفی وزیر و گرفتن
رایاعتمادازمجلس،توسطسرپرستادارهخواهدشدواینسمت(سرپرستوزارتخانه)موقتیوحداکثرسهماههاست.درجلسهرایگیری 286،نمایندهحضور
داشتندکهحسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجهپیشنهادی 270رایاعتمادبدستآورد.
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وعده های اقتصادی آیت اهلل رئیسی در  7محور
12

خبرگزاری فارس 21 ،تیرماه  1400وعده های اقتصادی اعالم شده آیت اهلل ابراهیم رئیسی [رئیس جمهور منتخب وقت] که از نیمه مردادماه کار خودرا آغاز
کرد در هفت محور به این شرح گزارش کرد:

محور اول :مهار پایدار تورم
 در سال  ۱۴۰۲نرخ تورم به کمتر از نصف تورم سال  ۱۳۹۹کاهش یافته و در سالهای بعد به سمت یک رقمی شدن حرکت خواهد کرد. در سال  ۱۴۰۱همه تعامالت مودیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد. در سال  ۱۴۰۱با تکمیل جریان دادههای مالیاتی و ایجاد شفافیت ،از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد. از سال  ۱۴۰۱مالیاتهای تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد و سوداگرایانه ،جذابیت آنها کاهش خواهد یافت. تا سال  ۱۴۰۴مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به  ۱۰درصد کاهش خواهد یافت. -از سال  ۱۴۰۱بودجهریزی عملیاتی (شامل محاسبه هزینه هر فعالیت به منظور مدیریت هزینهها) به طور دقیق اجرایی خواهد شد.
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 تا سال  ۱۴۰۴تراز عملیاتی بودجه مثبت خواهد شد .وابستگی بودجه به درآمد نفت قطع خواهد شد. -از سال  ۱۴۰۴منابع حاصل از بهره مالکانه نفت و گاز صرف سرمایهگذاریخواهد شد.

محور دوم :معیشت مردم
 از آذر ماه  ۱۴۰۰با استقرار کامل مدیریت زنجیره تامین کاالهای اساسی ،نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین خواهد شد. از آذر ماه سال  ۱۴۰۰برای خانوارهای  ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر میشود .به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول  ۲۰۰هزار تومانو دو دهک بعدی  ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهیانه قرضالحسنه (با کارمزد  ۲درصد) تخصیص مییابد .به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته
باشند ،یارانه بازپرداخت اقساط تعلق میگیرد.

محور سوم :رشد اشتغال زا
 از سال  ۱۴۰۱میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهرهوری به باالی  ۵درصد خواهد رسید. تا سال  ۴ ،۱۴۰۴میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد .فارغالتحصیالن آموزش عالی و افراد کم درآمد (به ویژه زنان سرپرست خانوار و مرزنشینان)در اولویت خواهند بود.

محور چهارم :مبارزه با مفاسد اقتصادی
 در سال  ۱۴۰۰همه قوانین و مقررات شفافیت به طور کامل اجرا خواهد شد. -در سال  ۱۴۰۰سامانههای شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکتهای دولتی) تکمیل شده و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.

 -در سال  ۱۴۰۰سامانه جامع اطالعات اقتصادی در راستای پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی راهاندازی خواهد شد.

محور پنجم :ارتقاء جایگاه بین المللی اقتصاد ایران
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 در سال  ۱۴۰۲کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد. تا سال  ۱۴۰۴صادرات غیرنفتی حداقل  ۲برابر خواهد شد( .از حدود  ۳۵میلیارد دالر به بیش از  ۷۰میلیارد دالر). -تا سال  ۱۴۰۴سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه حداقل  ۲برابر خواهد شد( .از حدود  ۲۰میلیارد دالر به بیش از  ۴۰میلیارد دالر).

محور ششم :بانک
 در سال  ۱۴۰۰زمانبندی تسویه بدهیهای دولت به بانکها اعالم خواهد شد. از سال  ۱۴۰۱انواع ابزارهای مالی (مانند تامین مالی زنجیرهای ،قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک) گسترش یافته و عالوه بر پوشش تنوع نیازهای مالیکسب و کارها ،جریان منابع و مصارف مالی اصالح خواهد شد.
 -از سال  ۱۴۰۱انواع داراییها (مانند قبض انبار ،قراردادهای فروش و ماشین آالت) ارزشگذاری شده و به عنوان ضمانت قابل استفاده خواهد بود.

 -تا سال  ۱۴۰۲داراییهای منجمد و بنگاهداری بانکها به نصف کاهش یافته و از تبدیل شدن بانکهای خصوصی به اختصاصی جلوگیری خواهد شد.

محور هفتم :مسکن
 در خرداد  ۱۴۰۱زمانبندی خانهدار شدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط اعالم خواهد شد .کاهش حاشیهنشینی ،احیای بافتهای فرسوده و نوسازیمسکن روستایی در اولویت خواهد بود.
 تا سال  ۴ ،۱۴۰۴میلیون واحد مسکونی جدید ساخته خواهد شد. تا سال  ۱۴۰۴تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد( .از حدود  ۷۰درصد به  ۳۵درصد)-تا سال  ۱۴۰۴سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به یک سوم کاهش خواهد یافت( .از حدود  ۵۰درصد به حدود  ۳۰درصد)

امیرعبدالهیان:تعاملدولترئیسیباهمهجهانجزآمریکاواسرائیل
امیرعیدالهیانوزیرامورخارجهجدیددریکیازکمیسیونهایمجلسضمنتأکیدبرداشتنیکسیاستخارجیدرترازانقالبگفتکهاولویتما(دولتآیت
اهللرئیسی)تعاملگسترده،فعالوپویاباجهانـغیرازدولتصهیونیستی(اسرائیل)وآمریکابابکاربردندیپلماسیتعاملیوهوشمندخواهدبود.
ویتقویتهمهجانبهمناسباتباکشورهایهمسایه،سیاستخارجیمتوازنبانگاهویژهبهآسیا،دیپلماسیاقتصادیهدفمندومقاومتی،حضورهدفمندوموثر
در مجامع منطقهای ،مدیریت جهادی در راستای بی اثر کردن تحریمها و همچنین حفظ و نهادینهسازی دستاوردها در غرب آسیا به ویژه محور مقاومت را از جمله
مهمترینبرنامههایکاریخوددردولتبرشمرد.
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 -از سال  ۱۴۰۱اعطای تسهیالت بانکی براساس اعتبارسنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات کاهش خواهد یافت.
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احتمالبکارگیریماموراناطالعاتی
درکشففسادورانتخواریـایجادسامانهبرایکسبنظرمردم
آیت اهلل رئیسی [رئیسجمهور منتخب وقت] پیش از آغاز بکار در این سمت ،با سران دستگاههای امنیتی و اطالعاتی کشور مالقات و تبادل نظر کرد .اصحاب
نظر گفته اند که ممکن است رئیسی برای کشف و مبارزه با مفسدین اقتصادی و رانت خواران ،از دستگاههای اطالعاتی نیز استفاده کند .وی یک سامانه برای
دریافت سرنخ از مردم برای معرفی مفسدین ساخته است که به باور نزدیکان او ،مشکالت کشور زیر سر آنان (مفسدین اقتصادی و رانت خواران) است.
رئیسی با شعار ایجاد تحوّل در نظام اداری کشور به منظور خشکاندن ریشه های فساد  ،از اصحاب نظر و آگاهان خواسته است که نظرات خود را در سامانه مزبور
مطرح و پیشنهاد دهند و همچنین نظر خودرا درباره انتخاب مقامات دولتی وارد آن سامانه کنند .به نظرات واصله پاسخ داده خواهد شد و تبادل نظر صورت
خواهد گرفت.

رئیسقوهقضایی:هیچایرانیخارجازکشورممنوعالورودنیستوهنگامبازگشت
دستگیرنخواهدشد،ترسینداشتهباشد
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حجتاالسالممحسنی اژهای که دههم تیرماه  1400به حکم مقام رهبری به ریاست قوه قضائیه
منصوب شده است در نشست  18مرداد  1400شورای عالی این قوه با اشاره به نگرانی برخی ایرانیان
ساکن کشورهای دیگر برای بازگشت به وطن و بیم از برخورد اظهار داشت :هیچ ایرانی که اکنون در
خارج از کشور است ،ممنوعالورود نیست و منعی برای بازگشت به کشور ندارد .اگر این افراد بیایند و در
اینجا به مسائل آنها رسیدگی شود ،به نفع آنهاست و از وضعیت بالتکلیفی خارج میشوند.
رئیس قوه قضایی گفت :در حال حاضر ایرانیانی در خارج از کشور هستند که اموال و امکانات
آنها در داخل کشور سرپرست ندارد و برخی افرادی که به این اموال نظر دارند آنها را برای بازگشت به
کشور میترسانند ،اما اگر این افراد برگردند ،مسائل مالی آنها در یک تحقیق و بررسی ساده و دقیق
روشن میشود و مشکلی نخواهد بود .همچنین افرادی هستند که به دلیل آنکه ممنوعالخروج بودند
و به صورتی خارج شده اند نگرانی دارند که به محض ورود به کشور دستگیر و راهی زندان شوند .این
افراد میتوانند با هماهنگی با سیستم قضایی ـ بدون آنکه بازداشت شوند ،به کشور بازگردند .در این
زمینه به دادستانها تذکر داده شده است که ضرورتی برای بازداشت این افراد وجود ندارد .این افراد
میتوانند با اعالم زمان و نحوه ورودشان به مرکز ارتباطات قوه قضاییه یا دادستان ها ،بدون نگرانی وارد کشور شوند.
حجت االسالم اژه ای همچنین یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی کشور را حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و کسانی عنوان کرد که از ارزش
های دین و فضیلت ها دفاع می کنند.
رئیس قوه قضائیه با ذکر دو نمونه؛ پرونده ای که بیش از  7سال و پرونده دیگر که بیش از  3سال است در دادگاه تجدیدنظر تعیین تکلیف نشدهاند ،تأکید کرد؛
این موضوع با هیچ منطقی سازگار نیست و این قبیل مسائل ،منشاء بسیاری از نارضایتیها و سوءاستفاد ِه دالالن نفوذی در سیستم قضایی است.
وی خاطرنشان کرد :کسانی که در چنین پرونده هایی متهم یا محکوم هستند ـ پرونده آنها در مرحله تجدیدنظر بالتکلیف مانده ـ عالوه بر آنکه ممنوعالخروج
هستند و محدودیتهایی برای آنها ا ِعمال شده ،وضعیت زندگیشان نیز مختل شده که باید هر چه سریعتر به این وضعیت پایان داد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ،به قضات متذکر شد که در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز ،در
تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع نمایند.
وی گفت که در بازدید اخیر از زندان با افرادی مواجه شدم که مدتی بازداشت موقت بودند ،پیگیری کردم و مشخص شد از نظر قانونی این امکان وجود داشته
که این افراد بازداشت موقت نباشند و در این مورد تذکرات الزم داده شد .مسئوالن قضایی نباید به گزارش دادیاران و ناظرانِ زندانها اکتفا کنند ،بلکه باید بیش از
پیش بر زندان ها نظارت داشته باشند تا بتوانند درخصوص بازداشت شدگان تصمیمات درست اتخاذ کنند.

مولویعبدالحمید:یکدستشدنِ قوای 3گانه،افزایشامیدبهحلمسائل
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنّت زاهدان ششم اَمُرداد ( 1400شش روز پیش از
پایان دوره دوم دولت حسن روحانی) به انتقاد از وضعیت معیشیتی مردم و مدیریت دولت
پرداخت و گفت که اعتراضهای اخیر در خوزستان فقط به بیآبی نیست  ،مدیریت نادرست
نارضایتی بهبار میآورد.
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مولوی عبدالحمید در عین حال ،دولت ابراهیم رئیسی را آخرین امید ایران دانست و گفت:
قوای سه گانه کشور اکنون یکدست شده اند و اسباب برای بهتر شدن اوضاع فراهم است و
همچنین امید به حل مسائل .
امام جمعه اهل سنت زاهدان اضافه کرد :اگر ابراهیم رئیسی که از پنجشنبه 14مرداد زمام
دولت را بدست می گیرد نتواند براساس واقعیتها تصمیمگیری کند ،امید چندانی نخواهد
بودکهدرآیندهیکرئیسجمهوردیگربیایدوگرهازمشکالتبگشاید.بهاینلحاظ،مندولت
سیزدهم را یک امید برای جمهوری اسالمی ایران میدانم.
در انتخابات خرداد امسال ،مولوی عبدالحمید همراه با شماری دیگر از بزرگان جامعه سُ نّی
سیستان و بلوچستان از نامزدی آیت اهلل ابراهیم رئیسی حمایت کرده بود.

مولویعبدالحمید

مجلهروزنامکشماره( 88-87تیر -مرداد)1400

دکترعلیرضازاکانینمایندهمجلس
ویکاصولگرایِ ضدفسادورانت،شهردارتهرانشد
دکتر علیرضا زاکانی  13اَمُرداد  1400با رأی اکثریت منتخبین ششمین شورای شهر تهران به عنوان شهردار
پایتخت انتخاب شد .اعضای شورا مهدی چمران را نیز به ریاست شورا انتخاب کردند .با این دو انتخاب ،شورای شهر و
شهرداری تهران نیز بمانند قوای سه گانه حکومت ،در دست اصولگرایان قرار گرفتند و به اظهار اصحاب نظر ،وضعیت
یکدست شده است.
زاکانی متولد سال  1344تهران (محله میدان خراسان) و چهار دوره نماینده مجلس شورای اسالمی ،یک پزشک
اصولگرا (اصول اسالمی) است و شهرت ضد فساد و پاکدستی دارد و از افشاگران مفسدین و رانتی ها بوده است .وی
برای انتخابات  28خرداد  1400ریاست جمهور نامزد شده بود و تا روزهای آخر برای خود تبلیغات کرد ،ولی پیش
از برگزاری انتخابات به حمایت از آیت اهلل رئیسی کنار رفت و رئیسی انتخاب شد .زاکانی که فعالیت مطبوعاتی هم
داشته (مدیریت مجله پنجره) تا آغاز کار به عنوان شهردار ،نمایندگی قم در مجلس شورای اسالمی و ریاست مرکز
پژوهشهای مجلس را خواهد داشت.

دکترزاکانی

عدمبازگشتارزهایصادراتیبهکشور
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی با اشاره به اینکه تعداد صادرکنندگان واجد تعهدات ارزیِ بیش از  10میلیون یورو 363 ،نفر اند ،اظهار داشت که این
شمار از صادرکنندگان 11 ،میلیارد و  100میلیون یورو تعهد ارزی خود را به اقتصاد کشور باز نگرداندهاند.
دولت بارها از صادرکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند خواسته است به تعهدات ارزی خود عمل کنند و میلیاردها دالر و یورو ارز را به چرخه اقتصاد کشور
وارد کنند .اما به نظر می رسد که این درخواست و هشدار دولت تا کنون نتیجهای کامل نداده است.

راهآهنسراسریایراندرفهرستمیراثجهانیقرارگرفت
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 25جوالی ( 2021سوم اَمُرداد  )1400راه آهن سراسری ایران که در سال  1317کار ساختن  12ساله آن پایان یافت در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت
شد .این راه آهنِ حدودا  900کیلومتری که جنوب ایران به شمال آن را متصل می کند قبال و در سال  1356جز آثار ملی ایران ثبت شده بود.
معروف ترین بخش این راه آهن ،پل ِورِسک آن در منطقه سواد کوه مازندران است .این پل میان دو کوه و در ارتفاع  110متری و با عرض  66متر ساخته شده
و در جهان کم نظیر است .رضا شاه شخصا در مراسم افتتاح این راه آهن شرکت کرد .این راه آهن به پیروزی متفقین در جریان جنگ جهانی دوم و رساندن اسلحه
و آذوقه از طریق آن به شوروی کمک کرد بگونه ای که چرچیلن خست وزیر وقت انگلستان پل ورسک را پل پیروزی نام نهاد.
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هشداررئیساطاقبازرگانیتهرانبهدوبرابرشدنحجمنقدینگیظرف 2سال
به گزارش خبرگزاری مِهر ،مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران  26تیرماه  18( 1400جوالی  )2021در صفحه توئیتر خود نوشته است :طبق آمار
بانک مرکزی ،میزان نقدینگی از  3700هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش دو برابر شده است. .
وی در توئیتر خود افزوده است :در ماههای گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورّم هشدار داده شده است .اما ،دریغ! .با این روند در ماههای
آینده دولت با تورّمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده است . .تیتر اول روزنامه کسب و کار چاپ تهران در این زمینه:

تورّمبهدنبالخودمشکالتاجتماعیخواهدداشتـ
رشدنقدینگیوگرفتنپولازبانکمرکزیجهتتأمینکسریبودجهیعنیبرداشتاز
جیبکمدرآمدهاودادنآنبهثروتمنداناست
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عباس آرگون ماه گذشته در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا در مورد افزایش تورم به حدود  44.2درصد اظهار کرد :در
شرایط امروز جامعه ما ،یکی از مشکالت عمده ،موضوع تورّم است که سطوح درآمدی اقشار متوسط و کم درآمد بیشتر
تحت تاثیر آن قرار میگیرند .امیدواریم در دولت بعدی چارهای برای این موضوع اندیشیده شود.
ویافزود:علتاینموضوعهمرشدنقدینگیاستکهرابطهمستقیمیباتورمدارد،هرچهرشدنقدینگیبیشترشود
به تناسب با آن تورم نیز افزایش مییابد .تورم به نوعی مالیاتی است که از فقرا گرفته و به ثروتمندان پرداخت میشود.
نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد :بخشی از این رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت
مربوط میشود ،وقتی دولت برای جبران کسری بودجه از منابع مالی بانک مرکزی استفاده میکند به رشد نقدینگی
عباسآرگون
بیش از پیش دامن میزند .امیدواریم دولت آینده که از  14مرداد کار خودرا آغاز می کند بتواند درآمدهای خود را از
طرق دیگر افزایش دهد تا کسری بودجه تأمین شود و کمتر از منابع بانک مرکزی [اسکناس کاغذی انبار شده] استفاده کند که تورم زا است .می دانیم که تورم
به دنبال خود مشکالت اجتماعی خواهد داشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی پیرامون راههای کنترل تورم گفت :برای حل مشکل تورم یک راه حل خاص وجود ندارد ،عوامل
متعددی روی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی (ریال) تاثیرگذار هستند .این موضوع بیماری مزمنی است که اقتصاد کشور سالهاست که درگیر آن بوده و
برای آن یک راه حل وجود ندارد .باید مجموعهای از سیاستها و اقدامات در حوزههای مختلف صورت بگیرد.

افزایشبیشاز 43درصدیبهایخانهدرتهراندرطولیکسال
بانک مرکزی ایران در گزارش جدید خود از وضعیت مسکن در تهران و افزایش  43.7درصدی قیمت مسکن در تیرماه  1400نسبت به ماه مشابه سال 1399
خبر داده بود.
بر اساس این گزارش که نهم اَمُرداد  1400انتشار یافت و روزنامه های تهران آن را نقل کردند ،متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در تیرماه امسال
(سال  )1400از  30میلیون تومان فراتر رفته بود و این روند ادامه داشت .به همین سبب شمار معامالت مسکن در شهر  9میلیونی تهران (محدوده شهر بدون
محاسبه جمعیت شهر ری و شمیرانات) یک سوم میزان معامالت تیرماه  1399بود.
طبق این گزارش ،خریداران در آن ماه ـ عمدتا آپارتمان  40تا  60متری خریده بودند و در محله های جنوبی (پایین شهر).
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وی با اشاره به تبعات ادامه روند رشد تورّم گفت :اگر رشد تورم به همین صورت ادامه پیدا کند شرایط بدتری به وجود خواهد آمد ،قدرت خرید و سطوح درآمدی
مردم روز به روز در حال کاهش است .با ادامه این روند درآمد طبقه متوسط و نیز کمدرآمدها کاهش بیشتری خواهد داشت .اگر این اقشار نتوانند هزینههای
جاری خود را پوشش دهند ،تورم به دنبال خود مشکالت اجتماعی هم خواهد داشت .باید پیش از به وجود آمدن این مشکالت به فکر چاره باشیم و جلوی این
تورم افسارگسیخته گرفته شود .ادامه روند تورم ،هزینههای تولید را نیز افزایش میدهد.

 50تا 100درصدیباالرفتناجارهبهادرایران
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گزارشهای متعدد اخیر از رشد چشمگیر اجاره بهای اماکن مسکونی در جمهوری اسالمی و عدم اعتناء بازار مستغالت به سقف مجاز افزایش 25درصدی اجاره
بها در تهران و  15تا  20درصدی آن در دیگر شهرها خبر میدهد .در این میان ،در حالی که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از افزایش  35درصدی اجارهبها
در تهران و  39درصدی حومه تهران و دیگر شهرها خبر می داد ،بررسی خبرگزاری ایسنا نشان میدهد که رشد واقعی اجاره بها حدود دو برابر این ارقام است.
گزارش ایسنا در این زمینه حکایت دارد که میزان افزایش اجاره بها  50تا  70درصد و در برخی مناطق تهران  100درصدی بود.

افزایش  70درصدی قیمتخوراکیهادرتیرماه 1400نسبتبهتیرماهسال1399
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش ماهانه خود از افزایش  59درصدی قیمت خوراکیها در تیرماه سال  1400نسبت به ماه مشابه پارسال (سال )1399
خبر داده است.
در این زمینه ایسنا نوشته بود که تورّم نقطهای (افزایش قیمتها در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال 43)1399و 6دهم درصد بود .به این ترتیب افزایش قیمت
خوراکیها نسبت به افزایش های دیگر ،از جمله خدمات ،مسکن و  ...باالتر بوده است.

ورود 159هزار تُن موز به ایران در صد روز بدون صادرات سیب معادل آن
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به گزارش  22تیرماه  1400خبرگزاری تسنیم ،از آغاز سال جاری  1400ه .ش .تا نیمه تیرماه 159 ،هزار تُن موز وارداتی به ارزش  109میلیون دالر از
گمرکات جمهوری اسالمی ترخیص و وارد کشور شده بود بدون رعایت مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص الزام صادرات سیب از ایران برای واردات موز ـ بهانه؛
سریعالفساد بودن موزهای وارداتی بوده که نمی توان بیش از چند روز آنها در گمرک و در کانتینرها نگهداری کرد .مبدا صادرات این موزها به ایران ،کشورهای
هند ،فیلیپین و اکوادور ذکر شده است .موضوع واردات موز بدون صادرات سیب که در اواخر سال گذشته (سال  )1399مورد تاکید ستاد تنظیم بازار قرار گرفته
بود ،حاشیه ساز شده است.
در مدت مشابه سال گذشته (از آغاز فروردین تا نیمه تیرماه  163 )1399هزار تُن موز به ارزش  106میلیون دالر وارد کشور شده بود .منشأ ارز این محموله ها
نیز از محل برات یا حواله مورد تایید بانک مرکزی بود.

