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  نشریه ای است غیر انتفاعی،
 ثمره 59 سال 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 اِدیِشن آنالین آن به نشانی:
www.rooznamak-magazine.com مشاهده و مطالعه کرد. 
ماهنامه روزنامک به صورت ضمیمِه وبسایت خبری و فیچرِی 

12 ساله روزنامک که آنالینی جداگانه است به نشانی:
www.rooznamak.com نیز قرارداده شده است و همچنین 
در سیستم magiran.com که به صورت یک پُرتال نشریات 

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.

خروج کامل و تأمل برانگیز نظامیان آمریکا از افغانستان پس از 20 سال تمام 

و چند ساعت پیش از وقت تعیین شده، با برجای گذاردن سالح هایشان و 

رهاساختن پایگاه هوایی بَگرام 

www.rooznamak.com
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شهریورماه1400

ایران عضو سازمان همکاری و تعاون شانگهای شد 
 متن سخنرانی آیت اهلل رئیسی در نشست سران این سازمان و 

تروریسم اقتصادی خواندن تحریم ها   
شرح در صفحه 5

شرح در صفحه11

عکس جنجالی سپتامبر  2021ـ  روش تکزاسی 
دستگیری پناهجوی ِهیتیاییـ  هدف باطنی التین ها 

از مهاجرت به فدراسیون آمریکا 
شرح در صفحه 48

شرح در صفحه 34

فداکاری قهرمانانه یک نوجوان ایذه ای تیتر اول 
روزنامه ها و زبانزد خاص و عام شده است 

که می رود سرمشق شود

زمانی یک فتوژورنالیست 
چنین عکس تاریخسازی را 
گرفت و اینک با موبایل و 

سوِشل میدیا دهها میلیون

ُرمان تازه و 831 صفحه ای 
محمدسعید حبشی زیر عنوان 

»در پاریس بود که ...« 

شرح خروج دو کودک از 
افغانستان که یک ابتکار 

ژورنالیستی بود 

زنی جوان و متولّد انگلیس که به رغم تصریح 
اعالمیه حقوق بشر از او سلب تابعیت شده و 

جایی را ندارد که به آنجا برود، مقام
 سلب کننده یک پاکستانی تبار! 

بحران اقتصادي سال 1551 انگلستان و پیدایش قانون گرشامـ  کشورهاي دچار بحران مالي 
نیار به یک توماس گرشام دارندـ  نگاهی به پول َبد و ...  

آغاز بکار بردن توپ در نبرد دریایی از 23 سپتامبر 1338 ـ  یک کتاب )خاطرات مارکو پولو(

 اروپا را توپدار، قدرت و استثمارگر کرد

مهاجرت روزافزون از 
کشورهای آسیب دیده به اروپا و 

احتمال تزلزل تمدن 

شرح در صفحه13

چرا »سوشل میدیا« دارد جای »َمس میدیا«
را می گیرد؟

یک بانوِی ایرانیـ  آلمانی شهردار فرانکفورت و 
یک بانوی ایرانیـ  آلمانی دیگر 

برنده جایزه روزنامه نگاری شدند   
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دنیای رسانه ها/36-31
»اِرنســتو مونه تا« روزنامه نگار و مؤلف بنام ايتاليايي که شرايط روزنامه نگار بودن را به دست دادـ  اشــاره ای به نظرات و کارهاي او/ آپتن سينكلر 90 کتاب نوشت تا عقايدش را جهاني کندـ  اشاره ای به کتاب 
های او و تاثير آنهاـ  در يک دمكراسی صندوق آراء است که قدرت می سازد/ ُرمان تازه و 831 صفحه ای محمدسعيد حبشی زير عنوان »در پاريس بود که ...« / شرح خروج دو کودک از افغانستان که يک ابتكار 
ژورناليستی بود/ اهداء جايزه ژورناليستی به يک روزنامه نگار ايرانی آلمانی که وضعيت پناهجويان را انعكاس تأثيرگذار داده است/ زمان برتري جهاني ادبيات فارسي/ داستان نگارهای باالی 50 ميليونی/ وفات 

دو کاريكاتوريست بنام در يک روز در 94 سالگی و 101 سالگی و هر دو ازدواج نكرده بودند/ نخستين روزنامه يوميه آمريكا با شعار »آگاهي = دانستن، قدرت است« کار انتشار خودرا آغاز کرد

دانش و اندیشه در گذر زمان/ 40-37
دنيای رســانه ها/ پاپِر و اندرزهايشـ  گرفتن درس از تاريخـ  کســي که تاريخ نخوانده باشد نمي تواند يک مدير و زمامدار موفق باشد/ بحران اقتصادي سال 1551 انگلستان و پيدايش قانون گرشامـ  کشورهاي 

دچار بحران مالي نياز به يک توماس گرشام دارندـ  نگاهی به پول بَد و ...

مسئله افغانستان از ديدگاه استاد آرش رئيسی نژاد و دو اظهار نظر از دو مخاطب

سرمقاله /4-1

ايران عضو ســازمان همكاری و تعاون شانگهای شدـ  ســخنرانی آيت اهلل رئيسی در نشست سران اين سازمان و 
تروريسم اقتصادی خواندن تحريم ها/ خروج کامل نظاميان آمريكا از افغانستان پس از 20 سال تمام و چند ساعت 
پيش از وقت تعيين شده قبلی پايان يافت/ روزی که طالبان جسد يک نفر را در ميدان مرکزی شهر هرات از جراثقال 
آويزان کردند و اجساد سه نفر ديگر را برای نمايش عمومی در نقاط ديگر شهر قراردادند/ طالبان تعهدات خود به 
آمريكا را زيرپا نهادند و افغانستان وارد مسائل داخلی ديگری شد/ آمريكا روابط خود با پاکستان را مورد بازبينی 
قرار خواهد داد/ طالبان يک بانوخلبان افغان را سنگســار کردند/ يک بانوی ايرانی- آلمانی شهردار شهر بزرگ 
فرانكفورت آلمان شد/ عكس خبری جنجالی ماه سپتامبر  2021ـ   هدف باطنی التين ها از مهاجرت به فدراسيون 
آمريكا/ خروج 100 ميليارد دالر از ايران ظرف يک دهه / طالق های صوری با هدف دريافت بخشی از مستمری 
پدر و يا مادر بازنشسته و فوت شده!/ زنی که بر سر گم شدن يک کارت ديجيتال اِس. دی. پسرش را تير زد و کشت!!

گشتی در اخبار و نظرات / 12-5

پاسخ مشروح به اين پرسش که چرا »سوشــل ميديا« دارد جای »َمس ميديا« را می گيرد و جهان دارای صدها ميليون »سيتيزن ژورناليست« می شود و راه بازگشت »َمس ميديا« به اصول و قواعد ژورناليسم/ نقد 
رسانه و روزنامه نگار، تحوالت رسانه ها، خاطرات و سفرنامه های ژورناليستی

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها/ 17-13

گوشه اي از تاريخ آسياي جنوبي: از سرلشــكر محمدزمان کياني تا سپهبد پرويز کيانيـ  نگاهی به دولت »آزادهند« درتبعيد/ اعدام َعدنان ِمندِرس نخست وزير دهه 1950 ترکيه: وقتي که ارتش پاسدار قانون 
اساســي باشد/ آغاز بكار بردن توپ در نبرد دريايی از 23 ســپتامبر 1338   يک کتاب )خاطرات مارکو پولو( اروپا را توپدار، قدرت و استثمارگر کرد/ روزی که آالسكا يک مهاجرنشی روسيه شدـ  يک قرن بعد 
فروش آن به آمريكاـ  ادعای اســتالين نسبت به آن/ اينكاها چون تفنگ نداشتند، سرزمين »پرو« بدست چندصد اسپانيايی فتح شد/ نرون آماده براي جنگ با ايران/ لشكرکشي قدرت هاي وقت به روسيِه سال 
1918ـ  هدف؛ پا نگرفتن بلشويک ها بود/ درخت 1100 ساله انگليس که شاهد جنگی بود که مقدمه سلطه دهها ساله فرانسويان بر انگلستان شد/ روزي که عراق جنگ هشت ساله با ايران را آغاز کرد/ سازش 

ايران و عثماني بر سر بغداد، ولی ...

این ماه در گذر تاریخ /30-24

تازه های پزشكی شهريورماه 1400؛  از ارتباط درد با ضعف حافظه، خطر تداوم نشسته کاریـ   فايده خوردن غذاهای فيبردار، نياز انديشه کاران به ويتامين »بی« و مشكل گوش:/ تغيير نام شهر برحسب وضعيت 
سياســی روز!/ درباره سوفيا لورن به مناسبت زادروز او/ سالگشت فوت شهريار شــاعر بزرگ/ سالمندترين دوقلوی دنياـ  راز طول ُعمر طبق آخرين بررسی های جهانی/ دو توفان دريايی به فاصله 5 سال در 26 
ســپتامبر هزاران تَن را در ژاپن کشتند/ خلباني که رکوردهاي او هرگز شكسته نشده است/ کاپيتان آلمانی که يک ناو هواپيمابر انگستان و 8 کشتی ديگر را غرق کرد قرار بود آموزشگر نيروی دريايی ايران شود/ 

ستاره آمريكايی موسيقِی پاپ نامزدی خود را  با يک ورزشكار ايرانی آمريكايی اعالم کرد

دانستنی ها  / 48-41

خاطرات و مشاهدات ناشر روزنامک /19-18
مشــاجره در اطاق خبر بر سر آمار جمعيت ايران در 1335ـ  نمونه ای از آمارســازی ادارات!ـ  5 ميليون اختالف!/ يک روز رژه مشترک به نشانه دوستی و يک روز هم جنگ و جنگ برنده و بازنده داردـ  درس 
احتياط به دولتمردان/ زنی جوان و متولّد انگليس که به رغم تصريح اعالميه حقوق بشر از او سلب تابعيت شده و جايی را ندارد که به آنجا برود، مقام سلب کننده يک پاکستانی تبار!/ درگذشت عبدالعزيز بوتفليقه 

مردی که از پلكان انقالب مسلحانه الجزاير باال رفت، پايين نيامد تا مردم او را پايين کشيدند

از زبان تصویر /23-20
چند عكس تاريخ ساز با زيرنويس های آن
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دنیای رسانه ها/36-31
»اِرنســتو مونه تا« روزنامه نگار و مؤلف بنام ايتاليايي که شرايط روزنامه نگار بودن را به دست دادـ  اشــاره ای به نظرات و کارهاي او/ آپتن سينكلر 90 کتاب نوشت تا عقايدش را جهاني کندـ  اشاره ای به کتاب 
های او و تاثير آنهاـ  در يک دمكراسی صندوق آراء است که قدرت می سازد/ ُرمان تازه و 831 صفحه ای محمدسعيد حبشی زير عنوان »در پاريس بود که ...« / شرح خروج دو کودک از افغانستان که يک ابتكار 
ژورناليستی بود/ اهداء جايزه ژورناليستی به يک روزنامه نگار ايرانی آلمانی که وضعيت پناهجويان را انعكاس تأثيرگذار داده است/ زمان برتري جهاني ادبيات فارسي/ داستان نگارهای باالی 50 ميليونی/ وفات 

دو کاريكاتوريست بنام در يک روز در 94 سالگی و 101 سالگی و هر دو ازدواج نكرده بودند/ نخستين روزنامه يوميه آمريكا با شعار »آگاهي = دانستن، قدرت است« کار انتشار خودرا آغاز کرد

دانش و اندیشه در گذر زمان/ 40-37
دنيای رســانه ها/ پاپِر و اندرزهايشـ  گرفتن درس از تاريخـ  کســي که تاريخ نخوانده باشد نمي تواند يک مدير و زمامدار موفق باشد/ بحران اقتصادي سال 1551 انگلستان و پيدايش قانون گرشامـ  کشورهاي 

دچار بحران مالي نياز به يک توماس گرشام دارندـ  نگاهی به پول بَد و ...

مسئله افغانستان از ديدگاه استاد آرش رئيسی نژاد و دو اظهار نظر از دو مخاطب

سرمقاله /4-1

ايران عضو ســازمان همكاری و تعاون شانگهای شدـ  ســخنرانی آيت اهلل رئيسی در نشست سران اين سازمان و 
تروريسم اقتصادی خواندن تحريم ها/ خروج کامل نظاميان آمريكا از افغانستان پس از 20 سال تمام و چند ساعت 
پيش از وقت تعيين شده قبلی پايان يافت/ روزی که طالبان جسد يک نفر را در ميدان مرکزی شهر هرات از جراثقال 
آويزان کردند و اجساد سه نفر ديگر را برای نمايش عمومی در نقاط ديگر شهر قراردادند/ طالبان تعهدات خود به 
آمريكا را زيرپا نهادند و افغانستان وارد مسائل داخلی ديگری شد/ آمريكا روابط خود با پاکستان را مورد بازبينی 
قرار خواهد داد/ طالبان يک بانوخلبان افغان را سنگســار کردند/ يک بانوی ايرانی- آلمانی شهردار شهر بزرگ 
فرانكفورت آلمان شد/ عكس خبری جنجالی ماه سپتامبر  2021ـ   هدف باطنی التين ها از مهاجرت به فدراسيون 
آمريكا/ خروج 100 ميليارد دالر از ايران ظرف يک دهه / طالق های صوری با هدف دريافت بخشی از مستمری 
پدر و يا مادر بازنشسته و فوت شده!/ زنی که بر سر گم شدن يک کارت ديجيتال اِس. دی. پسرش را تير زد و کشت!!

گشتی در اخبار و نظرات / 12-5

پاسخ مشروح به اين پرسش که چرا »سوشــل ميديا« دارد جای »َمس ميديا« را می گيرد و جهان دارای صدها ميليون »سيتيزن ژورناليست« می شود و راه بازگشت »َمس ميديا« به اصول و قواعد ژورناليسم/ نقد 
رسانه و روزنامه نگار، تحوالت رسانه ها، خاطرات و سفرنامه های ژورناليستی

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها/ 17-13

گوشه اي از تاريخ آسياي جنوبي: از سرلشــكر محمدزمان کياني تا سپهبد پرويز کيانيـ  نگاهی به دولت »آزادهند« درتبعيد/ اعدام َعدنان ِمندِرس نخست وزير دهه 1950 ترکيه: وقتي که ارتش پاسدار قانون 
اساســي باشد/ آغاز بكار بردن توپ در نبرد دريايی از 23 ســپتامبر 1338   يک کتاب )خاطرات مارکو پولو( اروپا را توپدار، قدرت و استثمارگر کرد/ روزی که آالسكا يک مهاجرنشی روسيه شدـ  يک قرن بعد 
فروش آن به آمريكاـ  ادعای اســتالين نسبت به آن/ اينكاها چون تفنگ نداشتند، سرزمين »پرو« بدست چندصد اسپانيايی فتح شد/ نرون آماده براي جنگ با ايران/ لشكرکشي قدرت هاي وقت به روسيِه سال 
1918ـ  هدف؛ پا نگرفتن بلشويک ها بود/ درخت 1100 ساله انگليس که شاهد جنگی بود که مقدمه سلطه دهها ساله فرانسويان بر انگلستان شد/ روزي که عراق جنگ هشت ساله با ايران را آغاز کرد/ سازش 

ايران و عثماني بر سر بغداد، ولی ...