درگفتوگوباایسنا،رئیسبخشعمومیبیمارستانلقمان شرایطرابهلحاظکرونا
خطرناکتوصیفکردوگفتکهمردمهمنسبتبهکرونابیاعتناءشدهاند
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رییس بخش عفونی بیمارستان لقمان با اشاره به ادامه تاخت و تاز کرونا گفت :آینده روشنی از وضعیت ویروس کرونا در دست نیست ،تمام امید ما این است
که خود ویروس فروکش کند .دیده شده ،مردم هم که یک سوی قضیه هستند به هشدارها و تذکرات اعتناء نمی کنند! .
دهم اَمُرداد ،1400دکتر شروین شکوهی رییس بخش عفونی بیمارستان لقمان در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه با افزایش شمار بیماران کرونایی ،درصد
تعداد بیماران بدحال هم به همان نسبت افزایش مییابد ،گفت :متاسفانه انگار مردم فراموش کرده اند که ویروس کرونا وجود دارد .تعطیلی شش روزه تهران
و کرج چه فایده ای داشت؟ .این گونه تعطیلیها کمک نمیکند ،آمار مبتالیان زیاد و روزافزون است و شرایط خطرناک و با توجه به خستگی زیاد کادر درمان
نمیتوان با این شیوه ،کرونا را جمع کرد .به عالوه ،مردم رعایت نمی کنند و کسی هم جلودارشان نیست.
دکتر شکوهی گفت :چند روز قبل مرا به مهمانی عروسی دعوت کردند ،آنهم در چنین اوضاعی!؛ مردم رعایت نمیکنند و انگار کسی هم جلودارشان نیست.
بیش از یک سال است که کار ما اطالع رسانی و دادن اندرز و هشدار به مردم است؛ ولی می بینیم که اکثرا رعایت نمیکنند .راه دیگری باید یافت.
دکتر شکوهی اضافه کرد :در بیمارستان ما ،تخت خالی وجود ندارد .برای پذیرش بیمار تازه ،یا باید منتظر شویم تا یک بیمار بستری شده مرخص شود یا اینکه
خدای ناکرده جان بسپارد که تخت ،خالی شود .دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی به طور مداوم کار میکنند و مستهلک میشوند و مشکالت اکسیژن در اکثر
بیمارستانها وجود دارد.
دکتر شکوهی درباره مراجعه روزانه مبتالیانِ به بیماری ناشی از کرونا به بیمارستان برای تزریق دارو گفت :.یک فرد کرونایی باید روزانه از خانه خارج شود تا
با اتوبوس ،تاکسی ،مترو و  ...به بیمارستان بیاید و بعید نیست که یک و یا چند نفر را در مسیر خود و یا در بیمارستان آلوده کند ،درحالی که فرد کرونایی باید در
قرنطینه باشد .مگر همه این افراد با ماشین شخصی به بیمارستان میآیند که داروی مربوط دریافت کنند.

به گزارش  19تیرماه ( 1400دهم جوالی  )2021خبرگزاری ایلنا ،در پی هجوم مردم برای
رفتن به ارمنستات جهت تزریق واکسن ضد کرونا ،اخیرا در ایستگاه مرزی بایران و ارمنستان،
چند مسافر ایرانی بر اثر ازدحام جمعیت و به دلیل گرما و طول زمان انتظار برای عبور از مرز پس
از انجام تست پی سی آر ،بیهوش شدند.
به گزارش این خبرگزاری ،صف مسافران [در زمان تهیه گزارش] روی پلِ ورودی کشور
ارمنستان طوالنی و ازدحام زیاد است و چند مسافر به دلیل گرما و ازدحام بیهوش شدهاند و به این
سبب ،مقامات مربوط ارمنستان چند آمبوالنس در آن نقطه مرزی مستقر کردهاند.
سفیرارمنستاندرایرانهفتهگذشته[نیمهاَمُردادماه]شرطتزریقواکسنکرونابهگردشگران
خارجی را اقامت حداقل ده روزه آنان در آن کشور عنوان کرد و گفت که این شرط از هفته پیش (از
 24تیرماه) به اجرا گذارده شده است و کسانی که قصد رفتن به ارمستان را با هدف تزریق واکسن
ازدحامدرمرزارمنستان
دارند باید آن را بدانند.
در همین روز ( 19تیرماه) سخنگوی گمرک ایران گفت که ورود مسافران به مرز ایران و ارمنستان رو به افزایش است و تنها در  48ساعت گذشته حدود 1800
ایرانی با ورود به مرز نوردوز ،عزم سفر به ارمنستان داشتند.
به گفته این سخنگو ،از همه مسافران ،در ورودیِ به ارمنستان آزمایش «پی سی ار» گرفته میشود و با افزایش تقاضا و انجام آزمایش پی سی آر ،روند ورود
مسافران ایرانی به ارمنستان کُند شده است .مسافر ایرانی پس از خروج از گمرک و مرزبانی ایران ،تا رسیدن به بازرسی ورورد به خاک ارمنستان باید از یک پل
بگذرد که عبور انبوه از همین پل ازدحام به وجود می آورد.
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هجومایرانیانبرایرفتنبهارمنستان،تنهابرایتزریقواکسنکروناـازدحامدرمرز
ارمنستاندرتیرماه1400

کشتهشدنیکمأمورپلیسدرتهرانبدستچاقوکشمحله
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نهم اَمُرداد  1400در تهران یک سرباز وظیفه به نام عبدالجبار مختوم نژاد که دوران خدمت خود را در پلیس تهران
(کالنتری  )110انجام می داد در جریان تعقیب یک شرو ِر چاقوکش جان خود را از دست داد.
چاقوکش شرور او را که فرار کرده بود دنبال می کرد که چاقوکش متوقف شد و عبدالجبار
ِ
وی برای دستگیری این
را چاقو زد و چاقو وارد قلب شد و او را کشت .عبدالجبار مختوم نژاد متولد  ،1380مجرد و اهل و ساکن شهر گُنبَد ـ
استان گلستان (گرگان) بود.
عبدالجبارمختومنژاد

فرونشستزمین«،بمبساعتی»برایساکنانتهرانودیگرکالنشهرها
رضا شهبازی ،مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمینشناسی و زیستمحیطی سازمان زمینشناسی ایران در رابطه با فرونشست زمین در اطراف تهران هشدار
داد و گفت" ،تهدید فرونشست زمین به بیخ گوش تهران رسیده" است .به گفته او ،این روندی است که از دو دهه پیش توسط این سازمان رصد میشود و اکنون
احتمال گسترش آن در استانهای شمالی ایران نیز هست.
او فرونشست را "خطرناکترین مخاطره طبیعی" دانسته است زیرا "قابل مشاهده نیست و زمانی متوجه این رخداد میشویم که دچار آن شدهایم".
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مطالعات سازمان زمینشناسی ایران نشان میدهد که برخی نقاط اطراف تهران ساالنه تا  25سانتیمتر فرونشست دارد ،اما این فرونشست در تمام نقاط
اطراف تهران یکدست نیست .بر اساس همین مطالعات ،فرونشست زمین در حاشیه جنوب غرب تهران در  10سال گذشته تقریبا دو تا سه برابر شده است .بیرون
کشیدن بیش از حد آبهای زیرزمینی یکی از علل اصلی فرونشست زمین است.

کشتاریکخانوادهکُرددرترکیه
هفت نفر از اعضای یک خانواده کُرد ساکن شهر یک میلیون نفری قونیه ترکیه ـ  Konyaقربانی یک حمله مسلحانه شدند ـ حملهای که به گفته فعاالن حقوق
بشر «نژادپرستانه» بود .آرامگاه موالنا جالل الدین (مولوی) صوفی و شاعر ایرانی در این شهر است .وی در  66سالگی در اینجا فوت شد.
مهاجمان که هویت آنها مشخص نیست ،پس از کشتن اعضای این خانواده که در  24سال گذشته در شهر قونیه زندگی میکردند ،محل سکونت آنها را نیز
آتش زدند.
به گزارش روزنامه گاردیَن ،این خانواده ،پیش از این مورد تهدید حمله قرار گرفته بودند و مهاجمان پس از ضرب و شَ تم به آنها گفته بودند که اجازه نمیدهند
کُردها در قونیه زندگی کنند .تنی چند از این مهاجمان قبال توسط پلیس محل دستگیر ولی آزاد شده بودند.
ده روز پیش از این رویداد ،در روستایی در نزدیکی شهر قونیه ،یک کشاورز کُرد بدست مهاجمانی که فریاد میزدند؛ "ما اینجا کُرد نمیخواهیم" کشته شده بود.
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق ،با صدور بیانیه ای ،این رویدادها را «جنایت» خوانده و خواستار مجازات عامالن آن و قطع دشمنی با کُردها شده
است .حدود  14میلیون کُرد ایرانی تبار در ترکیه زندگی می کنند و از  26قرن پیش سرزمین آنان بوده است .این منطقه در عهد باستان ،قلمرو امپراتوری ایران و
بعدا مورد اختالف امپراتوری ساسانیان و امپراتوری روم شرقی بود .تُرک های سلجوقی در قرون یازدهم و دوازدهم میالدی وارد این منطقه شدند.

تداومهجومایرانیانبهخریدخانهدرترکیهبهرغمگرانیارزـ
در ژوئن 2021ششصدو 83خانه!
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گزارش نیمه جوالی ( 2021تیرماه  )1400مرکز آمار ترکیه نشان میدهد خرید مستغالت از سوی ایرانیان در ترکیه در ماه ژوئن ( 2021از دهم خرداد تا
دهم تیرماه) دوباره اوج گرفته و به باالترین میزان در نیمه سال  2021رسیده است.
طبق این گزارش ،ایرانیان در ماه ژوئن  2021ششصد و  83واحد مسکونی در ترکیه خریداری کردهاند (هر روز  23خانه).
ایرانیان در شش ماه اول سال ( 2021از دهم دیماه  1399تا دهم تیرماه  ،)1400سه هزار و  70مسکن (خانه و آپارتمان) در ترکیه خریداری کردهاند و
کماکان در صدر خریداران خارجی خانه در این کشور هستند.
ایرانیان به رغم گرانی چند برابری ارز ،پایین آمدن شدید قدرت خرید ریال دردو ـ سه سال گذشته،در  2020هفت هزار و دویست واحد مسکن در ترکیه
خریداری کرده بودند که یک سوم بیشتر از سال  2019و دو برابر سال  2018بود که در محافل اجتماعی ایجاد تعجب کرده است که این ارزها از کجا و چه محلی
تأمین شده است .با میزان معیّن ـ سرمایه گذاری در ترکیه ،می توان مقیم رسمی و دائمی این کشور شد.

دخترسفیرافغانستاندرپاکستانازداخلتاکسیربودهومضروبشد
مقامات افغانستان و پاکستان از ربوده شدن چند ساعته دختر سفیر افغانستان
در اسالمآباد و شکنجه «شدید» وی خبر دادهاند.

او سپس در حالی که مجروح بود در گوشه ای رها شد و به بیمارستان انتقال
یافت« .سلسله» برای خرید از خانه خارج شده بود و در اسالم آباد و راولپندی از
سلسله
یک بازار به بازار دیگر رفته بود و در سه تاکسی سوار شده بود .راننده تاکسی سوم،
در مسیر خود مردی را سوار کرد که این مرد ضمن فحاشی به «سلسله» و کتک زدن او ،وی را ربود که شکنجه و سپس در گوشه ای خلوت رها شد.
عِمران خان ،نخستوزیر پاکستان ،به وزارت کشور دستور داده است ظرف 48ساعت کسانی که دختر سفیر افغانستان را ربودهبودند پیدا کند و پلیس پاکستان
از «تحقیقات گسترده» برای یافتن عامالن این حادثه خبر داده است .به رغم دستور اکید نخست وزیر پاکستان ،دولت افغانستان سفیر و دیپلمات های خودرا از
پاکستان فرا خوانده و به دولت پاکستان اعتراض کرده است.
رییس جمهوری افغانستان (رئیس جمهوری وقت که ماه بعد از کشور فرار کرد) به وزیر امور خارجه این کشور دستور داده بود تا زمانی که امنیت سفیر و
دیپلمات های افغانستان در پاکستان تضمین نشوند و ربایندگان و ضاربان «سلسله» دستگیر نشوند ،سفیر و دیپلمات به پاکستان نفرستد.
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«سلسله»  26ساله ،دختر نجیباهلل علیخیل سفیر افغانستان در پاکستان
جمعه  16جوالی  25( 2021تیرماه  )1400توسط افرادی نامعلوم از داخل یک
تاکسی ربوده و به شدت شکنجه شد.
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قتلیکدختر 3سالبدستیکپسر 5سالهباشلیکگلولهپسازنیمهشبدرآمریکاـ
خطرآزادیحملاسلحه
چهاردهم آگوست  2021در ناحیه بنا  Benaاستیت مینه سوتای آمریکا یک دختربچه  3بدست یک پسربچه  5ساله کشته شد .پسرک  5ساله ساعت  3و
 50دقیقه بامداد این دختربچه را با شلیک گلوله کشته بود!.
پلیس محل گفته است که تیرانداز اتفاقی بود و قصدی در کار نبود[ .در ساعت  3و  50دقیقه بامداد و دسترسی پسربچه  5ساله به اسلحه در آن ساعت که
معموال همه در خواب هستند و رفتن سراغ دختر بچه!!].
پلیس همچنین از رابطه خانوادگی دو کودک خبر نداده است و اینکه چگونه یک کودک  5ساله به سالح دسترسی داشته و سالح از چه نوعی بوده و به نام چه
کسی ثبت شده است و صاحب آن کیست!.
به گزارش رسانه های آمریکا ،در  7ماه اول سال 2021در فدراسیون آمریکا ،نهصد و  68کودک بر اثر اصابت گلوله کشته شدند و در سال ،2019سه هزار و371
کودک .طبق قانون اساسی آمریکا ،در این فدراسیون حمل اسلحه آزاد است .این اصل دویست و چند ساله از قانون اساسی بیش از دویست و  20ساله آمریکا در
زمانی تصویب شد که زد و خورد میان مهاجرنشینان انگلیسی و بومیان و خطر ورود افراد از مهاجرنشینان فرانسه و اسپانیا وجود داشت .در آن زمان ،فرانسه در
مناطق مرازی و اسپانیا در مناطق جنوبی آمریکا حضور داشت و روس ها در مناطق شمالی کالیفرنیا .به باور جامعه شناسان ،خطر آزاد بودن حمل اسلحه در یک
جامعه وقتی به حد اکثر می رسد که جامعه دچار نوعی بحران عمومی و ناامنی ناشی از آن شود.

انفجارپرتلفاتدربغداد
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سه روز مانده به پایان تیرماه  ،1400بر اثر انفجار بمبی در یک بازار شلوغ در بغداد ،پایتخت عراق 35 ،نفر کشته و بیش از  60نفر نیز زخمی شدند.
این انفجار در شهرک صدر ،از محالت پرجمعیت شیعهنشین بغداد و در حالی روی داد که اهالی برای عید قربان در حال خرید مواد خوراکی بودند .شماری
زنان و کودکان در میان قربانیان این انفجار هستند.برخی از فروشگاهها پس این انفجار دچار آتشسوزی شدند .انفجار با یک «بمب دستساز» صورت گرفت.
گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
متعاقب انفجار ،مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق ،دستور بازداشت فرمانده پلیس منطقه را که مسئول تامین امنیت این منطقه بود صادر کرده است.

ترکمنستانازعبورهواپیمایمسافربریایرانازحریمهواییخودممانعتکرد،چرا؟
 18تیرماه  ،1400یک هواپیمای مسافربر شرکت هواپیمایی ایرانی زاگرس به مقصد ازبکستان به دلیل ممانعت دولت ترکمنستان (همسایه شمالی شرقی)
از عبور این هواپیما از حریم هوایی این کشور در فرودگاه مشهد به زمین نشست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،این هواپیما با  170مسافر بامداد جمعه ـ  18تیرماه ،تهران را به مقصد شهر تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان ترک کرد ،اما
به دلیل ممانعت ترکمنستان از عبور این پرواز از فراز خاک این کشور ،به فرودگاه مشهد بازگردانده شد.
تسنیم به نقل از برخی از مسافران این پرواز گزارش کرده است؛ خلبان این هواپیما به آنان گفت که پرداخت نشدن حق پروازهای عبوری قبلی از سوی ایران
به ترکمنستان ،دلیل ممانعت از ادامه پرواز این هواپیما در حریم هوایی این کشور شده است ،باز می گردیم و در فرودگاه مشهد به زمین می نشینیم.
پاره ای ازمسافران این هواپیما همچنین گفتند به دلیل اینکه مُهر خروج از کشور روی گذرنامههای شان خورده ،برای خروج از ترمینال فرودگاه مشهد باید
برایشان کسب اجازه کنند و اگر مُهر ورودی بزنند (بازگشت به خاک وطن) ،برای سوارشدن مجدد به هواپیما (یعنی تَرک مجدد وطن) باید دوباره عوارض خروج
بدهند و برای بار دوم بیشتر از بار اول است و صدها هزار تومان.
گزارش های بعدی حاکی که بدهی ترکمنستان پرداخت شد و هواپیمای شرکت هوایی زاگرس به مقصد تاشکند پرواز کرد.

 7متهمخریدوفروشسئواالتکنکوردانشگاهیدستگیرشدند
ماه گذشته سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسالمی در مصاحبه عمومی رسیدگی به مسئله خرید و فروش سئواالت امتحانی کنکور دانشگاهی را تأیید کرد و
گفت که این رسیدگی کیفری در دادسرای عمومی و انقالب تهران در جریان است.
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وی در این باره گفت که تا کنون  7نفر شناسایی و دستگیر شده اند .اتهامات؛ خرید و فروش سواالت و افشای سواالت به صورت پاسخ زنی (در مورد سئواالت
 4جوابی) بوده است.

سرقتکتیبههایتاریخیسردرخانههایشیرازو...
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کتیبههای تاریخی و قدیمی سردر ورودی بسیاری از خانه های قدیمی شهر شیراز چند سالی است که ناپیدید میشوند ،و این در حالی است که برخی از
خانههایی که کتیبهو عالئم و تزیینات سردر ورودی آنها دزدیده شده در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدهاند .این نشانههای تاریخی را در هر کوچه و پس کوچه
شیراز و شهرها و روستاها قدیمی ایران میتوان دید.
از زمان قدیم در ایران و در دورهاهای تاریخی تا سده گذشته ،در معماریها ازجمله خانه های معمولی بر سردر خانه ،تصاویر ،اشکال و کتیبه ساخته و نصب
می شد و خانههای اعیان نشین ،سردرهای زیبا و مجللتری داشتند.
خانههای تاریخی و قدیمی شهر شیراز دارای سردر یا کتیبه هایی از نوع کاشیهای معرّق و لعابی بوده اند و بعضا با آیاتی از قرآن بویژه آیه «وا َن یکاد» مزین
می شده اند.
سرقت کتیبههای تاریخی خانهها در حالی انجام میشود که هرگونه دخل و تصرف در بناهای به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی بر خالف قوانین است و هرگونه
تغییری در آنها باید با مجوز سازمان میراث فرهنگی انجام شود.

خاطرات ناشر روزنامک
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دربارهیکدخترپارسیتبا ِرهندکهدخترهندوستانشد،در 17سالگیدرمسابق ِه
«دخترجهان»شرکتکرد،بازیگرسینماومدلشدـخاطرهایازنخستینگزارش
رسانهایکهازاوبهتهرانرسید،تالشبرایکسباطالعبیشترو...ـدرسیبرای
روزنامهنگاران ازاینتالش
بیستوچهارمجوالی( 1965اوایلتیرماه)1344بودکهخبرگزاریهایچهارگانهبزرگوقت(بیگـ)4خبرازبرگزارشدنمسابقهانتخاب
«دختر جهان» در شهر بندری میامی آمریکا (استیت فلوریدا) و در آن زمان معروف به «میامی بیچ» دادند ـ خبر پشت خبر در این باره ،و من از
دبیراناخباربینالمللخبرگزاریپارسورادیوایرانبودم.
درمیاندخترانِ معرفیشدهازکشورهایشرکتکنندهدرمسابقهکهسوابقوبیوگرافیشانمشروحادرتلهپرینترهایخبرگزاریهامی
آمد ،دخت ِر هند جلب توجه می کرد ،زیراکه نوشته شده بود؛ این دختر 17،ساله است و از یک خانواد ِه «پارسی» ساکن بمبئی (مومبای) هند.
و همین پارسی بودن ،توجه مدیران خبرگزاری پارس (خبرگزاری دولت و تنها خبرگزاری وقت) و رادیو ایران را جلب کرده بود و تلویزیون غیر
دولتیوقتکهاخبارآنراخبرگزاریپارس(اینکمعروفبهایرنا)تهیهمیکرداصرارداشتکهدربارهایندخترتحقیقبیشتریشودوعکس
او را هم الزم داشت .نا ِم این دختر در گزارش خبرگزاری های چهارگانه به این صورت آمده بود:
 PersisKhambattaکهشباهتپارسینداشت،جزدرکلمهپ ِرسیسوبرابهامقضیهافزودهبود.
همینفشارهاسببشدکهمدیرخبرگزاریپارسازرئیسدفتراسوشییتدپرس درتهرانبخواهدکهبهخبرنگاراینخبرگزاری(خبرگزاری
مشترکروزنامههایآمریکاکهباسرمایگذاریخودآنراتأسیسکردهاند)درمیامیسفارشدهدکهباایندخترمصاحبهکندودربارهریشه
وتبارخانوادگیواینکهچطورشدبهمسابقاتدخترهندوستانودخترجهانواردشودبپرسدونتیجهرااختصاصابهخبرگزاریپارسبفرستد
و هزینه کار را (اگر مطالبه شود) خبرگزاری پارس پرداخت خواهد کرد .در روزنامه اطالعات نیز همین نوع تالش درجریان بود که عکس این
دخترازطریق«رادیوفتو»دریافتشد.
چندساعتبعدوقتیکهبهخبرگزاریپارسبازگشتم،خبرنگاراسوشییتدپرسدرمیامی،متنمصاحبهخبرنگاریکروزنامهمحلیـروزنامه
 MiamiHeraldباایندختررافرستادهبود(.خبرنگاراسوشیتدپرسازخبرنگارمیامیهرالدخواستهبودکهدربارهتبارپارسهوتلفظناماونیز
ازویسئوالشودکهخواستخبرگزاریپارسبود.خبرنگارمیامیهرالدقبالازپارسهوقتمصاحبهگرفتهبودوخبرنگاراسوشیتدپرسازاین
فرصت استفاده کرده و بر سئواالت خبرنگار میامی هرالد افزوده بود) .این دختر گفته بود که او را «پارسه» که مؤنث همان پارس و پارسی است
و در التین؛ پ ِرسه و پ ِرسیس می نویسند و تلفظ می کنند ،و از یک خانواده توانگر است که پارسیان هند عموما تحصیلکرده ،توانگر و کارآفرین
هستند.در 13سالگی،برحسباتفاقدرمدرسهایکهتحصیلمیکردودرگروهدخترانهنرمندمدرسهعضویتداشت،یکعکاسکهبرای
گرفتن عکس دختران این گروه آمده بود عکس او را که جالب تشخیص داده بود به مجل ِه زنانه( Feminaویژه زنان) داده بود که در این مجله
باگزارشمربوطبهفعالیتهایگروههنریدخترانمدرسهچاپومنتشرشدهبود.یکمؤسسها َدوِرتایز(آگهی)دربمبئیبهآنعکسجلب
شده بود و این مؤسسه عکس را در کنار تبلیغ یک صابون (صابون رکسونا) به روزنامه ها داده بود و در پشت جعبه های حاوی آن صابون هم قرار
دادهشدهبود،وبهاینترتیبناخودآگاهمعروفشدهبودوچوناستعدادهنریهمداشتجلبتوجهکردهبود،روزنامههابرایمصاحبهوفیلم
سازان و یک کارخانه جهانی تهیه لوازم آرایش (رِول ُن) سراغش آمدند و معروف شد و مدل شدن در اعالن های رِول ُن (رولون) بر شهرت او افزود
ودرآستانه 17سالگیبهپیشنهادمجله فِمینا،دعوتبه شرکتدر مسابقه«دخترهند» شدوبرنده شدوبانیاینمسابقهاورابرای شرکتدر
مسابقه«دخترجهان»معرفیوبهمیامیآمدهاست.مجلهفِمینا[کههنوزهمدرهندمنتشرمیشود]پلکانشهرتووروداوبهمسابقههای
دخترهندودخترجهانشدهاست[.اینمجلهازبانیانمسابقهدخترهندبودکهمجیددوامیپسازاینکهسردبیرمجله«زنروز»درموسسه
مطبوعاتی کیهان شد ،چنین کاری را برای این مجله کرد و مسابقه دختر ایران را به راه انداخت .شاید ،گزارش های مربوط به پارسه و ابتکار
مجلهفِمینایهند،مشوّقاوبود.شرایطشرکتدرچنینمسابقههاییفقطزیبایینبود،استعداد،هوشوخصوصیاتمتعدددیگرهمبود.].