این ماه در گذر تاریخ /30-24

تازه های پزشكی شهريورماه 1400؛  از ارتباط درد با ضعف حافظه، خطر تداوم نشسته کاریـ   فايده خوردن غذاهای فيبردار، نياز انديشه کاران به ويتامين »بی« و مشكل گوش:/ تغيير نام شهر برحسب وضعيت 
سياســی روز!/ درباره سوفيا لورن به مناسبت زادروز او/ سالگشت فوت شهريار شــاعر بزرگ/ سالمندترين دوقلوی دنياـ  راز طول ُعمر طبق آخرين بررسی های جهانی/ دو توفان دريايی به فاصله 5 سال در 26 
ســپتامبر هزاران تَن را در ژاپن کشتند/ خلباني که رکوردهاي او هرگز شكسته نشده است/ کاپيتان آلمانی که يک ناو هواپيمابر انگستان و 8 کشتی ديگر را غرق کرد قرار بود آموزشگر نيروی دريايی ايران شود/ 

ستاره آمريكايی موسيقِی پاپ نامزدی خود را  با يک ورزشكار ايرانی آمريكايی اعالم کرد

دانستنی ها  / 48-41

خاطرات و مشاهدات ناشر روزنامک /19-18
مشــاجره در اطاق خبر بر سر آمار جمعيت ايران در 1335ـ  نمونه ای از آمارســازی ادارات!ـ  5 ميليون اختالف!/ يک روز رژه مشترک به نشانه دوستی و يک روز هم جنگ و جنگ برنده و بازنده داردـ  درس 
احتياط به دولتمردان/ زنی جوان و متولّد انگليس که به رغم تصريح اعالميه حقوق بشر از او سلب تابعيت شده و جايی را ندارد که به آنجا برود، مقام سلب کننده يک پاکستانی تبار!/ درگذشت عبدالعزيز بوتفليقه 

مردی که از پلكان انقالب مسلحانه الجزاير باال رفت، پايين نيامد تا مردم او را پايين کشيدند

از زبان تصویر /23-20
چند عكس تاريخ ساز با زيرنويس های آن

.
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به جای سرمقاله

مسئله افغانستان از دیدگاه استاد آرش رئیسی نژاد
 و دو اظهار نظر از دو مخاطب

www.iranianshistoryonthisday. 17 سپتامبر )26 شهریور 1400( پیامی با سه پیوست از یک مخاطِب برون مرزِ تاریخ آآنالین
com  تألیف ناشر مجله روزنامک دریافت شد که با مختصر اِدیت در زیر درج شده اند.

    فرستنده این پیام که خود را از اعضای کادر آموزشی یک دانشگاه برون مرز معرفی کرده و نخواسته که نامش درج شود نوشته 
است: امروز  مصاحبه دکترآرش رئیسی نژاد استاد دانشگاه تهران را که از روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران نقل شده بود دیدم و 
آن را که درباره مسائل افغانستان بود خواندم و از وسعت دانش و اندیشِه این استاِد هموطن ابراز غرور کردم و به این نتیجه رسیدم 
که ایراِن امروز هم بمانند قرون وسطی که غرب در ظلمِت کم دانشی و بی اندیشگی فرورفته بود، اندیشمند و دانشمند فراوان دارد.

    خالصه کنم؛ این استاد ریشه مسئله افغانستان را بدست داده بود و آن، وجود چند فرهنگی و چند قومیّتی بودن و برتری 
جویی یک قوم است و چنین کشور باید با یک دولت فراگیر و مشارکت نمایندگان همه اقوام اداره شود تا در صلح و رفاه بسر بَرد.

 ببینید؛ در همه قطعات امپراتوری پیشین ایران )قطعات جدا کرده شده( و به قولی؛ ایرانزمین که آقای محمود احمدی نژاد 
در طول 8 سال ریاست خود کوشید که عنوان »منطقه نوروز« را بر آن با گوش همگان آشنا کند و چند بار به تاجیکستان که 
اَوِستا آن را مادر ایرانزمین خوانده است سفر کرد، ریشه مسائل تقریبا یکسان است. مسائل عینی و مشهود در قطعات منفصله 
ایرانزمین که بیشتر جدایی سازی آنها از بدن مادر، در قرن نوزدهم و بدست لندن و سن پترزبورگ و سازش این دو قدرت و تأیید 
فرانسه صورت گرفت از افغانستان و مناطق غربی پاکستان در شرق، آسیای میانه در شمال شرقی، عراق، سوریه، لبنان و یمن 
در غرب و ارمنستان و آذربایجان و گرجستان در شمال غربی تقریبا ریشه مشابه دارند. همه این مناطق دست و بال ایرانزمین 
بودند و برای مثال؛ شهری در دل عراِق امروز هشت قرن پایتخت ایران بود ]تیسفون[. مشکالِت همِه این مناطِق جدا کرده شده 
یکسان است. برای مثال؛  دولت لندن عراِق کنونی  را ازمناطق مسکونی اقوام ُکرد و عرب و مخلوط ایرانی و پیرو فرقه های مذهبی 
متفاوت ایجاد کرد و عینا به همین گونه و با نقشه لندن، در افغانستان؛ پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها، ازبک ها، ایماق ها، بلوچ ها، 
ترکمان ها و ... در زیر یک پرچم قرار داده شده اند. در افغانستان برخورد اقوام بیشتراست، زیراکه تفاوت های فرهنگیـ  نژادی 
بیشتر است و یک قوم ]قوم پشتون[ همواره خواسته است بر اقوام دیگر حکفرمایی داشته باشد. در عراق، سران ُکرد از دیرزمان 
باهم سازش نداشتند ولی در افغانستاِن دست ساخت انگلیس، سران قوم پشتون که اکثریت پنجاه درصدی ]42 درصدی[ 

نسبت به اقوام و فرهنگ های دیگر دارد تا حدی متحد هستند.

keihanizadeh@gmail.com.
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    کوروش بزرگ بود که راه حل واقعی چنین مسائلی را  بدست داد و آن؛ ایجاد یک جامعه مشترک المنافع و به عبارت دیگر؛ دولت فراگیر 
ـ یک جامعه واقعی که اعضای آن هدف مشترک داشته باشند و برای رسیدن به این مطلوب، یار و یاور یکدیکر باشند. حزب کمونیست 
روسیه ساخت چنین جامعه ای را اعالم کرد، ولی درعمل واقعیت نداشت و مشاهده شد که فروپاشید. جامعه مشترک المنافع با فدراسیون 

و کنفدراسیون فرق دارد. اشکانیان راه کوروش رفتند ولی به جای جامعه مشترک المنافع، فدراسیون ساختند.
 مخاطب اضافه کرده است: درد سر ندهم، استاد آرش رئیسی نژاد، وجود مسئله چند فرهنگی و راه حل آن را در مورد افغانستان بدست 
داده است. من دو بار مصاحبه ]مصاحبِه نقل شده[ دکتر رئیسی نژاد را خواندم و سراغ روزنامه دنیای اقتصاد رفتم تا ببینم که نقل آن کم و 
زیاد نشده باشد. با صرف وقت، در اینترنت گشتم و پیدا کردم، پنجشنبه 18 شهریور )نهم سپتامبر 2021( در دنیای اقتصاد منتشر شده 
بود و خیلی مفصل. آن را خواندم و خالصه آن را با کاپی ]ُکپی[ تیتر آن در  صفحه اول »دنیای اقتصاد« و عکسی را که این روزنامه از استاد 
آرش چاپ کرده بود برایتان فرستادم. هرچه تالش کردم که عکس بهتری از استاد آرش بدست آورم، موفق نشدم و همان را که دنیای 

اقتصاد چاپ کرده بود برایتان فرستادم، تیتر مطلب از خود من ]مخاطب[ است، نَه از روزنامه دنیای اقتصاد.