«پارسه» در پاسخ به پرسش خبرنگار «میامی هرالد» که برنامه اش پس از مسابقه دختر جهان چه خواهد بود گفته بود که آرزویش بازی کردن در
فیلم های سینمایی و کار نمایش است ،صدایش هم برای خواندن آواز خوب است و به تمرین موسیقی ادامه خواهد داد .او یک زرتشتی است و نیاکان
او چندی پس از افتادن امپراتوری ایران بدست عرب ،به گجراتِ هندوستان مهاجرت کردند ،اما همیشه عالقه مند و وفادار به کشور مادری بوده اند و
فرهنگوتمدنباستانیخودراحفظکردهاند.
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اینعالقهمندیِ «پارسه»بهایرانونیزهنرنمایشکهکارنمایشوسینما،عکسثابتوموشِ نپیکچِ ردرگروهرسانههایهمگانی(مَسمیدیا)قرار
دارند،سببشدکهمسیرکارهایاوراکههجدهمآگست 1998دچارحملهقلبیشددرگذشتدررسانههایخبریتعقیبکنم.
«پارسه» پس از شرکت در مسابقه دختر جهان که نفر اول و دوم هم نشد وارد کار نمایش در هند و آمریکا (هالیوود و بالیوود) شد و در دهها فیلم
سینمایی و نمایش تلویزیونی شرکت کرد که معروف ترین آنها «ستار ترِک ـ مسافرت فضایی) بوده است که در نقش یک نظامی (ستوان ـ لونتانت) و
گاهی سالح بدست بازی کرده بود و دیگری؛ فیلمی با س ِر کامال طاس« .پارسه» پس از ورود به هالیوود با کلیف تایلر از بازیگران فیلم ازدواج کرد .این
ازدواجتنهادوماهطولکشیدوبهطالقمنجرشد.پارسهگفتهبودکهباکلیف،فرهنگمشترکنداشتودریافتکهزنوشوهربایدداراییکفرهنگ
باشندوخصلتمشابه،اشتباهکردکهسریعاوبدونبررسیقبلیومشورت،سریعاباکلیفازدواج.ازدواجنبایدبرپایههوسوغریزهباشد،ازدواجاقدامی
مادامالعمراست،نبایدآسانگیریوآسانانگاریشود.
پارسه(پ ِرسیس)دریکسفربهآلماندچارحادثهرانندگیومجروحشدهبود.
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طرز ترور رئیس جمهوری هائیتی (هِیتی) عملی بی سابقه و زیر سئوال و سکوت
عجیب رسانه ها!
 64سال است که در شبانه روز ،تحوالت جهان را دنبال می کنم و تاریخ عمومی را هم خوانده و نوشته
ام و به این لحاظ ،طرز ترور جوونل موئیز
 Jovenel Moiseرئیس جمهوری هِیتی ( Haitiتلفظ فرانسه؛ هائیتی)  12میلیونیِ  28هزار
کیلومتری و واقع در نیمه غربی جزیره بزرگ هیسپانیوال واقع در کارائیب را بی سابقه می دانم و از آن بیم
است که بمانند انفجارهای انتحاری و  ...زاییده دهه های اخیر ،روال شود .موئیز  53ساله و از نوامبر 2017
رئیس جمهوری هائیتیِ مسئله دار (قبال مستعمره فرانسه با ساکنینی عمدتا سیاهپوست و فرانسوی
زبان) اندکی پس از آغاز هفتم جوالی ( 2021پس از نیم ِه شب) در ویالی شخصی اش در حومه پورت او
پرنس (پایتخت هائیتی) ترور شد .روش کار ،در طول تاریخ بی سابقه بود و زیر سئوال است ،ولی دفعتا در
این باره ،سکوت رسانه ای برقرار شده است .جوونل قبال در کار تولید موز و صدور این محصول کشاورزی
ـ عمدتا به آلمان و نیز صاحب یک کارخانه تولید آب آشامیدنی بود.
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پس از نیمه شب 28 ،مِرسنِر (آدمکش اجیر شده) که در هتل هایی در آن محل بودند با لباس مبدّ ل
و اسلحه به ویالی جوونل رفتند که در خواب بود ،گارد خانه مقاومت نکرد! و آسیب ندید! ،مرسنر ها وارد
اطاق خواب جوونل شدند و او را کشتند و زنش هم که در کنار او بود مجروح شد ولی زنده ماند .به بقیه
ساکنان خانه آسیبی رسانده نشد .مرسنرها سپس از ویالی جوونل خارج شدند ،ولی همسایگان ویال که
جوونلموئیز
صدای شلیک گلوله شنیده بودند به پلیس تلفن کردند و از خانه هایشان بیرون آمدند و درگیری روی داد
و در این درگیری های بیرون از ویال 3 ،مرسنر کشته شدند و تنی چند از آنان به سفارت تایوان پناه بردند و
سرانجام پلیس  20نفرِشان را دستگیر کرد و  5تن دیگر ناپدید شدند .دستگیر شدگان جز دو نفرشان گفتند که کلمبیایی هستند و قبال نظامی و یا
مأمور انتظامی این کشو ِر آمریکای التین بودند و دو تَن دیگر گفتند که هائیتیایی ـ آمریکایی هستند و پس از مهاجرت از هائیتی به آمریکا تبعه این
فدراسیون شده اند و نقش آنان در این ماجرا ،مترجمی بوده زیراکه که  26کلمبیاییِ اسپانیایی زبان ،انگلیسی نمی دانند.
دیگر خبری از بازجویی از بقیه دستگیر شدگان که چه عاملی آنها را اجیر کرده بود و برای کشتن جوونل به جمهوری هائیتی فرستاده بود ،و یا
بررسی درباره دشمنان جوونل که کشتن او را پایان اختالف دانسته بودند و پاسخ به دهها پرسش دیگر که به ذهن می آید نشده است و اخیرا ،بهانه
آن ،زمین لرزه ای بوده است که چند هفته بعد از ترور جوونل ،هزار تا دو هزار هائیتیایی را کشت .ولی ،هر رسانه برای هر حوزه و منابع مشابه ،میز
و خبرنگار ،دبیر و نویسنده نشسته دارد و این میزها جدا از هم هستند .به این ترتیب که میز سیاسی هنگام وقوع زلزله ،وظیفه خودش را کنار نمی
گذارد تا زلزله پوشش داده شود که وظیفه میز دیگر است و تنها گاهی اگر ارتباطی باشد کمک می کند .بنابراین ،سکوت درباره ترور بی سابقه جوونل
موئیز (اجیر کردن مرسنر در یک کشور و فرستادن آنان با تمهیدات متعدد برای قتل یک رئیس کشور دیگر و در جریان رفت و آمدهای شخصی این
رئیس جمهوری بودن و دفاع نکردن گارد او و فقط قتل او ن َه ساکنان دیگر خانه ،آن هم با دهها گلوله) حکایت از یک کاسه زیر نیم کاسه می کند و ....

تنیچندازمِرسنِرهایدستگیرشده

خاطره ای با دکتر حافظ فرمانفرماییان که شش دهه پیش گفت ایرانیان به یک انقالب
فرهنگی سختگیرانه نیاز دارند و  ...ـ مشکالت ما فرهنگی است

دکتر فرمانفرماییان پس از کمی مکث به من گفت که این موضوع فعال بین خودمان بماند .پرسیدم برای اطالع خودم می خواهم ،یک انقالب
فرهنگی چکار باید بکند ،گفت در مدارس به جای این همه تکرار تدریس ریاضیات و  ...که در زنگی هم به درد نمی خورد مگر برای آنکه بخواهند
مهندس شوند البته اگر داکشده فنی برای همه جا داشته باشد ،ولی آموزش اخالقیات با روش پرورشی نه کتابی ،تقویت کماالت انسانی در جوان
و نوجوان و خالصه کنم؛ آدم سازی .همچنین قانون آئین دادرسی کیفری و مجازات ها از صورت فرنگی بودن در آورند و برای دروغ ،عدم رعایت
مراتب انسانی ،هرکاری که صداقت در آن نباشد ،خروج از انسانیت و  ...مجازات تعیین کنند و در مورد کارمند دولت؛ اخراج و یا فرستاده شدن به
دوباره آموزی اخالقیات و تمرین آن.
دکتر حافظ بعدا به آمریکا رفت و در اینجا ـ در استیت تکزاس تدریس می کرد که چهارم جوالی  13( 2015تیرماه  )1394در شهر آستین و
در  91سالگی درگذشت.
از فوت دکتر فرمانفرییان ،اواخر تیرماه اطالع یافتم .درست در زمانی که ارقام پول بلوکه شده ایران در رسانه ها مطرح و در گزارش نشریات
تهران از  29میلیارد تا  180میلیارد متغییر بود! و مرا کالفه کرده بود .در این شرایط اظهارات سال  1344اورا بیاد آوردم که گفته بود «رقم نشناسی
ـ دقت نکردن روی ارقام و محاسبات» از عادات ما ایرانیان است و باید نوسازی شویم.
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اواخر شهریورماه  1344بود .سناتور عباس مسعودی ناشر روزنامه اطالعات یادداشتی
برایم به تحریریه [این روزنامه] فرستاده بود که در آن خواسته بود از آنجاکه تحصیالت تاریخ
دارم ،با دکتر حافظ فرمانفرماییان استاد تاریخ معاصر در دانشگاه تهران تماس بگیرم .او
می خواهد که درباره کتابخانه موقوفه خاندان فرمانفرماییان واقع در طبقه اول ساختمان
دانشکده ادبیات مطلبی منتشر کنیم.
به آنجا رفتم .منشی دکتر و در عین حال از مسئوالن کتابخانه گفت که دکتر در طبقه
سوم در اطاق دکتر خانبابا بیانی رئیس گروه تاریخ جلسه دارند ،باید منتظر بمانم .چون با
همه استادان وقت آشنا بودم ،به طبقه سوم و جلسه آنان رفتم .دکتر بهمنش ،دکتر باستانی
پاریزی ،دکتر زریاب خویی ،دکتر ستوده ،دکتر حافظ فرمانفرماییان و  ...آنجا بودند و بحث
بر سر اعتراض لیسانسیه های قدیمی رشته تاریخ به مقررات تازه بود .تا دو ـ سه سال پیش از
آن ،دانشکده ادبیات سیستم فرانسوی داشت (دوره لیسانس؛ سه ساله و فقط دروس اصلی
رشته) و در پی آن ،دوره دو ساله دکترا .این روش تبدیل به سیستم آمریکایی ـ دوره لیسانس:
 4سال ،فوق لیسانس 2سال و دکترا هم حداقل 2سال ،و رفتن به دوره دکترا به شرط داشتن
معدل «  Bو باالتر» .در دوره  4ساله بسیاری دروس ،عمومی و از رشته های دیگر بود و باید
طی می شد( .بمانند دانشگاههای آمریکا) ،دانشجو باید دروس ورزش ،بهداشت و  ...هم را می گذرانید و  ....فارغ التحصیالن قدیم برای ورود به دوره
دکترا نمی خواستند دوره فوق لیسانس را ببینند و دانشگاه مانده بود که چه بکند.
در پایان جلسه با دکتر فرمانفرماییان به طبقه اول بازگشتیم .او یک جلد کتاب درسی تازه ای را که تألیف کرده بود به من هدیه کرد و سپس
درباره کتابخانه خاندان فرمانفرماییان گفت و در پایان خواست که اگر بخواهم می توانم عضو آن کتابخانه شوم و کتاب عاریه کنم .چون عکس با خود
نداشتم که کارت عضویت صادر شود چند ماه بعد رفتم و عضو شدم و کارت گرفتم.
ضمن صحبت با دکتر فرمانفرماییان ،نگاهی به تألیف تازه او انداختم و در آن نوآوری بسیار دیدم .درباره خودش گفت که متولد  1924است،
شاهزاده قاجار و در آمریکا تحصیل کرده و از دانشگاه جورج تاون (شهر واشنگتن) دکترا گرفته است .پرسیدم که به نظر شما راه حل مسائل ایران
چیست .گفت :یک انقالب  50ساله فرهنگی ـ به عبارت دیگر؛ این انقالب فرهنگی باید  50سال دوام داشته باش ،ددست کم در طول یک نسل
و بیشتر ،زیرا که شمار زیادی از ایرانیان از آغاز سده هفتم میالدی ( 36سال پیش از شکست ایران در نبرد قادسیه) به تدریج به تظاهر ،خویشتن
خواهی ،رقم نشناختن [ضعف محاسبه] ،دوراندیش نبودن ،از قضاوت تاریخ نترسیدن و فقط امروز را دیدن و نه فردا را ،خلف وعده کردن ،نادرست
گفتن [دروغ گفتن] و  ...عادت کرده اند و برای درمان آن یک انقالب فرهنگی سختگیرانه الزم است .سِ ر جان ملکم با چند سال بودن در ایران ِ دهه
اول قرن نوزدهم همه اینها [این عادات] را متوجه شده ،کتابی کرده و همین ها باعث مسائل ما بوده است زیراکه ملت از افراد تشکیل می شود.
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ورود ناشر مجله روزنامک به شصت و پنجمین سال پیشه روزنامه نگاری اش
28
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کیهانی زاده در 1335و1400

یکم شهریورماه  65 ،1400سال از ورود نوشيروان كيهاني زاده ناشر مجله روزنامک و مؤلف تا نوشيروان كيهاني زاده ريخ آنالين برای ایرانیان
 www.iranianshistoryonthisday.comبه پيشه روزنامه نگاري می گذرد .کيهاني زاده پس از اتمام دوره آموزش روزنامه نگاري ،از
نخستین روز شهریورماه سال  23( 1335آگوست  )1956اين پيشه مادام العمر را در سمت خبرنگار در ميز اقتصادي روزنامه اطالعات (تهران)
آغاز كرده است .وی تا سال  1359كه در اين روزنامه مشغول بكار بود مراحل پيشرفت تا معاونت سردبير را طي كرده بود .او همزمان در خبرگزاري
پارس (ايرنا) ،سردبير اخبار ساير ملل (اصطالحا؛ اخبار خارجي) و نيز يكي از سردبيران اخبار بين الملل راديو ـ تلويزيون ملي (صدا و سيما) بود و ربع
قرن اخبار بامدادي راديو ايران و چند سال ،آخرين بخش اخبار تلويزيون را نوشت .در دهه هاي  1370و  1380سالها در روزنامه هاي همشهري،
ايران و چند نشريه ديگر ازجمله اعتماد و شرق داراي ستون مستقل بود.
وي كه يكم بهمن  21( 1315ژانويه  1937ميالدي) در استان كرمان به دنيا آمده است در رشته روزنامه نگاري ،از دانشگاه دولتي «ان.اس.يو»
آمريكا داراي ليسانس و فوق ليسانس است و از دانشگاه دولتي مريلند آمريكا نيز در علوم كتاب فوق ليسانس دارد .اين تحصيالت جدا از ليسانس،
فوق ليسانس و دكتراي تاريخ است كه وي طي كرده است .كيهاني زاده  22سال نيز به تدريس تاريخ مشغول بود .دو دوره عضو انتخابی شورای
آموزش و پرورش تهران بود .تهرانی ها که با نام و نوشته های رسانه ای او آشنا بوده اند در انتخابات  22مهرماه  1351شوراهاي شهری (شورای شهر،
شوراي آموزش و پرورش و  )...بیش از چهارصد و پنجاه هزار رای به نام او به صندوق ها ریخته بودند ـ در آن زمان ،تهران شهری حدودا سه میلیونی
بود .نگارند ِه این تاریخ داراي تاليفات متعدد است ازجمله «تاريخ برای ايرانيان» به صورت روزشمار ژورنالیستیِ «آنالين» از اوست كه از  20سال
پیش آغاز به انتشار کرده و هر روز نيز تكميل ،و عكس ،نظر مخاطبان و تاريخ جاري بر آن اضافه و به پرسش مخاطبان هم در آن پاسخ داده مي شود.
دستچيني از اين تاريخ آنالين به صورت يک کتاب رفرنس در دست تهيه براي چاپ است .کيهاني زاده اين کار را که بزرگترین آنالین به زبان فارسی
است يک خدمت ميهني مي داند و براي انجام آن کمک مالي دريافت نکرده و نخواهد کرد ،حتي براي اين آنالين ،آگهي تجاري هم نخواهد پذيرفت.
به خواست پارسي زبانان منطقه فرارود ،بخشی از مطالب تاريخ آنالين به هزينه مؤلف به حروف سيريليک درآمده است.

دوربین هم تاریخ می نویسد
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عکس جنجالی روز
سفیر روسیه در تهران ،اَمُرداد 1400سفیر جدید انگلیس در ایران را که بتازگی وارد تهران شده بود به ساختمان سفارت خود دعوت کرد
و در همان محلی در سفارت روسیه که در( 1943اثنای جنگ جهانی دوم) چرچیل ،روزولت و استالین ـ سران دولت های 3کشور متحد در
جریاننشستتهراننشستهوعکسگرفتهبودندتااتحادشاندربرابرآلمانـایتالیاوژاپنرانشاندهند،برصندلینشستندوعکسگرفتند
که جای نماینده آمریکا خالی بود .ظاهرا سفیر روسیه این عکس را در سوشل میدیا منتشر کرد و برخی از رسانه ها حَ ملِ بر به رخ کشیدن
غیرمستقیماتحادمجدددودولتکردندکهبهاتفاقدرقرننوزدهمایرانراکوچکترودرجریانجنگدومجهانیاشغالنظامیکردهبودندو....
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جنگ داخلي اسپانيا به رشد روزنامه نگاري و فتوژورنالیسم كمك كرد ـ چند نمونه از
عکس های خبري دوران این جنگ:
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 18جوالي سال  1936جنگ خونين داخلي اسپانيا ميان سلطنت طلبان (راستگرايان) و جمهوريخواهان (چپگرايان) آغاز شد و سه سال طول
کشيدوبيشاز 500هزارتندرآنکشتهشدند.هيتلروموسولينيازسلطنتطلبان،روسهاوچپگرايانسراسرجهانازجمهوريخواهانحمايتمي
کردند.ژنرالفرانسيسکوفرانکوکهتاپايانعُمربراسپانياديکتاتوريکردازآغازگراناينجنگبود.
هنگامآغازجنگ،جمهوريخواهانـعموماچپـحكومترابهدستداشتند.
فرانکووسلطنتطلبانازهيتلروموسولينياستمدادكردندوچپهابهاستالينوهمهكمونيستهايجهانمتوسلشدندواسپانياصحنهآزمايش
سالحهايدوبلوكوقدرتنماييآنهاقرارگرفتهبود.
چپها از كشورهاي مختلف حتي از فدراسیون آمريكا داوطلبانه وارد اسپانيا شده بودند تا به جمهوري خواهان چپ كمك كنند .بنابراين ،جنگ
داخلياسپانيايكجنگايدئولوژيكبودكهبعدازجنگجهانيدومبهنامجنگسردتاسال 1991ادامهيافتواينکبهصورتيديگرـاقتصادي.
جنگهايداخلياسپانياهمچنينفرصتمناسبيبرايپيشرفتعكسخبري(فتوژورنالیسم)بودزيراهيچيكازدوطرفمانعفعاليتخبرنگاران
عكاسنميشدند.

زمانی که ایران در صف قدرت های اقتصادی جهان قرار گرفت
 17اَمُرداد 4( 1353سالپیشازانقالب)تیتراینگزارشکهایرانبهصفقدرتهایاقتصادیجهانپیوستهوتولیدناخالصملی،رشد 34درصد
داشته در صفحات اول نشریات کشور ازجمله روزنامه اطالعات قرار گرفت .این روزنامه متن گزارش را در صفحه آخر شماره 14478خود (پنجشنبه
 17اَمُرداد )1353درج کرده بود که قسمتی از باالی این صفحه در زیر کپی شده است:

وزارتدفاعاوکراینبهدلیلتصمیماینوزارتخانهبرایانجامرژهدانشجویاندختردانشکدهافسریاینکشورباکفشهایپاشنهبلندباانتقادهای
زیادی روبهرو شده است.
رژه این دانشجویان دختر با این نوع کفشها ،بههنگام تمرینات آنها برای رژه ماه آینده به مناسبت 30ساله شدن استقالل این کشور انجام شده بود
وانتشارتصاویرآن،جنجالیشدهاست.
دراینتصاویر،ایندخترانباکفشهایسیاهباپاشنههایبلن ِدازنوعکُندهایوپیشبندهایسفیدبررویباالتنهدیدهمیشوندکهدرشهرکییف
درحالآمادهشدنبرایرژهبیستوچهارمآگوستهستند.
پخشاینتصاویرمنجربهانبوهیازانتقاداتدرشبکههایاجتماعیوهمچنینپارلماناوکراینشدهومنتقدان،اینتصمیمرا«تحقیرزنانونمودی
ازدیدجنسیتگرا»دانستهاند.
دفترمطبوعاتینیروهایمسلحاوکراینگفتهاستکهکفشپاشنهبلندبرایاینسربازان«مطابقبادستوروزیردفاع»انتخابشدهاست.
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رژه دختران اوکراینی دانشجوی دانشکده افسری با کفش پاشنه بلند!
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ازدواج پنجم صدراعظم پیشین آلمان
و محکومیت او در کره جنوبی به پرداخت  ۲۲هزار یورو
دادگاهیدرشهرسئول(پایتختکرهجنوبی)گرهاردشرودر،صدراعظمپیشینآلمان(از 1998تا،2005پیشازبانومرکل)رابهپرداختغرامت
بهشوهرپیشینپنجمینزنشـسویونکیم(سویها ُن)محکومکرد.قاضیدادگاهاینسیاستمدارآلمانیراکهسالهادبیراولحزبسوسیالدمکرات
آلمانبودویکچپگرامقصردرپایانگرفتنزندگیمشترک(طالق) یکخانوادهتشخیصدادهاست.
طبق حکم این دادگاه  ،گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان
مجبور به پرداخت غرامت مالی به شوهر سابق زن جدید خود ،سویون
شرودر-کیمشدهاست.
شوهرسویون،گرهاردشرودررامقصردرپایانیافتنزندگیمشترک
شان اعالم کرده بود .بانو سویون کیم (سویون شرودر) در دفاع از شوهر
تازهگفتهاستکهاووشوهرسابقشباهمسازشنداشتندوسالهاپیش
از ثبت طالق ،جدا از یکدیگر زندگی میکردند و شرودر نقشی در این
جدایی نداشت .با وجود این ،دادگاه دالیل شاکی را پذیرفت و حُ کم به
پرداخت  30میلیونوونغرامت(برابربا 22هزاریورو)ازسویگرهارد
شرودربهشوهرپیشینسویونداد.
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گرهارد شرودر  77ساله (متولد  7اپریل  1944ـ درست یک سال
پیش از پایان جنگ جهانی دوم)  5بار ازدواج کرده است ،ولی تنها دو
فرزنددارد.
شرودر و زن پنجم و کره ای اش

این بانو  112سال پیش با این اتومبیل از
نیویورک تا سانفرانسیسکو ـ  5هزار کیلومتر
رانندگی کرد و تاریخساز شد
بانو  Alice Huyler Ramseyدر بیست و دو سالگی و زوجه یک نماینده
مجلس آمریکا و مادر یک کودک ،با  3بانوی دیگر ـ دو خواه ِر خود و یک بانوی
19سالهـهفتمآگوست 1909پسازطیکردننزدیکبه 5هزارکیلومترراهدر
 59روزباایناتومبیل،ازنیویورکبهسانفرانسیسکورسید.ویکهشهرنیویورک
را در نهم ژوئن  1909تَرک کرده بود ـ خود ،رانندگی اتومبیل را در تمامی طول
راه که هموار و در پاره ای از مناطق ،جاده سازی هم نشده بود برعهده داشت.
وینخستینبانوییاستکهچنینمسافتیرابااتومبیلرانندگیکردهاست.
استیت نیوجرسی به دنیا آمده بود  96سال زندگی کرد و دهم سپتامبر
ِ
او که در
 1983درگذشت.

در گذر تاریخ
33
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هرکه نامُخت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
این صفحات را با بیت رودکی ،متول ّد  858و متوفی
در  940میالدی ـ پدر شعر فارســی نوین که در باال
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار(کرونیکل)
به روش تاریخ نویســی ژورنالیســتی اســت که در
این روش ،سَ بک ،اصول و قواعد خبر و نظرنویسی
(کوتاه ،روشــن و آموزنــده ـ فرهنگی) بــکار برده

می شــود و درباره کارها و نظرات افــراد و رویداد
های پندآموز گذشته اســت و هدف از آن آموزش
عمومی ،ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها ،سرمشــق
گرفتن و نیز پیشــگیری از اشــتباه با درس گرفتن
از اشــتباه دیگران و گذشــتگان اســت .در تاریخ
نــگاری ژورنالیســتی باید یــک مبــدأ ـ روز ،هفته
و مــاه ـ در دســت داشــت و نوشــتن مطلــب را از
آن آغــاز کــرد بنابرایــن ،مطالبــی که در زیــر آمده
اســت ارتبــاط با تیــرو ا َمرداد ماه داشــته اســت.

 ..و به اين سان حكومت دمکراتیک دكتر مصدق را ساقط كردند که انحراهی هم در مسیر
تاریخ بشمار آورده شده است
اگر تاريخ طوالني ميهن را مرور كنيم مي بينيم كه درایران ـ زمان وقوع بيشتر رويدادهاي شوم ،ماه ميالدي آگوست (دهم اَمُرداد تا
نهم شهريور) بوده است كه سياهترين آنها تصرف ايران به دست اسكندر در آگوست  330پيش از ميالد ،امضاء قرارداد تقسيم ايران به
دو منطقه نفوذ ميان انگلستان و روسيه در  31آگوست  ،1907امضاي قرارداد وثوق الدوله با انگلستان معروف به قولنامه فروش ايران
در  9آگوست  ،1919ورود نيروهاي نظامی انگلستان و شوروی به ايران در  25آگوست  1941و سپس اشغال نظامي آن به مدت چهار
سال و باالخره براندازي حكومت منتخب مردم در  19آگوست  28( 1953اَمُرداد  ،1332روزي چون امروز) .براندازي  28اَمُرداد در عین
حال ضربه بزرگي به «دمكراسي» در تاريخ دو هزار و ششصد ساله آن بشمار آورده شده است .انگلستان و آمریکا طرّاحان اصلی نقشه
براندازی مصدّ ق بشمار آورده شده اند.
براندازی  28اَمُرداد  1332نه تنها اینکه مسیر تاریخ ایران را تغییر داد ،بلکه جهان را در وضعیتی قرار داد که به فروپاشی بلوک شرق در
نیم قرن بعد از آن ،کمرنگ شدن سوسیالیسم و بازگشت به دوران برتری توانگران (تایکون ها ،اولیگارش ها ،خواص و بورژواها) انجامیده
و قواعد جنگل در بسیاری از کشورها و روابط دولت ها دیده می شود که نیرومندترها ناتوان ها را ل ِه و پاره می کنند .به عالوه ،پولدوستی
و رسیدن به پول به هر وسیله ـ حتی زیر پا گذاردن اصول و اخالق و ارتکاب فساد «هدف» شده است .این دوران در این عصر ـ عصر ارتقاء
آگاهی ها و گسترش تماس های فردی و جمعی و میدیای نوین (سوشِ ل میدیا) ـ نمی تواند طوالنی باشد .اگر حکومت مصدق برانداخته
نمی شد ،محاصره (کانتِینمِنت) بلوک شرق تکمیل نمی شد و در نتیجه ،استحاله سوسیالیسم صورت نمی گرفت و نفوذ بلوک شرق
از دروازه ایران به آسیای غربی و جنوبی و آفریقا ورود می کرد و گسترش می یافت و دست کم «دمکراسی» به اصالت نوع دوم خود ـ
سوسیال دمکراسی و حکومت شوراها روی می آورد و به شکل امروز ـ تعیین دولت ها در دست کمپانی ها و اصحاب منافع قرار نمی گرفت.
خيابانهاي تهران از بامداد  27اَمُرداد تقريبا خلوت شده بود و اين ،فرصت مناسبي به «كِرمپت روزولت» مأمور انجام طرح
براندازي(موسوم به  ) Ajaxداده بود كه با كمك عوامل انگلستان و وابستگان داخلي و كساني كه با تغيير حكومت درهاي مقام ،قدرت،
پول و فرصت هاي ديگر را به روي خود باز مي كردند دست به اقدام بزند ،و اين عوامل از طريق پخش قسمتي از پول نقدي را که دريافت
کرده بودند ميان اوباش تهران و گروهي از چاقوكشان و باج خورهاي محله بدنام (شهرنو) ،آنان را به خيابانها بياورند .عده اي از افسران
نيروهاي مسلح ـ شاغل و بازنشسته ـ هم كه بسياري شان از پيش در ساختمان سفارت آمريكا پناهنده شده بودند به آنان پيوستند و
بر ضد حكومت دكتر مصدق به تظاهرات پرداختند ،دست به تخريب زدند و ساختمان های چند روزنامه هوادار او را به آتش کشیدند.
در اين ميان عده اي از اين افراد و نيز گروهي از نظاميان به خانه دكتر مصدق در خيابان كاخ جنوبي (فلسطين) كه در عين حال دفتر
كار او نيز بود حمله بردند كه از اين خانه دسته اي نظامي به رياست سرهنگ ممتاز (فرمانده تيپ کوهستاني) دفاع مي كرد .در اين
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محل ،زد و خورد ميان طرفين ساعت ها طول كشيد كه همراه با تلفات بود و اين امر فرصت
خوبي براي دكتر مصدق و ساكنان خانه او و حاضران در آنجا فراهم آورد تا از طريق ديوار
به منازل اطراف بروند.
سرانجام خانه تصرف و غارت شد و با انتقال سرلشكر فضل اهلل زاهدي ـ كه او را در يك
«تانك ارتش» پنهان كرده بودند ـ به باغ بيسيم (راديو تهران واقع در چهار راه سيدخندان
ِ
و محل كنوني وزارت پست و تلگراف كه آن زمان در خارج از شهر بود) ،و پخش نطق او از
راديو و توزیع نامه نخست وزير شدنش به امضای شاه ،كودتا پيروز شد و  ....دکتر مصدق
قبال زاهدي را بازنشسته کرده بود.
«كِرميت روزولت» رئيس دفتر «سيا» در خاورميانه كه قبال با چرچيل نخست وزير وقت
انگلستان مالقات و در اين زمينه تبادل نظر كرده بود چند سال پيش در كتابي در توجيه
عمل خود ،نوشت كه اگر اين اقدام صورت نمي گرفت ،ايران تا كمونيست شدن فاصله اي
کرمیتروزولت
نداشت و همه تدابير آمريکا براي محاصره و در قفس انداختن شوروي و کمونيسم نقش
بر آب مي شد.
کرميت نوه تئودور روزولت رئيس جمهوري پیشین و توسعه طلب آمريکا بود که هشتم ژوئن سال  2000در  84سالگي درگذشت.
وي کارشناس امور خاورميانه بود و در دفتر مطالعات استراتژيک آمريکا کار مي کرد که پس از تصويب قانون ايجاد «سيا» بيشتر وظايف
و کارکنان آن از جمله کرميت (کيم) به آن انتقال يافته بودند .کرميت پس از مالقات با چرچيل که از آغاز کا ِر ملي شدن نفت ايران ،دولت
آمريکا را براي مشارکت در براندازي حکومت دکتر مصدق زير فشار قرار داده بود سوم آگوست ( 16روز پيش از  28اَمُرداد) وارد ايران شده
بود و چند بار با شاه مالقات کرده بود .از آنجا که انگلستان از ترسو و دو دل بودن شاه آگاهي قبلي داشت و اين موضوع را با مقامات آمريکايي
در ميان گذارده بود؛ شاپور ريپرتر ،ژنرال شوارتسکف (دوست شاه) و اشرف خواهر او در همين ماه به تهران فرستاده شده بودند تا وي را از
هرگونه ترديد خارج سازند و نخست وزير شدن ژنرال زاهدي که در دوران جنگ جهاني دوم نزد انگليسي ها در فلسطين بود از سوي همين
گروه به شاه پيشنهاد شده بود.
با دستگيري سرهنگ نصيري که مامور ابال ِغ نامه نخست وزيري زاهدي به دکتر مصدق بود و ريختن مردم به خيابانها به حمايت از مصدق،
برنامه براندازي در آستانه شکست قرار گرفته بود که کرميت به شاه پيشنهاد خروج از کشور را داد و اصرار لوي هندرسون (سفير وقت آمريکا
در تهران) به مصدق که اگر خيابانها را خلوت نکند کارکنان سفارت آمريکا را از تهران خارج خواهد ساخت و قبول آن از سوي مصدق ،طرح
آژاکس از شکست نجات يافت و حکومت دمکراتيک و ملّي دکتر مصدق برانداخته شد .طبق اسناد ،پس از شکست ماموريت سرهنگ
نصيري (بعدا سپهبد) در ابالغ انتصاب نخست وزيري زاهدي به دکتر مصدق که آن را غير قانوني اعالم کرد و نصيري بازداشت شد ،کرميت
روزولت از پيروزي طرح (نهايتا و حتي در صورت اجرا) مايوس شده بود و اين موضوع را به واشنگتن و شعبه سازمان جاسوسي انگلستان در
قبرس اطالع داده بود و اين بار ،اين عوامل انگلستان در تهران بودند که به دستور سازمان جاسوسي اين کشور وسيعا وارد عمل شدند و طرح
آژاکس را نجات دادند .يکي از کارهاي عوامل انگلستان راه انداختن دسته هاي بدل (دروغين) توده اي (کمونیست) در خيابانها و آتش زدن
محل کسب و کار مردم عادي و کَندن تابلو هاي نام خيابانها و  ...به منظور تحريک مردم بر ضد کمونيسم و چپهاي هوادار دکتر مصدق بود.
نوشته اند که پس از بازگشت شاه به قدرت ،کِرميت روزولت در مالقاتي با او ،به وي گفته بود که تاج و تخت خود را مديون او (آمریکا) و
ارتش مي داند .روزولت در سال  1958از عضويت «سيا» کناره گيري کرد و وارد امور و معامالت نفت شد! و بارها به خاور ميانه سفر کرد.
با وجود اين كه گفته شده كه اسناد «سيا» در اين زمينه مفقود شده است! درباره اين رويداد كه مسير تاريخ ايران و سرنوشت ايرانيان را
تغيير داد كتاب هاي متعدد به زبان هاي مختلف نوشته شده و در دسترس است .اين نوشته ها به نقش پول و تطميع در براندازي ها اشاره
مي کنند که اين دو عامل (پول و تطمیع) در براندازي دولت دکتر مصدق نيز موثر بودند و بسياري از آنان که در اجراي توطئه براندازي 28
اَمُرداد  1332برضد دکتر مصدق اقدام کرده بودند قبال پول گرفته بودند و وعده .از اين نوشته ها چنين بر مي آيد که نگراني انگلستان از
ادامه حکومت دکتر مصدق از اين لحاظ بود که نه تنها دست غرب از منابع نفت کوتاه مي شد بلکه جنبش هاي ناسيوناليستي در کشورهايي
که بعدا جهان سوم خوانده شدند گسترش مي يافت و به آقايي اروپاييان که پس از سفر کلمبوس به قاره آمريکا و سفر دريايي آلبوکرک به
هندوستان آغاز شده بود پايان مي يافت و جمهوري شدن مصر (کودتای افسران آزاده ،طبق نقشه عبدالناصر و ریاست ژنرال نجیب) نمونه
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آن بود که بانيانش اعتراف کرده بودند که از جنبش دکتر مصدق الهام گرفته بودند .براي
دولت آمريکا ،در آن زمان محاصره شوروي و جلوگيري از گسترش کمونيسم (انحالل
حزب توده ایران) در اولويت قرار داشت و مقامات انگليسي و در صدر آنان چرچيل مي
کوشيدند که دائما دولت آمريکا را از کمونيست شدن ايران بترسانند و سرانجام موفق
دولت شان کمک به براندازي يک
ِ
شدند .با وجود اين ،بسياري از آمريکائيان از اين که
دولت دمکراتيک و منتخب مردم کرد خرسند نبوده اند و نمي خواهند آن را به ياد آورند.
بانو آلبرايت وزير امور خارجه دهه  1990آمريکا (دولت بيل کلينتون) از رويداد براندازي
دولت مصدق ابراز تاسف کرد.
مورّخان علل و فرصت هايی را كه اشاره به شماری از آنها در زير مي آيد باعث اقدام
مشترك انگلستان و آمریکا و عامالن داخلي آنها در براندازي دمکراسی مصدق در 28
اَمُرداد  1332به دست داده اند:
مصدق
• ترس از جهاني شدن جنبش ناسيوناليستي دكتر مصدق كه نمونه اش در مصر آشگار
شده بود و ترس هميشگي استعمار از «ناسيوناليسم» يعني نيرومند ترين عامل ضد دخالت خارجي ،ضد سلطه ،ضد استثمار ،ضد تحقير
ملت و ضد فساد داخلی ـ بویژه فساد دولتی ـ که فساد دولتی راه را بر گسترش نفوذ خارجی هموار می کند.
• مرگ ناگهاني استالين و خروج كرملين از انسجام و یکپارچگی و قاطعیّت پيشين.
• روي كار آمدن ژنرال آيزنهاور در آمريكا كه سعي داشت هرچه زودتر حلقه محاصره شوروي (طرح جورج کِنان) با مُهره گمشده ايران
تكميل شود و آمريكا در منافع نفتي ايران شريك گردد.
• موافقت دولت لندن با شريك كردن آمريكا در بهره برداري از نفت ايران و سپردن جاي نفوذي اش به آن دولت در ايران پس از مصدق
[حصول توافق كامل ميان دو دولت در زمینه نفوذ].
• خريده شدن (تطمیع) چند سياستمدار ،افسر ارشد و گروهي از نشريات تهران كه باعث اخالل در صفوف ملّيون شده بود و دكتر مصدق
را ناچار كرده بود كه به كمونيست ها (حزب توده) چراغ سبز بدهد كه بر نگراني دولت واشینگتن افزوده بود.
• آشنايي كامل ماموران اعزامي سيا (سازمان مركزي اطالعات آمريكا) با سران و گردانندگان اوباش و اراذل تهران كه عوامل انگلستان
آنان را معرفي كرده بودند و جمعي از افسران كه توسط مستشاران نظامي آمريكا در تهران انتخاب شده بودند.
• تكميل شدن كا ِر شناسايي هواداران قسم خورده و محافظان دكتر مصدق و توانايي آنان به دفاع ،آزمايش استعداد اطالعات شهرباني
كشور با ربودن رئيس کل آن سازمان (سرتیپ افشارطوس) و كشف ضعف آن در جمع آوري اطالعات.
• تزلزل روزافزون شاه و بيم تسليم شدن او به خواستهاي دكتر مصدق كه در آن صورت برگ برنده بازي ،براي هميشه از دست لندن و
واشینگتن بیرون مي رفت.
• پايان جنگ كره و كاهش گرفتاري هاي دولت آمريكا .واشنگتن در جریان جنگ کره متوجه قدرت و نفوذ «مائو تسه دونگ» شده و
نگرانی آن از اتحاد روسیه ،چین و کره شمالی افزایش یافته بود و از بازبودن دروازه ایران به روی مسکو و صدور سوسیالیسم و نفوذ مسکو از
این دروازه به سوی مناطق اطراف به هراس افتاده بود و آماده کمک به هر تالش برای بسته شدن این دروازه.

آغاز ا ِعمال فاز نخست تحریم جمهوری اسالمی ایران از سوی دولت ترامپ از هفتم آگوست
36

مجلهروزنامکشماره( 88-87تیر -مرداد)1400

هفتم آگوست  16( 2018اَمُرداد  )1397همزمان با اجرای تصمیمات تازه ارزی در ایران که در همان روز نرخ برابری دالر را به  8هزار و 74
تومان پایین آورد ،فاز اول تحریم جمهوری اسالمی از سوی آمریکا (دولت ترامپ) از سر گرفته شد .روز پیش از این (دوشنبه ششم آگوست
=  15اَمُرداد) دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا با امضای یک دستور العمل اجرایی (اصطالحا؛ فَرمان) ،بخش نخست تحریم های
جمهوری اسالمی ایران را که از سه سال پیش توسط دولت باراک اوباما مُعلّق شده بود برقرار کرد و اعالم داشت که فاز دوم تحریم ها (تمامی
آنها) از پنجم نوامبر ( 14آبان  )1397ا ِعمال خواهند شد .آغاز این تحریمها سه ماه پس از اعالم خروج آمریکا از توافق هستهای جمهوری
اسالمی با گروه ( 1+5برجام) آغاز شده است.
بخش (فاز) اول تحریم ها که از سه شنبه هفتم آگوست  2018برقرار شده اند از این قرار اند:
ـ تحریمهای مربوط به خرید دالر آمریکا (معامالت دالری).
ـ تحریمهای مربوط به تجارت ایران در ازای طال یا فلزات گرانبها.
ـ تحریمهای مربوط به فروش ،عرضه و تأمین گرافیت ،فلزات مثل آلومینیوم و فوالد و صادرات یا نرمافزار فرآیندهای صنعتی به ایران.
ـ تحریمهای مربوط به معامالت خرید یا فروش ریال ایران (معامالت ریالی).
ـ تحریمهای مربوط به خرید ،یا تسهیل معامالت دیون دولتی جمهوری اسالمی.
ـ تحریمهای بخش خودروسازی ایران.
فاز دوم تحریمهایی که قرار است از پنجم نوامبر ( 14آبان) علیه جمهوری اسالمی ایران ا ِعمال شوند طبق اعالمیه کاخ سفید واشنگتن
از این قرارند:
ـ بنادر و کشتیرانی ایران.
ـ صنعت نفت و فرآوردههای نفتی ایران.
ـ صنایع و محصوالت پتروشیمی ایران.
ـ مبادالت مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی و موسسات مالی ایران.
ـ گنجانده شدن دوباره نام صدها شخص ،شرکت ،نهاد ،کشتی و هواپیما که قبال تحریم شده بودند به فهرست تحریمها.
کاخ سفید موضوع بازگرداندن تحریم ها را به سران مجلس نمایندگان و سنای آمریکا کتبا اطالع داده است.
دونالد ترامپ ساعاتی بعد از بازگردانیدن دور اول تحریمها علیه ایران ،هشدار داد که از این پس کسانی که با ایران معامله کنند نمیتوانند
سهمی در بازار آمریکا داشته باشند .رئیس جمهوری آمریکا شرکتهایی را که با ایران همکاریکنند تهدید به مجازات کرده است .وی از همه
کشورها خواست که با این سیاست همراهی کنند .به رغم این تأکیدهای ترامپ ،دویچه وله (صدای آلمان) در وبسایت فارسی خود نوشت
که اتحادیه اروپا اشاره به تداوم حمایت از شرکتهایی کرده است که با جمهوری اسالمی همکاری می کنند ـ اگر از سوی آمریکا مجازات
شوند .همچنین یک مقام ارشد وزارت امورخارجه انگلیس گفته است که شرکت های اروپایی صرفا باید از منظر مالی درباره همکاری یا عدم
همکاری با ایران تصمیمگیری کنند ،هرگونه تصمیم گیری به خودشان مربوط است .وزارت امور خارجه آمریکا قبال خبر داده بود که بیش
از  100شرکت خارجی اشاره به خروج از بازار ایران کرده اند.

روزی که میرزا رضای کرمانی اعدام شد
بیست و یکم اَمُرداد سال  ،1275میرزارضا کرمانی ایران اعدام شد .چند ماه پیش از آن میرزا
رضا ،ناصرالدین شاه قاجار در حرم حضرت عبدالعظیم با شلیک گلوله از پای درآورده بود.
ناصرالدین شاه  50سال پادشاهی کرده بود.