    خالصه اظهارات دکتر رئیسی نژاد با دنیای اقتصاد که مخاطب به ضمیمه نظرات خود ارسال داشته، با همان تیتِر ارسال شده:

    به باور این استاد ایرانی؛ تا افغانستان به صورت یک جامعه واحد ملّی در نیاید بحران 

و درگیری ادامه خواهد داشتـ  استدالل مهم این استاد

    هفته گذشته ]پنجشنبه 18 شهریور 1400[ دکتر آرش رئیسی نژاد، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران و نویسنده، در گفت وگو با 
روزنامه »دنیای اقتصاد« تحوالت شتابان افغانستان، خروج آمریکا پس از 20 سال جنگ و چگونگی شکل گیری طالبان را مورد تحلیل قرار 
داد و این مصاحبه تیتر بزرگ صفحه اول این روزنامه قرار گرفته بود. این استاد دانشگاه با پرداختن به فرآیند ناکاِم دولت - ملت سازی در 
افغانستان نظر داده است که این کشور ورای آنکه چه نوع حکومتی داشته، همواره دچار سه مشکل هویتی؛ دولت، نظام و ملّیت بوده است. 
وی با اشاره به نفوذ همه جانبه قوم پَشتون در افغانستان )که نزدیک به نیمی از جمعیت آن را تشکیل می دهد( و اینکه طالبان در درجه 
نخست یک گروه قومی است تا یک گروه مذهبی، معتقد است که این گروه، افغانستان را تنها برای خود و قوم خود )پَشتون ها( می خواهد.

    دکتر رئیسی نژاد تاکید می کند که حفظ احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت )32 ساله، تحصیلکرده ایران و انگلستان، پسر احمدشاه 
مسعود قهرمان ملی پارسی زبانان( که اینک در والیِت بغایت کوهستانِی پارسی زبان پَنجشیر ایستادگی می کند، باید خط قرمز ایران در 

معادالت افغانستان باشد.
    در این مصاحبه این استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران گفت که برای تحلیل بحران افغانستان )کشور653 هزار کیلومتری با 
32 میلیون و 800 هزار جمعیت(  باید ریشه های ژرف آن را دریافت؛ نخست اینکه باید به علِت وجودِی افغانستان نگاه کنیم، یعنی زمان 
و زمینه تاسیس افغانستان را در نظر آوریم. افغانستان در لحظه تاسیس به عنوان یک موجودیت سیاسی، هیچ گونه علت درون زاِی ملّی 
معتبری نداشت، به این معنا که شکل گیری این کشور به دلیل پیامدها و مصالح رقابت ژئوپلیتیک میان روسیه تزاری و امپراتوری انگلستان 
یا »بازی بزرگ« در اوراسیا در طول سده نوزدهم بود. در آن زمان در حالی که تزارهای روسیه نگران گسترش نفوذ لندن در غرب و جنوب 
آسیا بودند، انگلستان نیز قصد داشت با استفاده از کمربند ژئواستراتژیِک کشورهای حائل )Buffer ( از پیشروی مسکو به سوی ِهند )هنِد 

انگلیس( جلوگیری کند.
    در میان این کمربند )از بُسفور تا آمو دریاـ  جیحون(، ایران جای گرفته بود که منطقه افغانستان صدها بلکه هزاران سال در دل آن قرار 
گرفته بود و به همین دلیل، تالش برای کنترل ایران، سیر و سویه برخورد روسی- انگلیسی را تعیین و ایران را به جبهِه اصلِی »بازی بزرگ« 
تبدیل کرد. در کنار رقابت دو قدرت برای تضعیف و کوچک کردن ایران، رقابت ژئوپولیتیِک بازی بزرگ به شکل گیری امارِت )امیرنشیِن( 
افغانستان به عنوان کشوری تحت الحمایه دولت لندن انجامید. در این میان، دولت لندن از طریق جنگ زمینیـ  دریایی با ایران ]که این 
تعرض از حمله به بوشهر آغاز شد[، هرات و مناطق اطراف آن را نیز با پیمان ننگین پاریس و مبادله شده در 1858 از ایران جدا کرد. کوتاه 
اینکه، این نقش حائل بودن )ایجاِدBuffer State( در»بازی بزرگ« بود که به برآمدن )ایجاد( افغانستان انجامیدـ  تا علتی درونی و برخاسته 
از اراده ملّی به ایجاد و استقالل آن. پس، هیچگونه نیروی درون زایی در پدید آمدن این کشور، وجود تاریخی نداشته است و زمانی که 
نیروی درون زایی وجود نداشته باشد، نمی توان از دل گروه های فرهنگی و مذهبی متفاوت، آن هم در کشوری کوهستانی مانند افغانستان 
که چهار راه اقوام و گروه های مختلف بوده، یک کشور و یک ملت شکل داد. به همین دلیل است که افغانستان، ورای آنکه چه نوع حکومتی 
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داشته، همواره دچار سه مشکل هویتی بوده است:
    -1 هویّت دولت )State identity (، افغانستان به عنوان یک دولت همواره دچار مشکل بوده است.

    -2 هویّت نظام ) Regime identity (، کمتر زمانی است که شاهد باشیم حاکمیتی که در کابل مستقر بوده بر تمام افغانستان حکمرانی 
کرده باشد.

    -3 هویّت ملی ) national identity(، مفهوم افغانستانی به عنوان یک ملت و کلّیِت جمعی مبهم است. واژه افغان یا اوغان در زبان پشتو 
به مفهوم پشتون است، اما اقوام دیگر مانند تاجیک ها )حدود 30 درصد جمعیت(، هزاره ها )حدود 9 درصد(، هراتی ها، ترکمانان )حدود 
3 درصد(، ازبک ها )حدود 9 درصد(، سادات، قرلق ها، نورستانی ها و قزلباش ها )جمعا چند میلیون( به رسمیت شناخته نشدند. از زمان 
شکل گیری تدریجی موجودیِت به اصطالح مستقل افغانستان، اینـ  قوم پشتون بوده که قدرت را در دست داشته است )از امیران و پادشاهان 
گرفته تا روسای جمهوریـ  کمونیست و ... و ازجمله حامد کرزای و اشرف غنی و حتی واسطه آمریکاتی مذاکراتـ  زلمای خلیلزاد(. از زمان 
ترور نادرشاه بزرگ )شاه ایران( در 1747 ]در توطئه چند ژنرال در اردوگاه نظامی قوچان[ تاکنون، قدرت همواره در دست قوم پشتون 
بوده است؛ نخست بخش پشتون نشین به مرکزیت قندهار و سپس )پس از شکست ایران در جنگ با انگلیس در بوشهر و خوزستان، بر سر 
هرات و نواحی اطراف آن(، سایر نقاط. طالبان نیز پشتون هستند و پشتون ها برپایه رسوم و فرهنگ قبیله ای، پشتیبان یکدیگرند بویژه 