خروج آمریکا از افغانستان و پیروزی سریع طالبان ،یک رویداد دور از انتظار از نوع
فروپاشی شوروی [تاریخ جاری]

دگر پنجهیر و دگر بامیان سرا مرز ایران و جای کیان
(پنجهیر یعنی  5رودخانه که به مرور زمان شده است :پنجشیر ،والیت احمدشاه مسعودد ،ایراندوست بنام)
«سورنا» اسپهبد نامدار ایران که کراسوس را مغلوب و رومیان را از شرق مدیترانه بیرون راند در ناحیه آریا (غرب افغانستان کنونی) به
دنیا آمده بود« .رستم زال» پهلوان و رزمنده افسانه ای ایران از آن منطقه بود که بخشی از اشعار فردوسی در وصف اوست .سربازان ارتش
خشایارشا ویژه رزم کوهستانی از مردم پکتیا (والیتی از افغانستان کنونی) بودند که در تنگه ترموپیل نیروهای لئونیداس را بشکستند و
امپراتوری ایران بر بخشی از اروپای جنوب شرقی و از جمله یونان مسلط شد و  ...فرهنگ عمومی همچنان مشترک است .دولت لندن با
جنگ ،ایران خاوری را جدا و نام افغانستان بر آن نهاد .در نیمه قرن هجدهم یک افسر ارتش ایران ـ زمان نادرشاه به نام احمدخان ُدرّانی و پس
از کشته شدن نادرشاه در توطئه اردوگاه قوچان ،به قندهار بازگشت و در منطقه عمدتا پشتون نشین اعالم استقالل کرد و بعدا مداخالت
انگلستان ،جنگ انگلستان با ایران ،کشیدن خط مرز ساختگی دورَند و تقسیم پشتون ها و  ....استقالل افغانستان تا نیمه تابستان 1919
( 1298ه.ش ).کامل نشد.
در پی پیروزی سریع طالبان در نیمه آگِست  ،2021سفارت آمریکا و سفارتخانه های کشورهای بلوک غرب در کابل عمال تعطیل شدند
و بسیاری از افغان ها که در طول  20سال گذشته با آمریکا و غرب همکاری داشتند و شماری بسیار ـ افغان دیگر بگمان یافتن کار و درآمد
بیشتر به فرودگاه کابل هجوم بردند تا از افغانستان خارج شوند ،در اینجا ازدحام روی داد و آمریکا برای خارج ساختن آنها هواپیمای نظامی
و مأمور مراقب فرستاد .به باور شماری از اصحاب نظر ،اعالم خروج آمریکا از افغانستان و بردن افغان های همکار ،برای انبوهی از افغانها یک
فرصت شد که بدون ویزا و حتی گذرنامه به فرودگاه کابل هجوم برند تا بتوانند به اقتصاد بهتری در خارج دسترسی یابند.
طالبان در جریان حکومت کمونیست ها بر افغانستان و ورود نیروهای نظامی شوروی به این کشور ،در مناطق مرزیِ «پاکستان ـ افغانستان»
با کمک مالی دولت سعودی ،حمایت سیاسی پاکستان و تسلیحات و تعلیمات نظامی آمریکا به وجود آمدند .نخستین گروه طالبان ،شاگردان
مدارس مذهبی (طلبه ها) بودند که نام طالبان هنوز بر ایشان است .آنها اهل سنَّت و جماعت هستند ،و از خود تعصب شدید در سُ نّی بودن
و رعایت اصول اسالمی نشان داده اند و «هزاره ها» را که چند میلیون و عمدتا شیعه هستند؛ مغول و رافضی خطاب کرده اند.
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یکشنبه  15آگِست (آگوست ـ اوت)  24( 2021اَمُرداد  5 ،)1400هفته پس از صدور اعالمیه خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان
پس از  20سال ،و دو هفته پیش از پایان خروج همه نظامیان آمریکا از آن کشور ،طالبان باردیگر و بدون رو به رو شدن با مقاومت ،بر سراسر
افغانستان  31میلیونی و  652هزار کیلومتری به استثنای والیت پنجشیر استیالء یافتند ،اعالم پایان جنگ کردند و حکومت را بدست
گرفتند ـ یک پیروزی سریع و رویدادی شگفت انگیز و تأمل آمیز در تاریخ ـ از نوع فروپاشی شوروی .چند ساعت پیش از ورود طالبان به کابل،
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان (زمانی مدرّس دانشگاه در آمریکا ،تحصیلکرده آمریکا ،دارای بانوی لبنانی و دو فرزند متولد آمریکا)
از کشور فرار کرد و به امارات عربی متحده رفت .ارتش  300هزار نفری و پلیس دهها هزارنفری افغانستان مجهز به تسلیحات مدرن ساخت
آمریکا و آموزش آمریکایی در برابر حدودا  80هزار طالب که تسلیحات سبک داشتند مقاومت نکردند و بسیاری از سیاسیون و مبارزان
قدیمی از جمله دکتر عبداهلل و حامد کرزای از در سازش با طالبان وارد شدند .نظامیان آمریکا در طول  20سال استقرار در افغانستان 2400
کشته و هزاران زخمی داده بودند و هزینه مالی آمریکا در افغانستان به  2تریلیون و  26میلیارد دالر رسیده بود .همچنین در این مدت3 ،
هزار و  800آمریکایی دیگر و عمدتا مقاطعه کار کشته شده بودند .طالبان از  1996تا  2001بر افغانستان حکومت کرده بودند و پیش از آنها،
جهادیان به مدت  4سال و قبل از جهادیان ،کمونیست ها به مدت  14سال.
پیروزی  15آگِست طالبان درست  4روز پیش از سالروز استقالل افغانستان تحقق یافت که از  1919استقالل کامل یافته است .افغانستان
تا قرن نوردهم و بیش از دو هزار سال ،پاره ای از تَن ایرانزمین بود و بسیاری از قهرمانان ملی ،مبارزان احیاء استقالل و حاکمیّت ملّی و ادیبان
و دانشمندان ایرانی و پارسی سرایان از آن خطه برخاسته بودند .این بیت درباره پنجشیر (یک والیت افغانستان) از ابوالقاسم فردوسی
توسی است:
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در پی بازگشت طالبان به قدرت ،رسانه های غرب ضمن بازنویسی گزارش های دهه  1990و محدود شدن فعالیت زنان در افغانستان و
سختگیری های دیگر طالبان از جمله بریدن دست دزدان و سنگباران کردن زناکاران ،دست به تبلیغات منفی زدند که سخنگوی طالبان
(مشابه روش ابداعی نلسون ماندال در فدراسیون آفریقای جنوبی) ،اعالم داشت که مخالفان و نظامیان عفو شده اند ،اخراج کارمندان دولت
مطرح نیست ،شورایی از سران جناح های کشور تشکیل شده است ،طالبان سر جنگ ندارند ،با بانوان طبق شریعت اسالم رفتار خواهد شد،
قانون اساسی افغانستان قرآن خواهد بود و بنابراین ،طالبان روش دمکراسی آمریکایی را که انتخابات اخیر این کشور ضعف هایش را آشگار کرد
قبول نخواهند داشت و راهی را که اسالم پیش پای مسلمین نهاده است خواهند رفت .همزمان با اعالم این نکته که طالبان روش دمکراسی
غرب بویژه آمریکا راغ نمی خواهند ،هوائه چونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین همین حرف را زد و از دمکراسی آمریکا انتقاغد کرد.
پس از پیروزی طالبان ،جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مورد انتقاد قرارگرفت که چرا به آن صورت و عجله دستور خروج نیروهای
نظامی آمریکا را (و تا پایان آگست ـ دهه اول شهریور  )1400داد و چرا اطمینان داد که از طالبان کاری ساخته نخواهد بود زیراکه که ارتش
افغانستان نیرومند و مجهز است .بسیاری از تفسیرنگاران خروج آمریکا و همکاران و اعضای سفارتش از کابل  5میلیونی را به خروج از
سایگون در سال  1975تشبیه کرده اند .آنان نوشته اند که فساد اداری و ناکارآمدی مقامات دولتی افغانستان عامل پیروزی طالبان بوده
است .افغانستان یک کشور قبیله ای است و فرهنگ خاص دارد .سران آمریکا فرهنگ افغان هاغ را درک نکردند .تجهیزات نظامی و نشان
دادن مدرنیته ،فرهنگ کهن را تغییر نمی دهد .مردم افغانستان راه نجات از فساد دولتی را اجرای دستورهای اسالم دیدند و طالبان را به
قدرت بازگردانیدند تا مجری آن باشند.
بایدن در واکنش به این انتقادها گفت که تصمیم گرفته است که همه آمریکائیان ،غربی ها و افغان هایی که با ما همکاری داشتند و بخواهند
از افغانستان را ترک کنند بتوانند به هدف خود برسند و بنابراین نظامیان ما در فرودگاه کابل خواهند مانند و هواپپیماهای ما هرکس را که
بخواهد ،خارج خواهند ساخت ،هرساعت یک هواپیما.
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ازدحام در ورودی فرودگاه کابل برای فرار از کشور ،با هواپیماهای اختصاص شده آمریکایی

غفلت و خيانت در َامُردادماه ( 1320آگوست  )1941بود که مسير تاريخ ايران را تغيير داد

انتقال سلطان احمدشاه ِ ُخردسال از سفارت روسيه به کاخ گلستان
يكم اَمُرداد 1288سلطان احمدشاه كه كودكي بيش نبود از ساختمان
تابستاني سفارت روسيه در زَرگند ِه قلهك به كاخ گلستان انتقال يافت.
پدرش ـ شاه مخلوع ،تا اين روز حاضر نمي شد او را از خود دور سازد كه
ايلخان قاجار (پس از تباني با دولت روسيه) با يك واحد قزاق به سفارت
روسيه رفت و سلطان احمد را كه با پدر و اعضاي خانواده در آنجا متحصن
بودند بيرون آورد.
سلطان احمدشاه سي ام تيرماه  1293پس از رسيدن به سن قانوني،
تاجگذاري كرد و دولت وقت يكصد هزار تومان هزينه مراسم تاجگذاري
او را از بانك انگلستان در تهران (بانك شاهي ،و در آن زمان واقع در ضلع
شرقي ميدان توپخانه ـ ساختمان فعلي بانك تجارت) وام گرفته بود.
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ششم آگوست  15( 1941اَمُرداد  ،)1320پس از رسيدن افراد لشكر  9هندوستان مركب از نظاميان انگليسي و هندي به بصره و  18روز
پس از صدور التيماتوم هاي لندن و مسكو خطاب به ايران ،انتوني ايدن وزير امور خارجه وقت انگلستان پارلمان اين كشور را براي حمله
نظامي به ايران (تلويحا) توجيه كرد.
ايدن كه در اين روز در جلسه پارلمان حاضر شده بود گفت كه ايران به سنگرگاه ستون پنجم آلمان تبديل شده و گروهي از آلماني ها با
برنامه و طرح ويژه به ايران اعزام شده اند و خودرا براي ضربه زدن به منافع حياتي و ديرين انگلستان در آسياي غربي آماده مي كنند ،بسياري از
ايرانيان از جمله برخي مقامات دولتي را با خود همراه ساخته اند و ايرانيانِ فارغ التحصيل مدارس عالي آلمان هم با آنان هستند .ايران كه طبق
گزارش هاي دريافت شده ،با هيتلر ساخت و پاخت هاي نظامي محرمانه دارد به صورت يك مركز نظامي و جنگ نامرئي عليه ما درآمده است.
ايدن بدون وارد شدن به جزئيات (زيرا كه جلسه پارلمان علني بود) خطاب به نمايندگان گفت :تنها به اين رقم توجه و روي آن تأمل كنيد
كه در ژوئن سال جاري ( = 1941خرداد  1320ه.ش ،).دانشكده افسري ارتش ايران يكهزار فارغ التحصيل داشته است!.
مورخان تاريخ جنگ جهاني دوم عموما در تاليفات خود نوشته اند كه با وجود انتشار مذاكرات جلسه پارلمان انگلستان در روزنامه هاي
اين كشور كه بايد مقامات دولت ايران ،آن را يك هشدار تلقي و کشور را آماده دفاع مي كردند ،در تهران حركتي مشاهده نشد و امور ،حالت
عادي را از دست نداد و اين وضعيت دال بر آن است كه مقامات مربوط ،جزئيات اظهارات ايدن و منظور از آن را به رضاشاه كه فرمانده كل
قوا نيز بود منتقل نكرده بودند! .روزنامه هاي تهران كه عمدتا اخبار خارجي خودرا از خبرگزاري تحت كنترل دولت (آژانس پارس) دريافت
ارتش انبوه ايران
مي كردند ،از انتشار مشروح مذاكرات پارلمان انگلستان غفلت كرده بودند! و يا تعمد داشتند كه راه خيانت بازمان َد و افراد ِ
(سربازان وظیفه) در زماني كه به آنان نياز بود مرخص شدند و به خانه هايشان رفتند و كشور بزرگ و كوهستاني ايران توسط چند هزار
نظامي درجه دوم و فرسوده خارجي و بدون مقاومت چشمگير اشغال شد و مسير تاريخ آن تغيير كرد .تنها لشکر کرمان (لشکر  7پياده)،
واحدهاي نظامي کرمانشاه و نيروي هوايي ايرانِ وقت يک مقاومت کوتاه مدت از خود نشان دادند.
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روزی که ترومن اعالم داشت که به دستور او ژاپن بمباران اتمی شد تا در پایان یافتن جنگ
تسریع شود ـ جزئیات بمباران هیروشیما
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هفتم آگوست 1945هري ترومن رئيس جمهوری وقت آمريکا که پس از شرکت در کنفرانس سران فاتحان جنگ جهاني دوم در پوتسدام،
با رزمناو «اوگوستا» از اروپا به واشینگتن بازمي گشت در نيمه راه و از ميان اقيانوس اطلس به جهانيان اطالع داد که هيروشيماي ژاپن در
ششم آگوست به دستور مستقيم او بمباران اتمي شده و هدف از اين کار پايان يافتن هرچه زودتر جنگ در منطقه خاور دور بوده است.
ششم آگوست  1945به وقت ژاپن (پنجم آگوست به وقت آمريكا) و سه ماه پس از خودکشی هیتلر و تسلیم شدن آلمان ،يك بمب افكن
« »B-29نیروی هوایی آمريكا نخستين بمب اتمي را بر شهر هيروشيمای ژاپن فروافكند كه در همان لحظه بيش از شصت هزار تَن كشته و
افزون بر  120هزار تن ديگر مجروح شدند كه بسياري از مجروحين نيز به تدريج جان سپردند .اين بمباران اتمي ساعت  8و  15دقيقه بامداد
به وقت محلي ( 23و  15بوقت لندن ـ گرینویچ) انجام شد .بمب حاوی اورانیوم  ،235سه متر طول و معادل  12هزار و پانصد تُن ماده منجر
 TNTقدرت انفجار داشت .بمب با چتر بر فراز شهر رها و در ارتفاع چند صد متری زمین منفجر و تولید حرارت چند میلیون درجه ای کرد
و تا شعاع  13کیلومتری همه چیز را خاکستر ساخت 63 .درصد ساختمانهای شهر ویران و مابقی آسیب دید .طبق آمار ،در این بمباران
 76هزار ساختمان ویران شد .پس از انفجار بمب ،برقي خيره كننده جهيد و متعاقب آن ابر سياه ناشي از سوختن و ذوب شدنِ آن چه كه در
زمين بود به آسمان بلند شد و در ارتفاع  300متری قارچ سفيد رنگي از اين ابر برخاست كه تا ارتفاع هفت كيلومتري زمين باال رفت .جمعيت
هيروشيما که در  800کیلومتری توکیو واقع شده است در آن زمان و پيش از حمله اتمي  345هزار تَن بود .بعدا شمار کشته شدگان بمباران
اتمی هیرو شیما  118هزار و  661غیر نظامی و  20هزار نظامی اعالم شد و سرانجام با مرگ شماری دیگر و عمدتا براثر تشعشع و بیماری
های ناشی از آن رقم تلفات به  140و کمی بیشتر رسید[ .طبق برخی گزارش ها بیش از  170هزار تَن].

خدمه پروازي بمب افکني که هيروشيما را بمباران اتمي کرد ـ  Paul W.Tibbetsخلبان و فرمانده بمب افکن با تايپ نام مشخص شده است

این بمب اتمی که از نیومکزیکو (جنوب غربی ایاالت متحده) به جزیره تینیان (یک پایگاه نیروی هوایی آمریکا در اقیانوس آرام) حمل
شده بود در یک بمب افکن بی ـ  29قرار گرفت تا روی هدف رها شود .بمب افکن های بی ـ  29که ب ُرد پروازشان  4هزار و  670کیلومتر و حد
اکثر سرعتشان  588کیلومتر در ساعت بود قادر به حمل  9تُن بمب بودند .این هواپیما  9خدمه پروازی ازجمله  4افسر داشت و فرماندهی
آن با سرهنگ  Paul W.Tibbets Jrبود.
سرهنگ پال تيبتز  Paul W.Tibbetsخلبان و فرمانده هواپیما خواسته بود که نام مادرش «انوال گي  » Enola Gayرا روي بدنه هواپيما
بنویسند که هواپیما با همین نام وارد تاریخ شده است .تیبتز که  23فوریه  1915به دنیا آمده بود  92سال عُمر کرد ،ژنرال شد و یکم نوامبر
 2007درگذشت .بمب افکن انوال گي در موزه هوايي ـ فضايي آمريکا در چينتيلي (حومه شهر واشنگتن) براي بازديد مردم قرارداده شده است.
سه روز پس از بمباران اتمی هیروشیما ،شهر بندری ناگاساکی  Nagasakiنیز بمباران اتمی شد و دولت ژاپن تسلیم خودرا اعالم داشت
و جنگ جهانی دوم در نیمه آگوست  1945در همه جبهه ها پایان یافت.
از آن پس هرسال در ششم آگوست به مناسبت سالروز بمباران اتمی هیروشیما اجتماع و یا اجتماعات بزرگی در آن شهر و شهرهای دیگر
برپا می شود و  ....در سال 1995نيز به مناسبت پنجاهمين سالروز بمباران اتمي هيروشيما صدها هزار تَن در اين شهر اجتماع كره بودند.
در همين روز در سال  1963پيمان منع آزمايشهاي هسته اي در ج ّو زمين و داخل اقيانوس امضاء شد و از آن پس اين آزمايشها در زير
زمين انجام گرفته است که آلودگی محیط زیست ناشی آن کمتر است.
آمريكا از آگوست سال ( 1939و به نوشته بسیاری از مورخان ،به توصيه و ترغيب آلبرت اينشتاين) كار مطالعه و توليد سالح اتمي را آغاز
استیت نيومكزيكو فدراسیون
ِ
كرده بود كه نخستين بمب 16 ،جوالي ( 1945بيست روز پيش از بمباران اتمي هيروشيما) در بیابانی در
آمريكا آزمايش شده بود.

در پي اجراي قرارداد ترک مخاصمه ميان دو کره ،هشتم آگوست
 1953ميان آمريکا و کره جنوبي يک پيمان دفاع مشترک ،نظير پيمان
آمريکا و ژاپن ،امضا شد .دولت مسکو نیز که از  1945و پس از کوتاه شدن
دست ژاپن از شبه جزیره کره ،زمام امور قسمت شمالي این شبه جزيره
را به حزب کمونيست اين منطقه سپرده بود ،قول هرگونه حمايت از کره
شمالي را داد تا از پيمان کره جنوبي و آمريکا در هراس نباشد.
فروپاشي شوروي و تردید دولت کره شمالی به اینکه دولت روسيه
فدراتیو به تعهدات شوروي سابق در قبال آن دولت عمل نکند سبب شده
است که سیاست ویژه ای در پیش گیرد و آن ایستادن روی پای خود و
بدون اتکاء به دیگران است .این سیاست بود که ظرف مدتی نه چندان
طوالنی ،کره شمالی را یک قدرت اتمی ـ موشکی کرده است .دولت کره
شمالی این عقیده را نیز تبلیغ می کند که طبق تجرب ِه تاریخ معاصر،
ساخت قدرت های روز هستند کاری ـ جز خدمت به
ِ
اعتمادي به قول و قرار قدرت هاي جهاني نيست و از دست سازمانهای بین المللی که
سازندگانشان برنمی آید ،انجمن های غیر انتفاعی هم دارای ارباب هستند و گوش به فرمان آنها جهت قال راه انداختن .بنابراين ،در این
شرایط راهی جز ادامه بقاء و زندگی با امکانات داخلی نیست.
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ترک مخاصمه در شبه جزيره کره ـ  ...و کره
شمالی راه بقاء خودرا زندگی با امکانات داخلی
تشخیص داد
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زمانی که روس ها خروج نظامي از افغانستان را آغاز کردند و  33سال بعد خروج نظامیان
آمریکا در همان ماه ـ فلسفه تاریخ
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نيروهاي نظامی دولت مسکو پس از  9سال استقرار در افغانستان و به تصميم گورباچف ،از هشتم آگوست  1988تخليه این کشوررا
آغاز کردند و طولی نکشید که طالبان زمام امور افغانستان را بدست گرفتند 13 .سال پس از خروج نظامیان دولت مسکو ،نخست نظاميان
آمريکا به بهانه مبارزه با القاعد ِه متحد طالبان که رویدادهای نهم سپتامبر  2001راباعث شده بودند وارد افغانستان شدند و دولت طالبان را
برانداختند و سپس نظامیان اعضاي پيمان دفاعي اتالنتيک شمالي (ناتو) ،و کرملین به مداخله و استقرار نیروهای نظامی غرب در افغانستان
اعتراض نکرد!« .افغانستان» نامی است که انگلیسی ها بر مناطق خاوری ایران گذاشته اند .انگلیسی ها با توسل به جنگ و لشکرکشی به
بوشهر و خوزستان ،آخرین منطقه ایران خاوری (هرات و شهرهای تاجیک نشین) را پس از  24قرن از پیکر ایران جدا کردند .دولت آمریکا
و دولت های عضو ناتو پس از  20سال عملیات نظامی و نفوذ در تحوالت سیاسی افغانستان در نیمه اول سال  2021به رغم فعّال تر شدن
طالبان ،تصمیم به خارج ساختن نظامیان رزمی خود از افغانستان گرفتند و با این اقدام طالبان دوباره جان گرفتند و  ....این است موردی
دیگر از فلسفه تاریخ.
ورود نظاميان شوروي به افغانستان که ظاهرا به خواست دولت وقت کابل (دولت احزاب کمونیست افغانستان) صورت گرفته بود با
اعتراض شديد آمريکا و غرب همراه بود و اينان به این سبب ،حتي بازي هاي المپيک مسکورا تحريم کردند.
در طول استقرار نظاميان شوروي در افغانستان ،دولت آمريکا با کمک دولت سعودي و دولت پاکستان به ايجاد دسته هاي مسلح براي
حمالت چريکي و خرابکاري برضد روس ها دست زد که القاعده و طالبان بقاياء و دنباله هاي آنها بوده اند .همین القاعده و طالبان در سال
 2001بهانه مداخله و استقرار نظامی آمریکا در افغانستان شدند (رویدادهای اصطالحا؛ ناین ایلِوِن در آمریکا) .روس ها كه به سكوت خود
در قبال استقرار نظامی غرب در افغانستان ادامه داده بودند در این سرزمین متحمل  13تا  15هزار كشته شده بودند! .اين سکوت روس ها از
سوي تاريخ نگاران و برخي از تفسير نويس هاي رسانه ها در برابر عالمات سئوال و تعجب (؟!) قرارداده شده است.

روزی که ترومن منشو ِر «دولت های فاتح جنگ جهانی دوم!»
هري ترومن رئيس جمهوري وقت آمريکا هشتم ماه آگوست  1945منشور ملل  the United Nations Charterرا امضاء کرد .وي سومين
رئيس دولتي بود كه امضاي خودرا پاي اين منشور گذارد.
ساخت دولت هاي بزرگ فاتح جنگ جهاني دوم است و به همين سبب عنوان «ملل متحد» روي آن گذارده
ِ
اين منشور و سازمان ملل،
شده است و بنابراين؛ نبايد از اين سازمان که توان اجرايي اش در دست شوراي امنيت و در اين شورا حق «وتو» با  5دولت فاتح وقت است
انتظاري جز خدمت به همين دولت ها داشت.

بنينو آكينو طبق نقشه مارکوس رئیس وقت فیلیپین ،اعتراض مردم و رفتن مارکوس از
فیلیپین و رئیس جمهوری شدن بانو ِی اَکینو و سپس پسرش (دمکراسی عاطفه)
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«بنينو ا َكينو  Benigno Aquino» 51ساله سناتور پیشین فیلیپین ،بنیادگذار یک حزب سیاسی در این کشور و از مخالفان سياسي
حالت خود ـ تبعيدي در آمريكا بسر مي ب ُرد به دولت فيليپين
ِ
فردیناند ماركوس رئيس جمهوري وقت فیلیپین (رئیس دهم) كه مدتي به
اطالع داد كه قصد بازگشت به وطن را دارد و متعاقب آن ،بيست و يکم آگوست  1983به فيليپين بازگشت ،ولي در فرودگاه مانيل ترور شد
که گفته شد (و بعدا به اثبات رسید) توطئه مارکوس بود و طبق نقشه او صورت گرفته بود .مارکوس قبال آکینو را به زندان افکنده بود ،ولی
پس از رهایی از زندان به او اجازه رفتن به آمریکا جهت درمان بیماری قلب داده بود.

آکینو و بانویش کورازُن
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آکینو در آمریکا دست از مخالفت نکشید و در اجتماعات فیلیپینی های مقیم آمریکا که بیش یک میلیون نفرند و در مالقات با مقات دولتی
و پارلمانی و روزنامه نگاران آمریکایی مارکوس را متهم به فساد مالی و دیکتاتوری می کرد و می گفت که بحران اقتصادی وقت فیلیپین
ناشی از فساد و سوء مدیریت اوست.
ترور اکینو اعتراضات خیابانی فیلیپینی ها و واكنش جهانیان را در پی داشت که مآال به ساقط شدن حكومت ماركوس انجامید .رئیس
جمهوری وقت آمریکا (رونالد ریگن) که فیلیپین حدود نیم قرن (پس از شکست اسپانیا در جنک با آمریکا تا چندی پس از پایان جنگ
جهانی دوم) وابسته به آن دولت بود و هنوز هم متحد دولت واشینگتن است به مارکوس اشاره کرد که بهتر است فیلیپین را تَرک کند تا
تظاهرات و اعتراضات به انقالب و پیوستن برخی از نظامیان به آن نیانجامد که مارکوس که در عین حال گرفتار بحران اقتصادی فیلیپین
و عمدتا به خاطر انتصابات نادرستش بود این اندرز را شنید و به هاوایی (یک استیت از فدراسیون  50عضوی آمریکا) رفت و در اینجا در 79
سالگی درگذشت و جسد او جهت دفن شدن به فیلیپین انتقال یافت.
در پی سقوط مارکوس ،فيليپيني ها در انتخابات بعدی بانویِ سناتور آكينو ـ  Corazon Aquinoرا كه تجربه سياسي چندانی هم نداشت
و عمال زنی خانه دار بود به رياست کشور برگزيدند! و در سال  2010نیز پسر این زوج را .این طرز رای دادن از دیرزمان (از زمان انتخاب بانو
باندرانایکه در سریالنکا) دمکراسی عاطفه ها عنوان گرفته که عنصری سوای اصول دمکراسی (انتخاب بهترین و شایسته ترین) است و
مورد انتقاد.
بانو «کورازُن آکینو» که از  1986تا  1992رئیس جمهوری فیلیپین بود (یازدهمین رئیس جمهوری این کشور) یکم آگست  2009و در
 76سالگی از بیماری سرطان درگذشت .بانو آکینو که درس حقوق خوانده بود بر زبانهای اسپانیایی ،انگیسی و ژاپنی مسلط بود.
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فرماندار عراقي كويت و استناد به تاريخ ايرانيان
هشتم آگوست  1990صدام حسین پسر عموی خود علي حسن عبدالمجيد التكريتي
(علي شيميايي ـ کِمیکال علی) را به سمت فرماندار كويت منصوب كرد .ارتش عراق شش
روز پیش از آن ،کويت را برپايه دعاوي ديرين و مستندات تاريخي تصرف و دولت حزب بعث
آن را يک ايالت عراق اعالم کرده بود .دولت عراق از زمان ايجاد اين كشور توسط انگلستان
مدعي كويت بود و آن را عمدتا با اين استناد كه كويت دنباله حيره و نجد شرقي و همانند
عراق جنوبي در طول نهصد سال يك ایالت [ساتراپی ا ِراک ايران] بوده و در دوران حكومت
اسالمي و سپس عثمانيان اين وضعيت تغيير چندان نيافته بود جزيي از خاك خود مي
عليحسنالتکريتي(علیشیمیایی)
دانست و مي گفت كه انگليسي ها بودند که آن سرزمين [کویت] را به شيوخ طايفه العتوب
داده اند كه اين طايفه در قرن هفدهم از ن َجد (كشور سعودي) به آنجا كوچ كرده است و انگليسي ها از آغاز دهه  1930مي دانستند كه در
زير شنهاي كويت ،اقيانوسي از نفت قرار دارد.
علي حس التکریتی (علی شيميايي) که مدتی نیز وزیر دفاع ،وزیر داخله و وزیر اطالعات ـ امنیت عراق بود در جریان تصرف عراق به
دست نیروهای آمریکا دستگیر و  25ژانویه  2010اعدام شد.
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کودتا در الئوس در آگوست  1960ـ یک سروان با یک گُ ردان چترباز دولتی فاسدرا
سرنگون کرد
يك سروان الئوسی به نام «كنگ له  » Kong Leکه از مشاهده فساد اداری ـ اقتصادی
در وطن خود خشمگین شده و اقدام دولت وقت الئوس كه اجازه داده بود عوامل آمريكا در
مناطق كوهستاني آن کشور برای کمک به دولت وقت ویتنام جنوبی يك گروه چريك محلي
به وجود آورند برخشم او افزوده بود نهم آگوست  1960با یک گردان نیروی چترباز (کماندو)
که فرمانده اش بود كودتا كرد و زمام امور را به «سووانا فوما  » Souvanna Phoumaسپرد
كه مردي ميانه رو و ضد فساد و قبال هم دو بار رئيس دولت و طرف اعتماد مردم بود .فوما قبال
این نظر خودرا اعالم کرده بود که در كشوري چون الئوس ،دولت بايد ائتالفي و نماينده همه
گروهها باشد و ....
این تنها کودتای نظامی در یک کشور بوده است که به دست یک سروان انجام شده است.
روی کارآمدن سووانا فوما ،آزادی فعالیت احزاب با هر ایدئولوژی و تشکیل دولت ائتالفی
سبب شد که به تدریج کمونیست های الئوس (حزب پاتت الئو Patet Lao = Pathet Lao
سروان کنگ له
به معنای کشور الئوس و شریک ائتالف) قدرت را به دست گیرند و نظام الئوس سوسیالیستی
از نوع مارکسیست ـ لنینیستی شود.
الئوس ـ همسایه ویتنام و تایلند ـ  56سال و تا  19جوالی  1949بخشی از هندوچین فرانسه بود .این کشور  7میلیونی 237 ،هزار
کیلومتر مربع وسعت دارد و رود مِکونگ که از ویتنام می گذرد آن را به دریا متصل می سازد .شهر وین تیان  Vientianکه در کنار رود
مکونگ ساخته شده است پایتخت الئوس است .در دوران نظام سلطنتی ،الئوس دارای دو پایتخت بود و یکی از این دو ،پایتخت سلطنتی.

مهاجرت به آمریکا
 18آگوست  1894دستگاه قانونگزاري فدرال آمريكا براي اين كشور «دفتر مهاجرت» ايجاد كرد تا كار مهاجرت به اين كشور تحت
نظم و قاعده درآيد .اين دف تر بعدا به نام سازمان مهاجرت آمريكا در چارچوب دادستاني كل قرار گرفت که در دهه يکم قرن  21به وزارت
امنيت ملي منتقل شده است .در فدراسیون آمریکا« ،مهاجرت» دارد به صورت يک مسئله درمي آيد .قوانین مربوط کهنه شده اند و به دور
از وضعیت و شرایط امروز .مهاجران به آمریکای شمالی تا دهه سوم قرن  20عمدتا از اروپا بودند و از آن پس از همه نقاط جهان با فرهنگ و
انتظارات خاص خود.
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راههایی که به قدرت شدن آمریکا منتهی شد و ...

كشته شدن ماكا ِن كاكي (گیالنی) از سرداران احياء استقالل ايران و رساندن این خبر با
کبوتر نامه بَر
ماكان كاكي يكي از سرداران احياء استقالل ايران كه بر شمال كشور حكومت داشت  21آگوست سال  940ميالدي ( 329هجري قمري)
در جنگ با افراد سردار ديگر ايراني از دودمان سامانيان كشته شد و خبر كشته شدن او بوسيله كبوت ِر نامه ب َر كه بر پايش جمله «ماكان كاسمه
ـ ماکان بمانند اسمش شد يعني ديگر زنده نيست» را بسته بودند تا سَ بُك باشد به نصر ساماني در شهر بخارا رسانده شد و اين ،روزي غم انگيز
در تاريخ وطن ما است كه يك ايراني به دست ايراني ديگر كشته مي شد .حال آن كه در اصل هر دو سردار ،يك هدف مقدس را كه تحقّق
استقالل وطن و حاکمیّت ملّی بود دنبال مي كردند .نبرد اين دو سردار در منطقه ري روي داد.
ماکان از اشکو ِر گيالن ،نخست بر منطقه ديلمانِ گیالن حکومت داشت و سپس تبرستان (مازندران) ،گرگان و غرب خراسان ازجمله
نيشابور را بر قلمرو خود افزود .وي سال ها از ياران مرداويز بود .ماکان که هدف خود را مشترک با سامانيان ديد که بر خراسان بزرگتر و خاور
ايرانِ وقت حکومت داشتند و تالش براي زنده کردن فرهنگ ايراني و زبان پارسي مي کردند به آنان نزديک شد و حکومت کرمان را هم به
دست آورد .ماکان پس از نزديک شدن به وُشمگير ،يک سردار ايراندوست ديگر ،خشم پادشاه ساماني وقت را نسبت به خود که با وشمگير
دشمني داشت برانگيخت که اين تيرگي روابط ،به جنگ طرفين منجر شد و در اين نبرد ،ماکان کشته شد.
مرگ ماکان ،حسن فيروزان از بستگان نزديکش بر جاي او نشست و حاکم ديلمان و  ...شد.
پس از ِ
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 18آگوست ( 1914اَمُرداد  )1293وودرو ويلسون رئيس جمهوري وقت آمريكا بيطرفي اين كشور
در قبال جنگ اروپاييان (جنگ جهاني اول) را اعالم كرد .با وجود اين ،در اواخر اين جنگ مصلحت ديد
كه وارد آن شود و كشورش را وارد باشگاه قدرت ها کند.
دولت واشنگتن که از سه دهه آخر قرن نوزدهم به فکر خروج از انزوا و قدرت جهاني شدن افتاده بود با
محاسبات دقيق و بموقع (یافتن بهانه) با ورود به جنگ با اسپانیا (که نتیجه اش تصرف کوبا ،پورتوریکو،
گوام و فیلیپین بود) ،ورود به مسئله چين (ماجراي مشتزنان چيني که آن را یکی از  8کشور مطرح کرد)
و ورود به دو جنگ جهاني اول و دوم ـ مدت ها پس از آغاز این دو جنگ و سپس جهاني ساختن دالر خود
ابرقدرت شده است .درگذشت مائو و فروپاشی شوروی ،آمریکا را قدرت اول کرد که در سال های اخیر در
وودروویلسون
صحنه جهان  ،قدرت های دیگر پدیدار شده اند و دارند باال می آیند .گسترش دو دستگی جمهوریخواه
و دمکرات و روش خاص و قدیمی انتخاب رئیس جمهوری (رئیس دولت فدرال) در آمریکا ،اوج گرفتن قدرت های درحال طلوع را دارد
تسریع می کند .نامزد کردن جو بایدن که برخی به سالمت او تردید کرده بودند از سوی حزب دمکرات و انتخاب شدنش و بعضا اعتراض به
وضعیت شمارش آراء نشانه هایی از ضعف دمکراسی آمریکا تلقی شده است.

دنیای رسانه ها:

کتاب ،روزنامه ،مجله ،رادیو و تلویزیون ،فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها :خبرگزاری ها ،سرچ اینجین ها
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بایکوت خبری سازمان محیط زیست در پی کشته شدن دو خبرنگار
در رویداد واژگون شدن اتوبوس و مجروح شدن  20خبرنگار دیگر
به گزارش هفتم تیرماه ( 28ژوئن  )2021خبرگزاری ایسنا ،تشکّ لهای رسانهای برای پیگیری حادثه واژگونی اتوبوس
خبرنگاران در آذربایجان غربی بیانیه دادند.
در متن این بیانیه آمده است« :با توجه به حادثه تلخ رخ داده برای جامعه رسانه ای کشور بر اثر واژگونی اتوبوس حامل
خبرنگاران خواستار رسیدگی سریع و اعالم دالیل بروز این واقعه غمبار و برخورد جدی با مقصران و عذرخواهی سازمان
حفاظت محیط زیست هستیم.».
در این بیانیه تاکید شده است« ،تا زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به رسیدگی و برخورد با مسببان این
حادثه اقدام و نتیجه را اعالم نکند و گزارش آن را همراه با عذرخواهی از خانوادههای داغدیده و جامعه رسانهای منتشر نکند،
انعکاس اخبار مثبته (تبلیغی) آن سازمان را در رسانهها متوقف و سکوت خبری در قبال این سازمان در پیش میگیریم.».
همچنین از دستگاههای نظارتی و ذیصالح انتظار داریم به منظور جلوگیری از تکرار این قبیل سهل انگاریها و حوادث
تلخ ،با جدیت و فوریت نسبت به بررسی و اعالم دالیل بروز این حادثه جانگداز و برخورد قاطع با مسببان آن ،اقدام کنند
و نتایج آن را به اطالع عموم برسانند.
تشکلهای رسانهای از جمله انجمن مدیران رسانههای کشور ،انجمن ناشران روزنامههای غیردولتی ، ،انجمن مدیران
نشریات ایران (مجالت) در این بیانیه همچنین خواستار پیگیری جدی مطالبات اهالی رسانه درخصوص این حادثه
غمبار توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از تکرار این قبیل حوادث تلخ برای جامعه
ژورنالیستی کشور شده اند .عصر چهارشنبه ،دوم تیرماه ( 23ژوئن  )2021اتوبوس حامل  21خبرنگار و پنج راهنما که به
دعوت ستاد احیاء دریاچه ارومیه برای مشاهده پیشرفت کار و تهیه گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه به آن منطقه رفته
بودند ،در نزدیکی شهر نقده بر اثر کارنکردن ترمز به صخره کنار راه برخورد
کرد و واژگون شد .گزارش های رسانه ای حکایت از فرسودگی اتوبوس و
تعلق آن به یک موسسه غیر حمل و نقل عمومی دارد .در این حادثه «مهشاد
کریمی» خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری ایسنا و «ریحانه یاسینی»
خبرنگار خبرگزاری دولت ـ ایرنا جان خود را از دست دادند .مهشید یک
تازه عروس بود.
مراسم خاکسپاری این دو ژورنالیست جمعه ـ چهارم تیر ماه ـ با حضور
جمع کثیری از اهل فرهنگ و رسانه و چند مقام دولتی در قطعه «نام
آوران» گورستان بهشت زهرا (تهران) برگزار شد .اخبار مربوط توأم با انتقاد
از سازمان محیط زیست در مورد بی دقتی در انتقال آن همه خبرنگار در
صفحات اول روزنامه های تهران قرارگرفت .شهر تهران دارای  24روزنامه
یومیه خبری 28 ،روزنامه یومیه اقتصادی! و شش روزنامه ورزشی و نزدیک
به  20خبرگزاری است ،بیش از هر شهر دیگر در جهان ،زیرا که دولت کمک
مستقیم و یا غیر مستقیم به آنها می کند.
ریحانه یاسینی (راست ـ پایین) مهشاد کریمی (چپ ـ پایین)

ابتکا ِر عکس خیابانی که بیانگرمشکالت جامعه ،هشدار به مقامات
مربوط و درس برای انسان ها است

جای عکس شماره 71

عکس دیگر او یک مرد سالخورده تنها را نشان می که در زیر آمده است .این عکس در یکی از نشریات با این تیتر درج شده بود:
آهای جوانان؛ این عکس را ببینید و از حاال در اندیشه این روز خود [پیری] باشید ،ازدواج متناسب کنید ،فرزند را خوب پرورش دهید
که در پیری نگهدارتان باشد ،تحصیالت و حرفه ای انتخاب کنید که با استعداد و عالقه شما تطبیق کند و در جایی [شهری] زندگی
کنید که آینده داشته باشد و طبیعت آن برای جسم و روان شما مشکل ایجاد نکند [اگر بیماری قلبی در فامیل شما ارثی است ،شهر
با ارتفاع زیاد و کوهستانی را برای زندگانی کردن انتخاب نکنید] .این عکس را قاب کنید و روی میز خود بگذارید تا راهی نروید که
در پیری چنین تنها و  ...شوید:
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 22آگوست سالروز درگذشت  Henri Cartier-Bressonمبتکر «عکس خیابانی؛ بیانگر مشکالت
جامعه ،هشدار به مقامات مربوط و درس برای انسان ها» است که در  96سالگی فوت شد .او در عین
حال نخستین عکاس عمومی بود که از فیلم  35میلیمتری استفاده کرد .هانری هر روز در خیابان ها
عکس بیانگر می گرفت و به رسانه ها می داد تا منعکس کنند .او همچنین به
و اماکن پرسه می زد و ِ
محض آگاه شدن از ورود یک شهر و یک کشور به مسئله ای تازه به آنجا می رفت و جزئیات مشکل
و رویداد را به زبان دوربین بیان می کرد .او در سال  2004درگذشت و پیدایش دوربین دیجیتال و
ا ِدیت عکس ها (با فتو شاپ و  )...را به چشم دید و گفت :روزی فرا خواهد رسید که صدها میلیون تن
هانریکارتیه
همانند او و با دوربین های دیجیتال از آنچه را که ببینند عکس خواهند گرفت و چیزی محرمانه و
پنهان نخواهد ماند و این عکس ها کمک به حل مشکل و مشکالت خواهد کرد .وی درعین حال از ادیت کردن عکس ها و تغییر شکل
دادن آنها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که با این کار نباید «دوربین را هم درغگو کرد» ،عکس باید همان باشد که چشم دوربین دیده
و ضبط کرده است.
در زیر یکی از عکس های از فرار بانویی اآلمانی که این چنین از دیوار برلین باال می رود تا فرار کند و انتشار آن در رسانه ها ،توجه
همگان را متوجه واقعیت های متعدد کرد کپی شده است:
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سرنوشت روزنامه واشینگتن استار پس از  128سال انتشار
48

هفتم اگوست  1981روزنامه  128ساله «واشینگن استار» که در  1852و  25سال پیش از «واشینگتن پست» دایر شده بود و
دفتر آن در خیابان پنسیلوانا و نه چندان به دور از کاخ سفید قرار داشت و عصرها منتشر می شد اعالم ورشکستگی به دادگاه داد و
انتشار خودرا متوقف ساخت .شماره یکشنبه های این روزنامه با تیراژ صدها هزاری« ،ساندی ستار» عنوان داشت .علت ورشکستگی
این روزنامه که دهها سال از اهمیت خاص برخوردار بود عمدتا این بود که ناشر آن متوجه نشده بود که عُمر روزنامه های عصر پایان
یافته و به انتشار در عصرها ادامه داده بود.
یک اعتصاب کارکنان فنی (چاپخانه و حروفچینی و صفحه بندی) نیز به آن صدمه زده بود و با اینکه ناشر مجله تایم آن را که دچار
مشکالت شده بود به  20میلیون دالر خرید به سودهی نرسید و ورشکست و تعطیل شد .هنگام فروش اموال این روزنامه (چاپخانه،
ساختمان و  )...از سوی دادگاه برای پرداخت بدهی ها ،موسسه واشنگتن پست آنها را خرید .در این میان ،یک موسسه دیگر« ،روزنامه
واشنگتن تایمز» را با استخدام روزنامه نگاران «واشنگتن استار» دایر کرد که بکار ادامه می دهد.
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روزی که میکا یاماموتو ژورنالیست ژاپنی
هنگام پوشش جنگ داخلی سوریه کشته شد ـ «ژورنالیسم» عش ِق میکا
بود که چند جنگ را پوشش داده بود
 Mika Yamamotoروزنامه نگار ژاپنی که جنگ داخلی سوریه را از سال ( 2011آغاز این جنگ)
برای خبرگزاری ژاپن پوشش می داد در این روز (بیستم آگوست  )2012درحومه حَ لَب (آل ِپو ـ
شمال غربی سوریه) در جریان درگیری نیروهای طرفین (دولتی و مخالفان) از ناحیه گردن گلوله
خورد و جان سپرد ،جنازه او از طریق استانبول به ژاپن منتقل و با حضور  800روزنامه نگار مدفون
شد .شرح کشته شدن میکا از قول عکاس همراه او در رسانه های جهان انتشار یافت .میکا عاشق
ژورنالیسم بود و عالقه به پوشش رویدادهایِ تاریخ ساز داشت.
میکا که پدر او نیز روزنامه نگار بود هنگام کشته شدن  45ساله بود با ربع قرن تجربه ژورنالیستی
در روزنامه ،تلویزیون و خبرگزاری .وی روند چند جنگ ازجمله جنگ آمریکا با عراق و تصرف این
کشور ،مداخله آمریکا در افغانستان و برکنارکردن طالبان ،کودتای نظامی اوگاندا ،جنگ استقالل بوسنی ـ هرزگوین و درگیری های
چِ چن را از نزدیک و حضورا پوشش داده بود .وی در سال  2010در یک مصاحبه در پاسخ به این پرسش که چرا جان خود را به خطر
می اندازد و در محل جنگ ها و درگیری ها حضور می یابد گفته بود" :یک انسان در طول زندگی ،یک عشق می تواند داشته باشد و
عشق من ،روشن ساختن مردم از تحوالت و گذاردن سرنخ برای تاریخ نگاران است و این کار یعنی روزنامه نگاری و وسیله استناد
یک روزنامه نگار؛ دوربینِ عکس ثابت و متحرّک و ضبط صوت است و وقتی یک گزارش کامل و آموزشگر خواهد بود که روزنامه نگار
پیش از آغاز نوشتن ،سابقه رویداد را در کتاب ها بخواند و مطلب کامل و بدون نقص به مخاطبان بدهد و بویژه به آموزشی بودن آن و
درس دادنش توجه کند
میکا

مقاله نویسی با دوربین ،ابتکار کارل مایدنز

کارل این عکس را در جریان جنگ جهانی دوم در

چین گرفته بود که نشان می دهد چینی ها از بس در

حمالت هوایی ژاپنی ها تلفات داده بودند که با شنیدن
صدای هواپیما از دور ،این چنین فرار می کردند تا