وقتی ببینند که اقوام دیگری در برابر آنها در حالت مقابله ایستاده اند.
    وقتی کشوری چند قومّیتی و چند فرهنگی با این همه نیروهای گریزنده از مرکز و کنترل ناپذیر چنین مشکالتی داشته باشد، نمی توان 
توّقع داشت که این مشکالت در یک دوره زمانِی »میان مدت« از میان برود. به دلیل بافتارِ عشیره ای و قومیّتی که اکثرا به دور از توسعِه 
باثبات زیسته اند، هیچ گونه جنبش ملّی و حاکمّیت سیاسی مقتدر از دل این جامعه بیرون نیامده است تا بتواند این کشور را- حتی با مشت 
آهنین از طریق توسعه آمرانه - به انسجام برساند. به بیان دیگر، بافتارِ)پایه و زیر بناِی( فرهنگی- قومّیتی، ساختار ژئوپلیتیک افغانستان و 
فقدان منطق وجودی تاسیس این کشور مانعی بوده است برای شکل گیری وحدت ملّی و در نتیجه هویّت ملی در این کشور. به این  ترتیب، 
می توان گفت که در افغانستان ملت واحد واقعی وجود ندارد. فقدان ملت واقعی یعنی نبود گروهی از انسان ها با فرهنگ و روش زیست 
مشترک و تالش برای دستیابی به اهداف و منافع مشترک )فرموِل ِدکارت در ایجاد جامعِه واحد(. پس نمی توان توقع آن را داشت که در 
مدت زمانی کوتاه آن را دموکراتیک کرد و سپس بخواهیم بر این اساس دولت تشکیل دهد. می توان روی کاغذ برایش یک قانون اساسی 
خوب و مترقیانه نوشت، اما مشکل آن است که افغانستاِن دست ساخت انگلستان یک کشور تا حدی سرهم بندی شده است تا کشوری 
واقعی )natural state ( . بنابراین نمی توان پیش بینی کرد که مسائل و اختالفات به آسانی پایان یابد. البته نباید فساد گسترده مقامات و 
بزرگان در دهه های اخیر را هم نادیده گرفت. این فساد، سرعت فروپاشی را بیشتر کرد. پاسخ درست به این سئوال که چرا آمریکا با این 
سرعِت دور از انتظار و با برجای گذاردن تسلیحات خود! و پایگاه هوایی بَگرام که خودش آن را ساخته بود و پس از 20 سال عملیات نظامی 
و تحمل هزینه و تلفات، افغانستان را تَرک و اشرف غنی فرار کرد و طالبان بدون کوچکترین مقاومت ارتشـ  ارتش دست ساخت آمریکا 
ـ به قدرت بازگشتند آسان نیستـ  آمریکا در سال 2001 طالبان را از قدرت برکنار کرده بود و 20 سال با آنها در جنگ و ستیز بود. ]می 
گویند که آمریکا از طالبان تعهد گرفته بود، ولی با کدام ضمانت اجرایی!، که حکومت فراجناحی باشد، انتقام، تبعیض و کشتار در کار نباشد 
و نَه بازگشت به دوران حکومت 1996 تا 2001 طالبان[. گذشت زمان و تحوالت بعدی، علت و نتیجه را روشن خواهد ساخت و همچنین 
نیات و نقشه های پنهان آمریکا از آن خروج شتاب زده. واضح بوده است که طالبان دوست آمریکا نبوده و نخواهند بود و به تعهداتی که در 

مذاکرات دوحه سپرده اند عمل نخواهند کرد.

تیتر روزنامه دنیای اقتصاد و تصویر دکتر آرش رئیسی نژاد )دریافت شده از مخاطب تاریخ آنالین(
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مخاطب دیگر: فصل هفتم قرارداِد دست کشیدن ایران از هرات که کابل، واشنگتن و 

پاکستان باید به آن توجه داشته باشند؛ حق لشکرکشی

 مطلب زیر در همین زمینه  دو روز بعد )28 شهریور( از یک مخاطب دیگر »تاریخ آنالین ایرانیان« از لس آنجلس دریافت شد:
    

    »اظهارات دکتر آرش رئیسی نژاد استاد دانشگاه تهران درباره افغانستان را در تاریخ آنالین ایرانیان خواندم، بسیار دقیق و درست بود و 
آگاهی از آن برای دولت های ذینفع ازجمله آمریکا و پاکستان، الزم. استاد رئیسی نژاد که بجاست ضمن تدریس به دولت هم نظر مشورتی 
دهد در جایی از مصاحبه اش، از قرارداد پاریس )قرارداد امضاء شده میان ایران و انگلستان در پاریس در چهارم مارس 1857 که رئیس دولت 
وقت فرانسه به عنوان شاهد، امضای خودرا پای آن گذاشته است و این قرارداد بعد از مبادله از 1858 اجرا شد و ایران که در جنگ دریایی 
ـ زمینی بر سر هرات و مناطق تاجیک نشین افغانستان از انگلستان شکست خورده بود، از آن مناطق پس از هزاران سال دست کشید( به 
عنوان قرارداد ننگین نام برده است. این، درست است. ولی، باید گفته شود که در این قرارداد، یک مورد مهم و قابل توجه نیز وجود دارد و 

آن فصل هفتم قرارداد است.
    فصل هفتم قرارداد پاریس که منجر به جدایي هرات و مناطق تاجیک نشین، پس از 24 قرن یکپارچگی از بدنه ایران شد به دولت ایران 
این حق را داده است که اگر از ناحیت افغانستان )نامي که دولت لندن بر خاور ایران وقت گذاشته( احساس خطر کند بتواند لشکر به افغانستان 
بکشد و منطقه خطر را متصرف و اصحاب خطر را تنبیه و مجازات کند. در این قرارداِد 15 فصلي، نمایندگان ایران تنها پس از افزودن آن 
فصل )فصل هفتم( حاضر به امضای قرارداد شدند و این کوتاه آمدن دولت لندن به قبول این فصل هم به این سبب بود که شنیده بود ایران 
که در خوزستان و بوشهر از نیروهای اعزامی انگلیس از هند به خلیج فارس شکست خورده بود قصد دارد از خراسان و کرمان نیرو به نیمروز، 
فراه و هرات بفرستد و تاجیک ها و هزاره ها به ایران کمک خواهند کرد زیراکه از امیِر دست نشانده دولت لندن در کابل که یک پشتون ُسنی 
و تبعیض گرا است راضی نیستند. در جنگ زمینی در این منطقه، انگلیسی ها نمی توانستند پیروز شوند و در پی همین محاسبه، جنگ با 

ایران بر سر هرات را از بوشهر! و با توپ های دورزن ناوگان خود آغاز کردند.
    قرارداد پاریس دست دولت های ایران پس از امضای آن را بازگذارده است و قرارداد، سند است و مردم امروز دنیا که باسواد و از طریق 
سوشل میدیا با هم در ارتباط هستند این را می دانند و دولت های ذینفع ازجمله آمریکا و پاکستان باید به مفاد آن بویژه فصل هفتم آن توجه 
داشته باشند. ایران یک برادر طبیعی )نمی گویم فقط فرهنگی( به نام جمهوری تاجیکستان دارد که هیچگاه تاجیک های افغانستان را 
فراموش نمی کند و می دانیم که روسیه همچنان در تاجیکستان نیروی نظامی دارد و برخی از آنها در مرزبانی با نیروهای تاجیکستان 