خود را به پناهگاه برسانند و چون شتاب داشتند این

چنین بر پلکان می افتادند 8 .سال بود که هواپیماهای
ژاپنی شهرهای چین بویژه شهرهای پُرجمعیت شرق

این کشور را بمباران می کردند
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« كارل مايدنز » Carl Mydansفتو ژورناليست معروف 18آگوست 2004در 97سالگي درگذشت.
ابتكار تهیه گزارش ،مقاله ،فیچر و حتی رساله با دوربین به جای قلم (فوتو اسي  ) Photo Essayاز
اوست .وي بود كه نوشت؛ يك عكس به گونه اي بايد گرفته شود كه برابر با يك كتاب ،مطلب بيان دارد.
كارل ،متولد روسيه ،كه در  1930از دانشگاه بوستون آمریکا ليسانس روزنامه نگاري گرفته بود
كار خود را با تهيه مطلب از دشواري آمريكاييان در جريان ركود اقتصادي بزرگ آغاز كرد ،از مزارع
پنبه در جنوب و از مشكالت مردم در يك شهر در شمال شرقي آمريكا عكس گرفت و تاريخ مستند
و مصوّر آن دورانِ سخت را ثبت كرد تا آمريكاييان فراموش نكنند و خود را وارد چنان وضعيت
سختي نسازند.
Carl Mydans
او سپس بكار در مجله هاي اليف و تايم پرداخت 36 .سال براي اليف کار کرد ـ در تمامي دوره اي
كه این مجله به صورت هفتگي منتشر مي شد و شهرت آن به عكس هايش بود .با بانوی خود «شلي
 » Shelleyكه يك خبرنگار بود صحنه هاي جنگ جهاني دوم در اروپا ،چين ،فيليپين و  ...را پوشش داد .در جبهه اروپا ،کار خود را از
حمله شوروي به فنالند و اشغال مناطق آلماني نشين چك اسلواكي توسط ارتش هیتلر آغاز كرده بود .در فيليپين با زنش ـ «شِ لي»
به اسارت ژاپني ها در آمد و دو سال در بازداشت بود .عكس هاي كارل از خروج (فرار) مك آرتور از فيليپين ،كشتار چينيان به دست
نيروهاي نظامی ژاپني كه منحصر به فرد (اختصاصي) است در كتاب هاي تاريخ چاپ شده و هر روز در رسانه ها تجديد چاپ مي شود
زيرا تنها ،وي اين عكس ها گرفته بود.
كارل از مراسم تسليم شدن ژاپن به متفقین در عرشه ناو ميسوري و آزمايش بمب هيدرژني نیز عكس گرفت .دو كتاب مصوّر از
كارل باقي مانده است يكي «صلح با تنش» و ديگري «از نگاه دوربین من» عنوان دارند .كارل اواخر عُمر براي موزه ها عكس مي گرفت
و دوربين خود را متوجه آثار باقي ماندني كرده بود.
وي يك دفترچه راهنما نيز براي خبرنگاران عكاس ـ فتو ژورنالیست ها ـ تأليف كرده كه حاوي اندرزهاي اوست .از جمله اين كه در
صحنه هاي حساس ،فورا فيلم را از دوربين خارج و از خود دور كنند تا اگر دستگير و يا بازرسي شوند ،فيلم از دست نرفته باشد [در آن
زمان هنوز دوربين ديجيتال ساخته نشده بود] .همچنين سعي كنند كه در صحنه عكس بگيرند ،نه ساختگي و با عكس ساختگي و
صحنه اي كه عموميّت نداشته باشد به ژورناليسم خيانت نكنند .به عالوه ،بيش از يك دوربين و به حد كافي فيلم با خود همراه داشته
باشند و از هر كس و هرجا كه عكس مي گيرند اسامي و صحنه ها را در دفترچه ای يادداشت كنند كه فراموش نكنند چه بوده اند.
كارل كه بیستم ماه مي  1907به دنيا آمده بود پس از مرگ بانویش «شلي  » Shelleyکه در سال  2002اتفاق افتاد ،ديگر دست به
دوربين نبُرد و دو سال از خانه خارج نشد تا درگذشت .پسر اين دو ژورناليست هم روزنامه نگار است و در نيويورك تايمز قلم مي زند.
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان
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روزی که پترارک فوت شد
پترارك (فرانچسكو پتراركا) انديشمند ،نويسنده ،مورّخ و شاعر ايتاليايي كه با «دانته» از

پدران عصر رنسانس بشمار مي آيند .در نخستین ساعت  19جوالي سال  1374درگذشت.
زادروز پترارک هم  20جوالي بود.

پترارك با هدف گسترش معلومات عامه و آموزش عمومی و در نتیجه روشنگری،

يادداشتهاي «سيسرو» و كارهاي نويسندگان ديگر را جمع آوري و تدوين كرده است.

معروفترين تالیف پترارك «آفريقا» عنوان دارد كه شرح كارهاي ژنرال رومي «سيپيو
افريكانوس» است .تعبير «عصر ظلمت در اروپا» از پترارك است كه عنوانِ اوضا ِع قرون
وسطا در اين قاره قرار گرفته است.

نظرات «جيمز برايس» درباره دمکراسی ـ ژورنالیسم پاسدار دمکراسی و بازدارنده
فساد و انحرافات جامعه ـ سیاست نباید حرفه شود
 18جوالي ( 27تیرماه) سالروز انتشار كتاب معروف «مطالعه دمكراسي »The Study of Democracy

تاليف جیمز برایس  James Bryceاست كه در سال  1299( 1920ه .ش ).انتشار يافت و مطالب آن در
کتاب های درسی نقل و در تفسیرهای سیاسی به مفاد آن استناد می شود.

برایس در اين كتاب با ذكر ادله و مثال هاي متعدد مخالفت خودرا با حرفه اي شدن «سياست و

نمايندگي مردم در شوراهاي مختلف ابراز داشته و ادامه آن را نقض غرض دمكراسي خوانده» و نوشته

است که تجدید نامحدود نمایندگی افراد (انتخاب مکرّر يک فرد براي نمايندگي) همانا بازگشت به
دوران نظام حکومتی پادشاهان ،شاهزادگان و امیران است با نامی دیگر که رشد معکوس بشر است.

تجدید نامحدود نمایندگیِ افرا ِد معیّن نه تنها فرصت را از دیگران می گیرد بلکه به بسط فساد اداری

جیمزبرایس

(فساد دولتي) می انجامد و به تدریج وضع قوانین ،اتخاذ تصمیمات و نیز اقدامات ،برپایه منافع فردی و گروه معيّن قرار می گیرد تا سود جامعه.

وی باندبازی ،ا ِعمال نفوذ در تصمیمات دولتی ،تحمیل نظرات در امور و شکل گیری ها ،مصوّبه ها و ضوابط و تمرکز معامالت اقتصادی

در دست اشخاص و شرکت های معیّن را نتیجه حرفه ای شدن سیاست و مشاغل سیاسی می داند و می گوید که اگر این وضعیت در یک
کشور برای چند دهه ادامه یابد به تدریج و در پشت پرده ،تعیین مقامات انتخابی و انتصابی با تبانی و به دست اصحاب منافع و معامله گران
قرارخواهد گرفت و تمرین دمکراسی یک «نمایش روی صحنه» بیش نخواهد بود.

برایس تاكيد بر آموزش دمكراسي به مردم دارد و مي نويسد که اگر عوام الناس (توده ها) دمکراسی را نشناسند و اهمیت آن را به عنوان

مشارکت باهدف و آگاهانه نخواهند کرد و چنین کشوری را نمی توان یک دمکراسی
ِ
عامل و ماشین پیشرفت ،رفاه و تأمین عدالت ندانند در آن

نامید« .انتخاب و انتصاب» بزرگترین ،حسّ اس ترین و موثرترین کاری است که در یک جامعه انجام می شود و قضاوت درباره یک جامعه ملی

(کشور) بر پایه همین انتخاب و انتصاب مقامات صورت می گیرد.

برايس ـ يک انديشمند ،مورّخ و حقوقدان انگليسي متولد ماه مي  1838و متوفي در ژانويه  1922ـ نوشته است که نمايندگان ،سياسيون و دست

اندکاران امور سياسي* که سمت انتخابي دارند اگر بخواهند براي مدتي طوالني و مکرّر (انتخاب شدن بيش از يکي ـ دو دوره) در اين سمت ها بمانند
ـ حتی اگر انتخاب کنندگان تمايل به آنان داشته باشند ،حرفه اي مي شوند که کاري است مغاير با هدف هاي دمکراسيِ اصیل ،و زيان آور براي جامعه
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ازجمله رواج باندبازي ،فساد و تبعيض .اگر هدف یک فرد از انتخاب شدن مکرّر و نامحدود ـ خدمت به جامعه است ،می تواند این خدمت را با دادن اندرز
و نظر از طریق نوشتن مقاله ،رساله  ،کتاب و یا برگزاری مصاحبه و ایراد نطق در مجامع و مجالس (پابلیک سپیچ) و همچنین مالقات ،حضورا با مقامات

ارشد جامع ِه خود مطرح سازد و مستقیما درگیر هم نشود.

اين انديشمند عالوه بر توصیه به محدود شدن سمت های انتخابی به یکی ـ دو دوره ،تاكيد بر آموزش دمكراسي به مردم دارد و مي نويسد :مدتي

صرف وقت كردم و در گوشه و كنار شهرها پَرسه زدم و از مردم عادي ـ کارگر ،پيشه ور ،خانه دار و رهگذر ـ پرسيدم كه از انتخابات ،حزب ،انجمن ،روزنامه

و كتاب كه همه ستونهاي دمكراسي هستند چه مي دانند و نتيجه گرفتم كه کامل نمي دانند ،يعني که میانگین معلومات اکثريت اعضای جامعه (توده

ها) در اين زمينه حدود ده درصد است و از آنجا كه يك طرف دمكراسي همين مردم هستند ،پس دمكراسي هاي امروز (دهه دوم قرن  20و زمان تألیف
کتاب) هنوز در دوران طفولیت هستند و به عبارت ديگر؛ ما اینک (دهه دوم قرن  )20فقط ده درصد دمكراسي واقعی داريم و  ...که از هدف پدران فلسفه
دمکراسی به دور است .اگر در یک جامعه تدابیری اتخاذ و اجرا نشود که کنترل احزاب و نشریات از دست اصحاب منافع و معامله گران خارج باشد ،تا

دهها سال دیگر هم آن جامعه دمکراسی واقعی نخواهد داشت و در همان نقطه ای که بوده «دَرجا» خواهد زد« .ژورنالیسم» ستون دمکراسی است که

اگر در آن خلل باشد ،بنای دمکراسی لرزان خواهد بود و شکننده .ژورنالیسم یک جامعه باید چهارچشمی وضعیت دمکراسی جامعه خودرا بپاید و ضعف

ها و قوّت های آن را منعکس کند تا اعضای جامعه روشن باشند و مانع انحرافات شوند .بنابراین ،ژورنالیسم پاسدار جامعه است که وظیفه ای بسیار مهم

و سرنوشت ساز است .برای بررسی وضعیت دمکراسی در یک جامعه ،نخست باید «ژورنالیسم» آن جامعه را زیر مطالعه ب ُرد .یک وظیفه «ژورنالیسم»

از انحرافات و فساد شده است.

«برايس» مولف  14کتاب در زمينه هاي تاريخ ،دمکراسي و شرح مشاهدات است و صدها مقاله و رساله .کتاب هاي «دمکراسي هاي مدرن»،

«جامعه مشترک المنافع آمريکا»« ،در اهميت بيوگرافي نويسي»« ،مقاالتي درباره جنگ» و «مشاهدات در ديدار از آمريکاي التين» از اين انديشمند

هستند .او نکات جالبي دارد ازجمله« :ميهندوستي تنها به اهتزاز درآوردن پرچم نيست ،بلکه کوشش براي نيرومند ساختن وطن و در راه و مسير درست
قراردادن آن است»« ،عُمر کوتاه است و نبايد آن را با خواندن مزخرفات و بطالت سپري کرد» و «دولت هاي دمکراتيک بيش از حکومتي هاي سلطنتي
و  ...از اتباع کشور انتظار همکاري و رعايت قوانين و نظامات را دارند».

*[كارهاي ديپلماتيك يعني وزارت امور خارجه با پوليتيك و سياست فرق دارد ،گرچه در زبان فارسي هر دو را «سياسي» ترجمه كرده اند ،ولي در

حقيقت پوليتيك همان كشورداري است و تازه ـ كشورداري هم تا حدي با دولتمردي تفاوت دارد؛ دولتمردي يعني مقام اداري داشتن و یک فرد اگر
کارآمد ،کارشناس و شایسته باشد مي تواند به صورت نامحدود در یک مقام باقی بماند .تجربه بيشتر موجب مهارت افزونتر می شود].

نلسون ماندال :هر ایدئولوژی اگر مدیریت خوب نداشته باشد شکست خواهد خورد ـ دو اندرز
«نلسون ماندال» مرد بزرگ معاصر هجدهم جوالي  1998در زادروز خود که  80ساله شده بود ضمن بياناتي گفت« :استقامت در مبارزه؛ عالقه مندي

به حقوق و رفاه بشر ،آزادي و دمكراسي؛ و حمايت از حل مسائل ملل با توسل به قوانين بين المللي و از طريق داوري و ر ّد هرگونه تجاوز و جنگ بايد

خصلت هر انسان باشد و اين خصلت نياز به توصيف بيشتر ندارد.».

او گفته بود« :هر ایدئولوژی (مَسلَک ـ مَکتَب) اگر مدیریّت خوب نداشته باشد و به دست نااهل افتد شکست خواهد خورد.».

وی همچنین گفته بود« :بزرگترین وظیفه هرمقام؛ خواندن نامه ها و شکایات و شنیدن درد دلهاست و اگر نسبت به این وظیفه بی اعتنا باشد محکوم

به شکست است.».
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کشف و انعکاس انحراف در دمکراسی و انوع فساد بویژه فساد دولتی است .باید بررسی کرد و دید که ژورنالیسم یک جامعه تا چه حد موفق به بازداری
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بشنو از پرفسورScott Nearing
اقتصاددانی که  108کتاب اندرز و راهنمایی برای دولت ها و ملت ها نوشت ـ اشاره به نظرات و
اندرزهای او و عناوین کتابها
پرفسور اسكات نيرينگ  Scott Nearingاقتصاددان و جامعه شناس بنام آمريكايي كه يك قرن عُمر كرد و در

طول  71سال 108 ،کتاب نوشت ششم آگوست  1883در استیت پنسیلوانیا به دنيا آمد .وی بمانند بسیاری از
اندیشمندان و روشنفکران که در همان ماه توّلد خود فوت می کنند 24 ،آگوست  1983درگذشت .با این حساب

یکصد سال و  18روز عُمر کرد .زن او « ِهلِن» که  21سال جوانتر از وی بود و در  1995فوت شد در مسافرت ها و
تحقیقات اقتصادی ـ اجتماعی و نوشتن کتاب او را یار و همکار بود.

دکتر اسکات بیش از  5دهه اقتصاد ،جامعه شناسی اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی تدریس کرد و نظرات تازه

ابراز داشت که این نظرات آویزه گوش مدیران جوامع است .وي که نخستین کتابش را در سال  1908منتشر کرد،
هنوز دهه دوم قرن  20به پایان نرسیده بود نظر داد که «نفت» و «بازار ـ خرید و فروش» عامل عمده جنگهاي

اسکاتنیرینگدراواخرعُمر

آتي و تشنجات جهاني خواهد بود.

پرفسور نيرينگ  Nearingدر تاليف سال  1955خود نوشته است كه تشنجات جهاني از اين پس (از سال  ،)1955بيش از گذشته و هر زمان ديگر
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ريشه اقتصادي خواهد داشت .وي نوشته است :به پيشرفتهاي فكري ،صنعتي ،علمي و فني معاصر توجه نكنيد ،علل جنگهای آتی هم همان خواهد

بود كه در گذشته و گذشته هاي دور بوده و آزمندي و جاه طلبي يك فرد و يا گروهي كوچك آنها را به وجود مي آورد كه مي خواهند ديگران و مخصوصا
رقيبان را از ميدان برانند و خود (نه کشور مربوط) صاحب همه منافع شوند.

پرفسور نيرينگ در كتاب خود «زندگي خوب» نوشته است :از آنجا كه كنترل تحوالت در دست افراد عادي نيست و عُمر هم كوتاه است ،يك فرد بايد

در طول حيات ،زندگي خوب داشته باشد .وي سپس راههاي متعدد براي بهتر زندگي كردن در اين دنياي پُر از زحمت را نشان داده است .رکود اقتصادی
بزرگ آمریکا که از  1929آغاز شد ،شکست نظام شوروی و رقابت قدرت ها بر سر نفوذ در مناطق نفتدار جهان درستی نظرات اورا ثابت کرده است.

پرفسور اسكات که سراسر جهان ازجمله منطقه خاور میانه ،آسیای جنوبی ،روسیه و آسیای شرقی را با هدف تحقیق و بررسی دیدار کرده بود اواخر

عُمر به يك منطقه جنگلي رفت ،در آنجا خانه ساخت و به زندگاني در چنين محيطي خلوت ادامه داد.

کتاب های معروف او که همه آنها زمینه اقتصادی و اجتماعی دارند و هر کدام حاوی یک و یا چند نظر و اندرز است از این قرار هستند:

ـ اقتصاد [که ضمن تعریف و بیان قواعد ،ثابت کرده است که اقتصاد قدرتی برتر و بادوام تر از قدرت نظامی است].
ـ عناصر اقتصاد [یک کتاب درسی است].

ـ کاهش دادن هزینه زندگی [اندرز و نصیحت و حتی تجربه تلخ مانع اسراف ،لوکس گرایی و ولخرجی نخواهد شد ،دولت باید با وضع قوانین و تدابیر

عمومی از اسراف جلوگیری کند .اتباع یک کشور باید محدودیت های وطن خودرا بشناسند و نیز بدانند که منابع کره زمین هم محدود است ،ولخرجی

و لوکس نشینی کمبودها را بیشتر و باعث گرانی می شود که مسائل اجتماعی متعدد پدید خواهد آورد و احتماال عصیان].

ـ دستمردها [میان دستمزدها باید تعادل باشد تا کینه طبقاتی به وجود نیاید و کم درآمدها احساس ظلم و تبعیض نکنند .دستمزد باید برپایه

ظرفیت و کارآیی فرد و سوددهی او و طبق فرمولی که وجود دارد تعیین شود .دادن پول بدون بازدهی یک جامعه تنبل و بی اعتبار به وجود خواهد آورد
و  ...تعیین دستمزدها بدون داشتن مالک و معیار و خارج از قاعده تولید خطر برای جامعه می کند.].

ـ آموزش و پرورش نوین [مدرسه تنها برای خواندن و نوشتن نیست ،جوان باید دروس زندگی کردن فراگیرد از همسریابی منطقی تا شناخت

استعداد و ذوق خود و در نتیجه انتخاب رشته تحصیل و شغل و راههای امساک و مقتصد بودن در هزینه و نیز شاد بودن و لذت بردن از هر لحظه عمر.].

ـ برتری یافتن ( Plutocracyحکومت در کنترل ثروتمندان و کمپانی های بزرگ) بر ( Democracyحکومت ،اختیارات و قدرت ناشی از عموم مردم ـ

حکومت مردم) .وی در این کتاب مسیری که در برخی از کشورها بویژه کشورهای صنعتی طی شده که پولدارها نامزدهای انتخاباتی خودرا با پرداخت
پول و تامین هزینه تبلیغ و بازی های دیگر برای گرفتن رای به مردم می قبوالنند و این افراد پس از انتخاب شدن همه تالش خودرا بکار می برند تا منافع

مبلّغ ها و یاری دهندگان خودرا حفظ کنند که این کار یعنی حرکت به سوی جنگ اقتصادی در برون مرز و در داخل ،گسترش فاصله فقیر و غنی و اجبار
اتباع به خرید کاال و خدماتی که به آنان عرضه می شود (مرغوب و یا نامرغوب).
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ـ دیپلماسی دالر [درباره جهانی شدن دالر ،کمک های پولی به برخی از کشورها ،کنترل بانکها و نرخ بهره ،خرید سهام بانکهای غیردولتی سایر

کشور توسط بانکها بزرگ قدرت های جهانی و بازی با نوسان ارزش برابری پولها و .]....

ـ جنگ نفت [مصرف سوخت فسیلی رو به افزایش است و همگان نیازمند به آن و قدرت در دست دولتی است که بر نفت تسلط داشته باشد و این

سلطه وقتی تأمین خواهد بود که همه مراحل کار در کنترل باشد از اکتشاف تا استخراج و صدور تا نفتکش ،بیمه و پاالیشگاه] .مولف در چاپ های بعدی

این کتاب ،لشکر کشی هیتلر به روسیه را با هدف دستیابی به نفت قفقاز و لشکر کشی ایتالیا ـ آلمان به شمال آفریقا و پیشروی تا العلمین مصر را با هدف
رسیدن به چاههای نفت خاور میانه نوشته و افزوده است که دولت لندن در سال  1917در عراق با عثمانی وارد جنگ شد تا نفت منطقه را در کنترل
داشته باشد و ژاپن اندونزی را به خاطر نفت آن گرفت و  ...و رشته جنگ مرئی و نامرئی بر سر نفت و بازار و مواد خام سر دراز خواهد داشت تا اینکه جهان

یکپارچه متحد شود.

ـ اقتصاد در عصر قدرت [ مولف در این کتاب به جنگ هم که عامل اصلی آن اقتصاد است اشاره کرده و نوشته است که جنگ انسان را از پیشرفت و

سازندگی به تخریب و پسرفتگی سوق می دهد و افزوده است که جنگ تالش یک نفر و یا یک گروه برای تحمیل اراده خود بر دیگران و یافتن برتری

است و خوردن نان این برتری.].

 -عناصر انسانی اقتصاد [در این کتاب به مالیات ها و عوارض شهری اشاره و تاکید شده است که پیشرفت و تمدن یعنی تامین هزینه های دولت و

شهر از طریق مالیات اتباع و شهر و دولتی که نخواهد معادل هزینه هایش از اتباع به نسبت سهمی که می برند مالیات بگیرد از مردمش می ترسد و هراس

داخل تامین کنندو از این لحاظ خودکفا باشند محکوم به در نگرانی بودن و ترس از تصمیمات دیگران و کمبود و تحوالت در کشور صادرکننده هستند

و مشکل دیگران به آنها منتقل می شود .وی همچنین تامین «ولفر  » Welfareبدون حساب و کتاب و کمکهای غیر منطقی و غیر ضروری دولتی دیگر
به برخی اتباع را مآال عملی خطرناک و تنبل ساز است و طلبکار خواهد ساخت].

کتابهای دیگر نیرینگ  Nearingکه همه اش اندرز و نظر است عبارتند از :نامه سرگشاده به سودجویان (که باید انصاف را فراموش نکنند) ،فقر و ثروت

(کتاب درسی) ،بردگی نوین (عادت دادن مردم به قرض گرفتن و دادن نزول و همیشه مقروض و نگران بودن) ،طرحی برای فدراسیون جهانی اقتصاد،
دمکراسی صنعتی ،قانون و قواعد برای انقالب اجتماعی ،تمدن به کجا می رود؟ (اشاره به گسترش فساد دولتی و عبور از قوانین و اصول و نیز پارتی بازی

ها) ،آینده کاپیتالیسم و سوسیالیسم ،اقتصاد و ساخت تاریخ (رویدادها ریشه اقتصادی دارند) ،فاشیسم ،انقالب ،نقش مهارت مدیر در پیشرفت جامعه،
آن سوی تمدن ،زندگانی خوب ،تولید رادیکال (ظلم و بی انصافی و تبعیض و  ...عامل رادیکال سازی افراد است) و ....