مشارکت دارند.«.
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5

گشتی در اخبار و نظرات

ایران عضو سازمان همکاری و تعاون شانگهای شدـ  سخنرانی آیت اهلل رئیسی در 
نشست سران این سازمان و تروریسم اقتصادی خواندن تحریم ها

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، 17 سپتامبر 2021 )جمعه 26 شهریورماه 1400( از پذیرفته شدن »سند عضویت 
دائم« ایران در سازمان همکاری و تعاون شانگهای، در اجالس سران کشورهای عضو این سازمان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان خبر داد. وی گفت 

که مردم ما آثار این عضویت را در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم مشاهده خواهند کرد.
    در این نشست، سران چین، روسیه و تاجیکستان از عضویت ایران در سازمان تعاون و همکاری شانگهای حمایت کردند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
ایران سخنرانی که به گفته اصحاب نظر؛ خالصه سیاست های دولت جمهوری اسالمی است ایراد کرد. تصویب عضویت ایران در سازمان همکاری و تعاون 
شانگهای انعکاس وسیع رسانه ای داشته است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه فدرال، نیز در سخنرانی خود، همکاری های ایران را »مثبت و مهم« 

خواند و گفت روسیه حامی »مشارکت تمام عیار« ایران در این سازمان 20 ساله بوده است. ایران از 16 سال پیش عضو ناظر این سازمان بود.
    در پی تصویب عضویت ایران، علیرضا حقیقیان دستیار وزیر  امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و مدیرکل اوراسیای این وزارت گفت: پذیرش عضویت 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهای Shanghai Cooperation Organization - SCO     معروف به   Shanghai Pact، در واقع اعالم شکست پروژه 
منزوی سازی جمهوری اسالمی ایران توسط آمریکا و کشورهای غربی بوده است. همکاری ها و فعالیت های این سازمان مانع بزرگی بر سر راه سیاست های 

یکجانبه گرایانه آمریکا و غربی ها خواهد بود و موجب تقویت همکاری های منطقه ای و چندجانبه گرایی خواهد شد.
    

       متن سخنان آیت اهلل رئیسی در نشست سران سازمان شانگهای:
    

    آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور ایران دراین جلسه ضمن سپاسگزاری از اعضای سازمان که با عضویت رسمی ایران موافقت کردند گفت: زمانی که ریاست 
جمهور را عهده دار شدم، جهت گیری سیاست خارجی خود را تمرکز بر »چندجانبه گرایی اقتصادی« و تقویت »سیاست همسایگی« به معنای وسیع آن 

و تقویت حضور در سازمانهای منطقه ای معرفی کردم.
    توسعه فرهنگی، دستور کار اول همکاری بین کشورهای صاحب تمدن است. بخش عمده خزانه فرهنگ و معنویت جهان در آسیا قرار دارد. آسیا َمهد 
تمدن بشری است و قلب تپنده آن در چین، هند، تاجیکستان و ایران فرهنگ ساز بوده است. فرهنگ و تمدن آسیایی همیشه با همگنی ) Harmony (، صبر، 

ادب، احترام متقابل و خیرخواهی و در یک کالم، حکمت و عدالت همراه بوده است. بزرگترین ادیان ابراهیمی در آسیا بوده اند.
    معنویت، نیاز همیشگی بشریت و گمشده انسان امروز است. بحران معنویت زیرساخت همه بحران های جهان است. انحصارگرایی، خشونت و نقض 

حقوق بشر جلوه هایی از پیامدهای دوری از معنویت است؛ ایران می تواند نقش مهمی در توسعه منطقه گرایی فرهنگی ایفا کند.
    ترکیب دو ابتکار اوراسیایی و جاده - کمربند می تواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشد و ظرفیت های عظیم جمهوری اسالمی ایران به لحاظ 
ژئوپلتیک، جمعیت، انرژی، حمل و نقل، نیروی انسانی، و از همه مهمتر معنویت، فرهنگ و تمدن می تواند تحرک معناداری به این چشم انداز ببخشد. این 
منطقه در طول تاریخ پیوستگی شگرفی داشته است و احیای این پیوستگی از کارویژه های پیمان شانگهای و مورد تاکید جمهوی اسالمی ایران است. آسیا 
سرزمینی غنی از تمدن ها و ارزشهاست. نقش آفرینی آسیا در عرصه بین الملل نیازمند حفظ تجانس )هارمونی( بین ملت ها و تمدن های خود است. ایران 

تجانس بین ملت ها و تمدن های آسیایی را تقویت می کند.
    جهان وارد دوران جدیدی شده است. سلطه طلبی و یکجانبه گرایی رو به زوال است. نظام بین الملل به سوی چند قطبی شدن و بازتوزیع قدرت به 
سود کشور های مستقل، در حال تغییر است. در شرایط کنونی، صلح و امنیت جهانی از ناحیه سلطه طلبی و چالش هایی همچون تروریسم، افراط گرایی 
و جدایی طلبی در معرض تهدید قرار دارد؛ تهدیدهایی که طیف وسیعی از کشورهای جهان و بویژه اعضاء و شرکای سازمان همکاری شانگهای را هدف 

قرار داده است.
    آسیا همچون گذشته هاِی نه چندان دور در کانون تغییرات جهانی قرار دارد. حفظ و تقویت صلح در این پهنه گسترده، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت 
است. سازمان همکاری شانگهای و »روح حاکم بر آن« یعنی اعتماد متقابل، منافع مشترک، برابری، رایزنی مشترک، احترام به تنوع فرهنگی و توسعه 

مشترک، ابزار کلیدی در راستای حفظ صلح در قرن 21 است.
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    صلح و توسعه، از مسیر همکاری و هماهنگی کشورهای کلیدی این منطقه حاصل می شود. در این مسیر، شکل دهی و تقویت پیوندهای زیرساختی میان کشورهای 
مختلف اهمیت و ضرورت دارد. ابتکار کمربند - راه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال - جنوب به عنوان طرح های کلیدی در حوزه اتصاالت زیرساختی می توانند 

در تقویت منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا نمایند. این پروژه ها، نَه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.
    ایران حلقه وصل سه طرح زیرساختی فوق الذکر است. ایران می تواند از طریق کریدور شمالـ  جنوب، حلقه وصل جنوب و شمال اورسیا باشد و آسیای مرکزی و 
روسیه را به هند پیوند دهد. کریدور شمال- جنوب می تواند زیرساخت همگرایی در قالب »اوراسیای بزرگ« را تقویت کند. ایران در مسیر یکی از کریدورهای ابتکار 
کمربند و راه، یعنی کریدور چین، آسیای مرکزی و غرب آسیا قرار دارد و می تواند پیوند دهنده شرق و غرب اوراسیا باشد. همچنین بندر بزرگ چابهار ایران ظرفیت 

تبدیل شدن به مرکز تبادالت چندین کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه دارد که با هّمت اعضاء می تواند به نمادی از همکاری همه اعضای سازمان شانگهای باشد.
    سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همواره مبتنی بر مشارکت فعال در سازمانهای بین المللی، چندجانبه گرایی و مخالفت با یکجانبه گرایی بر پایه عدالت، 

همکاری، احترام متقابل و ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالش های بین المللی و منطقه ای بوده است.
    امروز نظام بین الملل با چالش ها و مشکالت متعددی رو به روست که حل آنها توسط یک دولت به تنهایی امکان پذیر نیست. چالش اول، همه گیری کرونا است 
که نه تنها سالمت ملت های جهان را هدف قرار داده بلکه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل توجهی نیز در بر داشته است. ما از تالش های اعضای 
سازمان شانگهای، بخصوص چین و روسیه و هند، برای کمک به واکسیناسیون جهانی تشکر می کنیم و آن را در راستای کمک به روح همکاری در عرصه بین الملل 
ارزیابی می دانیم. هرگونه اختالل در روند کمک به سالمت انسان ها از طریق واکسیناسیون جهانی به بهانه تحریم، ضد حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است. حل 
این مشکل، شدیدا نیازمند همکاری بین المللی است و اعضای پیمان شانگهای پتانسیل فراوانی را در این زمینه دارند و جمهوری اسالمی ایران حاضر است در این 

زمینه فعاالنه همکاری کند.
    تحریم یا تروریسم اقتصادی، چالش دیگری است که به مهمترین ابزار سلطه طلبان برای تحمیل اراده به دیگران بدل شده است. تحریم یا تروریسم اقتصادی از موانع 
کلیدی پیشبرد همگرایی منطقه ای محسوب می شود. سازمان همکاری شانگهای به طراحی ساختارها و مکانیسم های مقابله جمعی با تحریم نیاز دارد. تحریم های 
یکجانبه تنها علیه یک کشور نیست بلکه همانگونه که در سال های اخیر روشن شده است تعداد بیشتری از کشورهای مستقل بویژه اعضای سازمان را در بر می گیرد. 

طراحی مکانیسم های مقابله جمعی با تحریم های یکجانبه در قالب این سازمان اهمیت و ضرورت دارد.
    از سوی دیگر، ناامنی که مخل توسعه و پیشرفت و تروریسم مانع رشد اقتصادی پایدار است. جمهوری اسالمی ایران با سابقه بیش از 40 سال تقابل و مبارزه بی امان 
با تروریسم و افراط گرایی، خدمات شایسته ای برای تحقق صلح و عدالت در منطقه غرب آسیا انجام داده است. ما هم پیمان عراق و سوریه در تقابل با داعش و سایر 
جریان های تروریستی بوده ایم. شراکت راهبردی ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در سوریه، تجربه ای ارزشمند و الگویی موفق برای همکاری با سایر 
شرکای منطقه ای و فرامنطقه ای در آینده است. اینجانب دست همکاری برای تحقق صلح و هم پیمانی برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی به سوی همه دولت های 
مشارکت کننده در این اجالس دراز می کنم. ما نیازمند اقدام جمعی برای تامین امنیت و عدالت به عنوان زیرساخت های اصلی توسعه و پیشرفت هستیم. متأسفانه 
بیش از دو دهه مبارزه ی نمایشی آمریکا با تروریسم در افغانستان و عراق، موجب از دست رفتن فرصت های فراوان این دو کشور در تامین امنیت و رفاه برای ملت های 
خود گردید. آمریکا چند سال است که این الگوی ناموفق را به سوریه نیز صادر کرده است. مراکز حضور و تحرک نیروهای آمریکا در سوریه، از ناامن ترین و بی ثبات ترین 
مناطق این کشور است. جمهوری اسالمی ایران معتقد به امنیت مشترک است و امنیت را تفکیک شده نمی داند. راه تامین امنیت مشترک، راه بومی است که صرفا با 

مشارکت قدرت های منطقه ای و بدون مداخله دیگران ]خارج از منطقه[ امکان پذیر است.

آیت اهلل رئیسی و امامعلی رحمان در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای در شهر دوشنبه
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    مسئولیت وضعیت ایجاد شده در افغانستان، تماما بر عهده ی آمریکا و کشورهای همکار آن در این مدت است. اما ما کشورهای منطقه بایستی شرایطی را فراهم 
کنیم تا مردم افغانستان بتوانند بر مشکالت خود چیره شوند و مسیری را برای آینده ای مطمئن ترسیم کنند. از نظر جمهوری اسالمی، این مهمـ  تنها از طریق کمک 
کشورهای منطقه به مشارکت مؤثر همه ی اقوام در حاکمیت آینده افغانستان محقق خواهد شد. طبیعتا کشورهای منطقه صرفا نقش تسهیل گری دارند. دخالت 

خارجی در افغانستان بر مشکالت می افزاید و در نهایت، بر بی ثباتی در آن کشور دامن می زند.
    بر همین اساس، جمهوری اسالمی ایران آماده است تمام توان خود را در خدمت ایجاد حکومتی فراگیر، همه شمول و مستقل در افغانستان قرار دهد و همانند 
تمامی این سال های سخت که در کنار برادران و خواهران افغانی خود بوده ایم، به یاری آنان بشتابیم. لکن، مایلم تأکید کنم که تحقق چنین هدفی از عهده هیچ کشوری 

به تنهایی برنمی آید و نیازمند کارِ مشترک و سامان یافته در قالب ساز و کارهای منطقه ای است.
    تامین حقوق ملت ایران در حوزه برنامه صلح آمیز هسته ای، تضمین منافع مشترک کشورهای در حال توسعه است. هیچ موضوعی نمی تواند فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای ایران را که در چارچوب مقررات بین المللی انجام می شود، دچار توقف کند. دیپلماسی یکی از ابزارهای تامین منافع ملی کشورهاست، ولی دیپلماسی زمانی 
کارآمد است که همه طرف ها در عمل به آن پایبند باشند. تهدید و فشار، پای دیپلماسی را ُسست می کند و دست آن را می بندد. متاسفانه برخی طرف ها با استفاده از ابزار 
تهدید و فشار تصور می کنند می توانند دیپلماسی را به نفع خود رقم بزنند، در حالی که با این ترفند عمال دیپلماسی را از میدان به در می کنند و آن را از کارایی می اندازند.

    جمهوری اسالمی ایران رفع تحریم ها را حق تردیدناپذیر ملت ایران می داند و هر فرایندی را که خالف این حق باشد، در راستای منافع ملت ایران نمی داند. 
جمهوری اسالمی ایران ضمن احترام به رفتار مستقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به رسمیت نشناختن تحریم های ظالمانه یکجانبه آمریکا و عدم 
پیروی از سیاست های تحریمی غیرقانونی این کشور، تقویت همکاری های دوجانبه را به ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در ارتقای نقش راهبردی سازمان 

همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی می داند.
    همچنین الزم می دانم، توجه اعضای سازمان را به ضرورت همکاری در موضوعات محیط زیستی در موضوعاتی مثل رشد فناوری، همکاری های پساکرونا، امنیت 
سایبری، دیپلماسی مردمی و ارتباط وسیع با مردم و برخورد سازمان یافته با جرایم سازمان یافته، با مواد مخدر و تروریسم اعالم کنم. معتقدم اعضای سازمان شانگهای 
با اعتماد به پیشینه ریشه دار تمدنی خود می توانند روشهای موجود برای دستیابی و گسترش صلح و امنیت را بر مبنای دیپلماسی و تعامل همه جانبه مبتنی بر عدالت 

و معنویت استوار سازند.
    بار دیگر از رییس جمهوری محترم تاجیکستان تشکر و قدردانی می کنم. برای دولت و مردم این کشور آرزوی سعادت و بهروزی دارم و ریاست کشور ازبکستان را 
بر این سازمان تبریک عرض می کنم و در پایان یکبار دیگر از همه اعضای محترم برای عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم، از رئیس 

جمهوری محترم تاجیکستان، رئیس جمهوری محترم روسیه و رئیس جمهور محترم چین صمیمانه متشکر و قدردان هستم.
    