مجلهروزنامکشماره( 88-87تیر -مرداد)1400

دارد .مالیات پولی است که افراد می دهند تا از ثروت و خود آنان محافظت شود .در همین کتاب آمده است :اتباع کشوری که نتوانند خوراک خودرا در

دانستنی ها
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زادروز بوليوار قهرمان ملي التين هاي قاره آمريکا و نيز روز ایجاد شهر «كاراكاس»
 24جوالي زادروز سيمون بوليوار قهرمان استقالل آمريكاي التين است كه در 1783
به دنيا آمد ،شش جمهوري از کشورهاي هاي آمريكايي التين را به وجود آورد و نام کشور
«بوليوي» از اسم او گرفته شده است .زادروز بوليوار در قاره آمريكا که التين هاي اين قاره
اورا قهرمان ملّي خود مي دانند مورد توجه و احترام خاص همگان است و در ونزوئال و
ا ِكوادور روز ملي و تعطيل عمومي است .بوليوار در آمريكاي التين «آزاديبخش» خوانده
مي شود .پول ونزوئال به اسم اين قهرمان ملي« ،بوليوار» نامگذاري شده است .شهرداري
تهران يکي از ميدان هاي شمال غربی اين شهر  13ميليوني را به «سيمون بوليوار»
نامگذاري کرده و مجسمه وي را در آنجا قرار داده است که نشانه احترام ايرانيان به وي و
تصویریازسیمونبولیوار
قدرداني از خدماتش به بشريت است.
سيمون بوليوار در شهر كاراكاس به دنيا آمد كه سنگ بناي اين شهر سه ميليون و چهارصد هزار نفري نيز  24جوالي
سال  1567توسط يك اسپانيايي به نام «دون ديه گو دو السادا» گذارده شد.
در سال  ،2005هوگو چاوس رئيس وقت کشور ونزوئال در همين روز جزئيات سوسياليسم خود به نام «سوسياليسم
قرن  »21را برپايه عقايد بوليوار (ناسيوناليسم  +سوسياليسم تعاوني) ،نظرات پدران سوسياليسم ،و برخي آموزش هاي
اديان اعالم داشت و سپس سرگرم پياده كردن تدريجي آن شد که عُمر او برای مشاهده نتایج ،کفاف نکرد.
بیماری سل را عامل مرگ بولیوار اعالم کرده اند ولی چاوس که خود به بیماری سرطان درگذشت مدعی بود که اورا
مسموم کرده اند .قرار بود که آزمایش بقایای جسد بولیوار حقیقت را روشن سازد .سرطانی شدن چاوس نیز در پرده تردید
است .بوليوار در عين حال يک انديشمند بزرگ بود.

سالروز فوت قمرالملوک خواننده قدیمی و بنام
جمعه شب  15اَمُرداد  62( 1338سال پیش در آگوست) قمرالملوک وزیری خواننده بنام ایران درگذشت و رادیو ایران
و نشریات کشور مطالب متعدد درباره کارهای او پخش و منتشر کردند و این یادآوری ها تا برگزاری هفتمین روز پس از
درگذشت او ادامه داشت .وی در گورستان ظهیرالدوله مدفون شده است.
سازمان انتشارات و رادیو (اینک؛ وزارت ارشاد) به این مناسبت ،مراسم ویژه بزرگداشت برگزار کرد .در زیر بخشی از
گزارش فوت قمرالملوک از صفحه اول روزنامه اطالعات (شماره  16دیماه  )1338کپی شده است:

چاپ عکس بر روی بشقاب
 19آگوست  1839دولت فرانسه اختراع ( Louis Daguerreچاپ عکس بر بشقابِ پوشیده شده از مِلح نقره) و نخستین روش گراور
سازی را یک هدیه به جهانیان اعالم داشت و رمز و راز آن را منتشر کرد تا همگان استفاده کنند .پیش از این اختراع ،فن عکاسی توسط
یک فرانسوی دیگر به نام  Nicephor Niepceابداع شده بود.
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نایتینگل مادر حرفه پرستاری در جهان
رسانه ها در گوشه و کنار جهان 13 ،آگست بمناسبت سالروز درگذشت Florence Nightingale
معروف ترین پرستار که عنوان «مادر حرفه پرستاری» گرفته است مطالب متعدد منتشر و پخش
کردند که در ضمن یادآوری جنگ کریمه بود .نایتینگل بود که آموزش پرستاری نوین را بنانهاد.
وی که یک انساندوست انگلیسی بود  90سال زندگی کرد و  13اگست  1910درگذشت.
شهرت نایتینگل از کمک به درمان نظامیان در جنک کریمه است .وی در کار درمان نظامیان
مجروح این جبهه ،به انسان مجروح ـ صرف نظر از ملیّت او و اینکه نظامیِ دشمن است و یا دوست توجه داشت .جنگ کریمه ،جنگ
چند کشور اروپایی با روسیه بود و از  1853تا  1856طول کشید و بیشتر صحنه های این جنگ در شبه جزیره کریمه بود.
نایتینگل
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اندرزهای سالمندترین بانوی انگلیس
رسانه های انگلیس یکم آگِست ( 2021دهم اَمُردادماه  )1400به مناسبت زادروز سالمندترین
شهروند آن کشور مطالب مفصلی با عکس انتشار داده بودند .بانو  Charlotte Hughesکه  115سال
و  228روز زندگی کرد در اول آگست  1877بدنیا آمده بود .وی که عنوان سالمندترین بانوی
انگلیسی را بدست آورده است  17مارس  1993درگذشت .بانو چارلت فرار از هرگونه اعتیاد و از
دست ندادن  8ساعت خواب در شبانه روز ،خوردن غذای مدیترانه ای (سبزیجات ،زیتون ،میوه و ،...
دوری گزیدن از گوشت قرمز و غذاهای کارخانه ساخت) و دوری از استرس ،نگرانی و اندوه را عوامل
طول عمر خود بیان کرده بود.

چالوت

زادروز هنرپیشه ای که پدرش در تئاتر پارسیان هند هنرپیشه بود
رسانه ها در دهه یکم اَمُرداد  1400به مناسبت زادروز مینا کومِری شاعر و هنرپیشه هندی،
فیچرهای متعدد انتشار داده بودند .وی در یکم آگست  1933بدنیا آمده بود و در  92فیلم سینمایی
بازیگری کرد .پدرش در یک تئات ِر پارسیانِ هند هنرپیشه بود و نام مینا را پس از تول ّد «مَه جبین»
گذارده بود.
مینا

ورود نخستين مهاجرين آلماني به آمريكا
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 24جوالي  ،1683نخستين مهاجران آلماني با كشتي كنكورد  Concordعازم آمريكاي شمالي (مهاجر نشين انگليسي و اينک
فدراسیون آمریکا) شدند تا در اينجا که انگلیسی ها  76سال پیش به آن ورود کرده بودند ادامه زندگاني بدهند .بیشتر انگلیسی ها
هم از تبار آلمانی هستند که از دو ایالت آلمان به آن جزیره مهاجرت کردند و نام یک ایالت آلماني خود را با کمي تغيير در حروف بر آن
نهادند (انگلند) و نیز خودرا آنگلوساکسون به نام آن دو ایالت آلمان خوانده اند .ایرانیان بمانند آلمانی ها ،آرین هستند.
طبق يك برآورد رسمي ،نزديك به يك چهارم جمعيت كنوني فدراسیون آمریکا (استيت هاي متحده  50گانه) را ژرمن تبارها
تشكيل مي دهند و از اين لحاظ اکثريت دارند حال آنکه انگليسي ها نخستين مهاجران امريکاي شمالي (اياالت متحده کنوني)
بودند .پیش از انگلیسی ها ،اسپانیایی ها از کوبا به جنوب غربی آمریکای شمالی (فلوریدا) وارد شده و دست به یافتن مناطق جنوبی
دیگر زده بودند و فرانسويان به سرزمين کانادا .انگلیسی ها در سال  1607وارد شرق مرکزی (ویرجینیا) آمريکاي شمالي شدند.

سالروز مرگ چنگيزخان مغول ـ ترس او از یافتن گورش و تخریب جسد
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 18آگوست سال ( 1227رمضان  624هجري ـ اَمُردادماه سال هجری خورشیدی) ،چنگيزخان
مغول پس از تصرف سرزمين هايي از چين تا حاشيه اروپا ،در  72سالگي در مغولستان درگذشت و در
گوري پنهان به خاک سپرده شد .گروه بين المللي مامور كشف گور چنگيزخان مركب از تاريخدانان،
جغرافيون و باستاشنان پس از چهل سال بررسي ،در دهه يکم قرن 21سرانجام اين گوررا در تپه
اي در  260كيلومتري شمالشرقي اوالن باتور (پايتخت جمهوري مغولستان) و به فاصله نزديكي
از زادگاه وي (دامنه كوههاي لينبانشان ،نزديك شهرك باتشيريت ،ايالت هنتي  ) Hentiiكشف
كرده اند كه به صورت يك اطاقك  3در  3در  4متري سنگي در عمق دو متري و در نزديكي قله تپه
ساخته شده است .پيرامون اين گور ،قبور سنگي متعدد وجود دارد تا يافتن قبر چنگيز دشوار باشد.
تصویرمجسمهچنگیز
چنگيزخان كه بيم داشت روزگاري دشمنانش گور او را بيابند و بقاياي جسدش را بيرون بياندازند و
روح او تا ابد ناراحت باشد محرمانه دستور داده بود كه همه كساني كه در ساختن گور او و مراسم تشييع و تدفين جنازه شركت كنند
كشته شوند و اين وصيت پس از مراسم تدفين به دست «اگداي» انجام گرفت و به همين جهت چهل سال طول كشيد تا هيات بين
المللي گور او را پيدا كند.
چنگيز خان درجريان تعقيب جالل الدين خوارزمشاه تا رود سند كه لشگريان اورا در منطقه پروان (افغانستان فعلي) شكست
داده بود ،به علت ناسازگار بودن آب و هواي منطقه (پاكستان امروز) بيمار شده بود و پس از بازگشت به زادگاه خود ،هنگام شكار نيز
از اسب افتاده بود و اين دو عامل باعث مرگ او شد.

بلندقد ترین آمریکایی در  39سالگی از بیماری قلبی درگذشت
 Igor Vovkovinskiyبلندقدترین آمریکایی بیستم آگوست  29( 2021اَمُرداد  )1400در  39سالگی
درگذشت .بلندیِ قد او؛ دو متر و  34سانتیمتر و  5میلیمتر بود.
ایگور که یک اوکراینی تبار بود در رشته حقوق تحصیل کرده بود و وزن او  172کیلوگرم بود .او در
کار نمایش و اعالن (آگهی تجاری) بود .علت درگذشت او ،بیماری قلب گزارش شده است.

ساخت نخستین ماشین تحریر (تایپ رایتِر) در سال 1829
جوالي سال  1829ويليام برت آمريكايي ماشين تحريري را كه ساخته بود و
گفته مي شود نخستين «تايپ رايتِر» بود در استیت ميشيگان به ثبت رسانيد،
ولي از آن پس اشاره ديگري به ماشين ساخت ويليام برت نشده است تا اين كه 31
سال بعد (سال  )1867سه آمريكايي ديگر به نام هاي كريستوفر شول ،كارلوس
گليدن و سميوئل در شهر ميلواكيِ استیت ويسكانسينِ آمريكا ماشين تحريري
را ساختند كه استفاده از آن آسان و عملي بود و كارخانه رمينگتون كه در آن زمان
تفنگ و چرخ خياطي توليد مي كرد امتياز انبوه سازي اين تايپ رايتِر را به مبلغ
 12هزار دالر از آنان خريد و تحت نام«شول ـ گليدن  » Shole - Gliddenبه توليد
صنعتي آن پرداخت كه رو به تكامل گذارد و در سراسر جهان وسيله اي عمومي
و ضروري شد .بايد دانست كه تالش براي ساختن ماشين تحرير تحت نام «تايپو گرافر» از قرن چهاردهم ميالدي آغاز شده بود كه
تا قرن هجدهم حاصل عملی نداشت.
عكس ،از يك ماشين تحرير «شول ـ گليدن» كه در سال  1873ساخته شده و در موزه اسميتسونين شهر واشنگتن نگهداري
مي شود برداشته شده است.

ازدواج یک زن و مرد در دهه دهم عُمر خود در هفته آخر ژوئن  2017از اخبار
پُرمخاطب رسانه ها شده بود .این رویداد ،ازدواج برنارد برایس  93ساله با مارگارت
هزبند  95ساله ـ هر دو تبعه انگلستان ـ بود .این دو از جوانی با هم آشنا بودند .مارگارت
 7دهه پیش در نخستین ازدواج برنارد ،ساقدوش زن او بود که چند سال پیش فوت
کرد .برنارد و مارگارت گفته بودند که احساس کرده بودند بدون در کنار هم و هَمدَ م
یکدیگر بودن نمی توانند زندگانی راحت داشته باشند ،درست بمانند ماهی و آب.
برنارد و مارگارت در جوانی و در دهه دهم عُمر

برای نخستین بار یک زن ده قلو زایید
این زن  37ساله ـ گوسیام تامارا سیتهل ساکن شهر گواتنگ فدراسیون
آفریقای جنوبی ،اوایل تابستان  1400ده قلو وضع حمل کرد .این نخستین
بار بوده است که یک زن ده قلو وضع حمل کند 7 .نوزاد او پسر و سه نوزاد
دیگر دختر هستند و همگی سالم .وی با عمل سزارین در بیمارستان وضع
حمل کرده است .قبال دکترها تشخیص 8قلو داده بودند .پیش از این ،تنها
یک زن 9 ،قلو وضع حمل کرده بود.
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ازدواج دو آشنا پس از  90سالگی!
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مردی که قصد خودکشی داشت بدست پلیس کشته شد و پلیس که «شرایط دفاع از خود» را
رعایت نکرده بود به زندان محکوم شد
 29اَمُرداد  1400یک دادگاه استیت آالبامای آمریکا یک پلیس  28ساله به نام ویلیام دارابی را به اتهام عدم رعایت « شرایط دفاع از
خود» که به قتلِ منجر شده بود به  25سال زندان محکوم کرد .وی مردی به نام جفری پارکر  49ساله را تیر زده و کشته بود.
جفری پارکر که قصد خودکشی داشت و نگران بود که دیگران به قتل او متهم شوند و همچنین اینکه جنازه اش در خانه بماند و خانه
بوی ب َد بگیرد به پلیس تلفن کرد و قصد خود را در میان گذاشت تا کسی متهم نشود .او در خانه اش قصد تیرزدن به قلب و یا جمجمه
اش را داشت .او گمان می کرد تا رسیدن پلیس به خانه اش که د ِر آن را باز گذارده بود  20تا  30دقیقه طول بکشد ،ولی پلیس (ویلیام
دارابی) چند دقیقه بعد وارد خانه او شد ،زیراکه در همان نزدیکی خانه پارکر ،با اتومبیل پلیس در حال گشت زنی بود که از بی سیم
خود شنید که مامورانی که در چنان محله ای هستند به چنین خانه ای بروند .مردی از این خانه تلفن کرده که قصد خودکشی دارد.
ویلیام پس از ورود به خانه و مشاهده پارک ِر اسلحه بدست به پارکر اخطار کرد که سالح را بر زمین گذارد که پارکر اعتناء نکرد و
ویلیام به سوی او تیراندازی کرد و کشته شد.
ویلیام در دادگاه گفت که پارکر به جای انداختن سالح خود به زمین پس از شنیدن اخطار او ،سالح را به سوی او نشانه گرفت و او
ناچار به تیراندازی شد .به عالوه ،بسیار دیده شده که افراد به دروغ ،مامور پلیس را به محل کشانده و به او تیراندازی کرده اند .او (ویلیلم
ـ پلیس) گمان کرد تلفن پارکر به دفتر پلیس و بیان قصد خودکشی ،کلَک بود و قصد کشتن یک پلیس را داشت.
قاضی دادگاه با توجه به «شرایط دفاع از خود» و نیز اینکه ویلیام می توانست به دست پارکر تیر بزند تا اسلحه برزمین افتد و یا با
آن دست قادر به تیراندازی نباشد وی را با توجه به نظر اکثریت اعضای هیأت منصفه محکوم کرد .این حکم قطعی نیست و مراحل
تجدید نظر و  ...را باید طی کند.

یک مرد اهل اندونزی مبتال به ویروس کووید -۱۹که بهجای همسرش در پرواز داخلی
سوار هواپیما شده بود ،در میانه آسمان گرفتار شد.
این مرد که هویتش تنها با حروف  .D. Vمنتشر شده است ،با برقع سوار هواپیما شده بود .او همچنین کارت نتیجه آزمایش منفی
کرونای زنش را همراه داشت و چون کارت عکس نداشت گفته بود که مال خودش است.
اگر در جریان پرواز لباسش را عوض نکرده و لباس مردان نپوشیده بود ،گرفتار نمیشد ،این تعویض لباس باعث شد که مهماندار
هواپیما زنگ خطر را به صدا درآورد .ولی خلبان فرود اضطراری نکرد .این مرد پس از آنکه هواپیما به زمین نشست دستگیر و ب از او
آزمایش شد و چون
نتیجه آزمایش او مثبت بود در قرنطینه قرار گرفت.
پلیس فرودگاه گفته است که این مرد در پایان دوره قرنطینه تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت زیرا که خودش را جای فردی
دیگر معرفی کرده که جرم است.
در روز دستگیری این مرد اندونزی به لحاظ همه گیری ویروس کرونا داشت کشور شماره یک آسیا می شد.

آن همه پول آمريکا کجا رفت و چه نتیجه ای از  20سال عملیات نظامی در افغانستان؟!

رسانه های گروهی مطالب و عکس های متعدد از ادامه فقر ،ویرانی ،تلفات ،کِشت تریاک و فساد دولتی منتشر ساخته و پرسیده
بودند که نزدیک به سه تریلیون پولی را که آمریکا در طول  20سال در افغانستان هزینه کرد به کجا رفت؟! .برخی از آن عکس ها در این
صفحه به صورت مجموعه کُپي شده اند که از نگاهی به آنها و مشاهد ِه فقر و گدايي ،ساختمانهای اصطالحا؛ خشت و گِلی ،ديوارهای
فرسوده ،تداوم حمل و نقل با االغ و زمانی نظامیان غرب در کنار آنها واقعیت های متعدد به ذهن می آید و این پرسش :با آن همه
هزینه ،افغانستان قرن  21با افغانستان قرون  18و  19تفاوت چندانی ندارد! ،چرا؟ .در این  20سال ،غرب در آنجا به چه هدفی رسید؟،
طالبان که باقی مانده و باردیگر به قدرت رسیده اند ،کِشت تریاک ادامه دارد و آرزوی برخی افغانها؛ تَرک کشور که هجوم به فرودگاه
و مرزها آن را ثابت کرده است!.
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بانوی پناهجوی افغان در هواپیمای نظامی آمریکا فرزند بدنیا آورد!

سخنگوی یک واحد محلی نیروی هوایی آمریکا  23آگوست
 2021از به دنیا آمدن یک نوزاد در داخل هواپیمای حمل و نقل
نظامی ،از یک مادر پناهجوی افغانِ تَرک وطن کرده خبرداد
به این شرح :یک زن افغانستانی در مسیر کابل به پایگاه هوایی
آمریکا در رامشتاین آلمان ،در داخل هواپیمای حمل و نقل
نظامی آمریکا نوزاد به دنیا آورده است .درد زایمان این زن ،دو ـ
سه ساعت پس از بلندشدن هواپیما از فرودگاه کابل آغاز شده
بود .خلبان جریان را به فرماندهی حمل و نقل اطالع داد و دستور
یافت که ارتفاع پرواز هواپیما را که از نوع  C-17است کاهش
دهد تا فشار درون کابین افزایش یابد .این کار باعث کاهش درد
و نجات جان آن زن میشود .امکان فرود هواپیما در مسیر پرواز منظره افغان های فراری از وطن در داخل یک هواپیمای حمل و نقل
وجود نداشت ،زیراکه تشریفات مفصل دارد و وقت نبود .در عین نظامی ـ در محیطی نظیر این ،زن پناهجوی افغان فرزند بدنیا آورد
حال پزشک و پرستاران نظامی در پایگاه آماده شدند.
پس از فرود هواپیما در پایگاه ،پزشک و پرستاران نظامی سریعا وارد هواپیما شدند و ورود آنان در آخرین دقایق پیش از تولد نوزاد
بود که با کمک آنها نوزاد در داخل هواپیما و پیش از خارج شدن همه پناهجویان به دنیا آمد .هواپیما حامل صدها پناهجو بود .نشستن
مسافر در هواپیمای حمل و نقل نظامی و ترتیب قرارگرفتن صندلی ها با هواپیمای مسافربر تجاری تفاوت دارد .حال مادر و نوزاد
رضایت بخش اعالم شده است .برخی گفته اند که ممکن است دشواریِ صدور ورقه هویّت برای نوزاد وجود داشته باشد زیراکه در
هواپیمای آمریکا ،در آسمان آلمان و از مادر افغان بدنیا آمده است .معموال نوزادی که در آمریکا بدنیا می آید تابعیت آمریکا خواهد
داشت .در آلمان وضعیت تقریبا مشابه است و ....
آشنایان زائو گفته بودند که این زن می دانست دوران بارداری او در شرف پایان یافتن است و هر آن ،وضع حمل خواهد کرد ولی راه
دیگری جز فرار برایش وجود نداشت و در فرودگاه کابل هم ازدحام و شلوغی و نگرانی از اجازه ندادن ورود به هواپیما بود ـ وضعیتی
غیر قابل پیش بینی و نیز پُراسترس بویژه برای یک زن حامله در نهمین ماه حاملگی.

این بانوي آمريکايي که  37کیلومتر فاصله انگلستان از فرانسه را در  13ساعت شنا کرد
هشتم آگوست سال  1950بانوي آمريكايي «فلورنس چدويك  » Florence Chadwickعرض درياي مانش (  English Channelـ
كانال ميان انگلستان و فرانسه ــ اروپاي قاره اي ،کانال انگلستان) را در  13ساعت و  23دقيقه [طبق برخی نوشته ها؛  13ساعت و
 20دقیقه] شنا كرد و خود را از فرانسه به انگلستان رسانید و ركورد
ساز شد و در تاریخ قرارگرفت .وي سال بعد ( 11سپتامبر )1951
اين مسافت را از انگلستان به فرانسه شنا كرد و این بار در  16ساعت
و  22دقیقه ـ تفاوت فاصله زمانی به علت وضعیت آب و هوا بود.
در آگوست  ،1950وی از  Grisnezدر شمال فرانسه به در جنوب
انگلستان  Doverشنا کرده بود .مسافت طی شده  23مایل (37
کیلومتر) بود.