    گزارش خبرگزاري یونایتدپرس اینترنشنال از تصویب عضویت ایران در سازمان شانگهاي:
    

Sept. 17 (UPI) - Iran became a full member of the Shanghai Cooperation Organization Friday (Sept. 17) as 

its new President Ibrahim Raisi blasted the United States and unilateralism

    Iran, which has faced heavy sanctions by the United States, accepted membership in the group, that includes 

China, Russia, India, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan

    Iran and the United States had talked about returning to the deal but nothing has come of those discussions.

    "The world has entered a new era," Raisi said. "Hegemony and unilateralism are failing. The international 

balance is moving toward multilateralism and redistribution of power to the benefit of independent countries."

    Raisi said. Iran wants to be an "active participant" in international organizations "based on justice, 

cooperation, mutual respect and the need to play a constructive role in facing international and regional 

challenges."

    Calling sanctions levied against his country by the United States and western allies "economic terrorism," 

he said the penalties continue to be the greatest threat to regional stability

    "The Shanghai Cooperation Organization needs to design structures and mechanisms for a collective 

response to sanctions," Raisi said. "It is important and necessary to design mechanisms for collective 

confrontation with unilateral sanctions in the framework of this organization."

    Shanghai Cooperation Organization was created in 2001 as a political, economic and security alliance led by 

China and Russia. Iran had observatory status for 15 years until being granted full status on Friday - Sept. 17
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خروج کامل نظامیان آمریکا از افغانستان پس از 20 سال تمام و چند ساعت پیش از وقت 
تعیین شده قبلی پایان یافت

 نظامیان آمریکا آخر وقت سی ام آگوست 2021 )هشتم شهریورماه 1400( و چند ساعت زودتر از وقت تعیین شده از سوی دولت آمریکا )جو بایدن(، افغانستان را 
درست پس از 20 سال عملیات و دادن تلفات نسبتا سنگین و هزینه تریلیونی تَرک کردند و به این مناسبت، طالبان که بار دیگر بر افغانستان مسلط شده اند روز بعد )سه 
شنبه 31 آگوست( در کابل جشن گرفتند و تیِرهوایی شلیک کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که از بابت تصمیم سریع اش به خارج ساختن همه نظامیان از 
افغانستان و برجای گذاشتن انبوه تسلیحات آنان مورد انتقاد است ضمن سخنانی از اقدام خود دفاع کرد. آخرین نظامی آمریکایی که از طریق فرودگاه بین المللی کابل، 
افغانستان را ترک کرد، یک ژنرال آمریکایی بود. گفته شده است که فعالیت سفارت آمریکا در کابل نیز به حالت تعلیق درآمده است و گویا تا زمان تعیین تکلیف دولت 
افغانستان. آمریکا در پی رویدادهای معروف به 11 سپتامبر )سپتامبر 2001( و رِد تقاضای واشیگتن از سوی طالبان که رئیس القاعده را که رویدادهای 11 سپتامبر کار 
این گروه بوده تحویل دهد، به افغانستان لشکر کشید و دست طالبان را از حکومت افغانستان کوتاه کرد ولی نتوانست آنها از میان بردارد و زد و خورد به صورت پراکنده 
20 سال ادامه داشت.    تکمیل خروج نظامیان آمریکا از افغانستان چهار روز پس از دو انفجار انتحاری پُرتلفات در کنار یک ورودی فرودگاه کابل صورت گرفت. اصحاب 
نظر گفته اند که بهتر بود آمریکا فرودگاه نظامی بَگرام را که خودش آن را ساخته بود قبال ترک نمی کرد و آمریکاییان و وابستگان افغانِی آنها از این فرودگاه خارج می 

شدند، نَه از فرودگاه عمومی حامد کرزای. فاصله فرودگاه بگرام از شهر کابل بیشتر است و دسترسی القاعده به آن کمتر.
    در دو انفجار انتحاری که پنجشنبه 26 آگوست 2021 )چهارم شهریور 1400( در یک ورودی فرودگاه بین المللی و دیوار کشیده کابل )فرودگاه حامد کرزای( 
روی داد 13 نظامی آمریکایِی مامور مراقبت از محل ازجمله یک تفنگدار 20ساله ایرانی تبارِ آمریکایی بنام کریم نیکویی که خانواده اش در کالیفرنیای جنوبی زندگی 
می کنند کشته شدند و همچنین دهها افغان )و طبق برخی گزارش ها، بیش از یکصد تَن( و نیز دو انگلیسی که قصد خروج از افغانستان را داشتند. در این دو انفجار 
شماری از جمله 18 آمریکایی دیگر نیز مجروح شدند. با وجود این، همان روز بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که تصمیم ندارد آخرین روز خروج نظامیان آمریکا 
از افغانستان را که 31 آگوست تعیین شده است تمدید کند، ولی از داعش و همدست آن؛ القاعده که انفجارهای فرودگاه کابل را بر عهده گرفته اند انتقام خواهد گرفت. 
مقامات آمریکایی همان روز از طالبان برای کمک در این زمینه و نیز مراقبت از فرودگاه کمک خواستندـ  طالب هایی را که تا چند هفته پیش دشمن خود می دانستند.

     به گفته مقامات مربوط آمریکا، از چهاردهم آگوست )23 اَُمرداد 1400( که طالبان وارد کابل شدند و اشرف غنی )قبال استاد دانشگاه در آمریکا و دارای دو فرزند 
متولد آمریکا( رئیس جمهوری افغانستان از کشور فرار کرد و به امارات عربی متحده رفت تا سی ام این ماه بیش از 124 هزار غیر نظامی آمریکایی و افغان از طریق 
فرودگاه کابل خارج شده اند. دولت آمریکا ترتیب روزانه دهها پرواز حمل و نقل از فرودگاه کابل را داده بود. با وجود این، هنوز شماری غیرنظامی آمریکایی در افغانستان 
هستند. مسئله اسکان پناهجویان افغان که خارج شده و یا خواهند شد مدتی ادامه خواهد داشت.     برخی از اصحاب نظر که از پیروزی ناگهانی و پیش بینی نشده 
طالبان شگفت زده شده اند، تردیدهایی هم به سیاست آمریکا در این زمینه ابراز کرده اند و گفته اند که باید دید هدف اصلی آمریکا چه بوده است و کار افغانستان به 

کجا خواهد کشید. پیش بینی و قضاوت کردن هنوز زود است.

روزی که طالبان جسد یک نفر را در میدان مرکزی شهر هرات از جراثقال آویزان کردند و 
اجساد سه نفر دیگر را برای نمایش عمومی در نقاط دیگر شهر قراردادند

به گزار 25 سپتامبر 2021 آسوشیتدپرس طالبان که بر شهر هرات مسلط شده اند در میدان مرکزی این شهر که زمانی پایتخت ایران و دورانی ولیعهدنشین ایران 
بود و از مراکز فرهنک ایرانی،  چهار جسد را که کشته بودند به میدان آوردند، یکی از اجساد را با هدف ترساندن مردم، از جراثقال آویزان کردند و سه جسد دیگر را با 
همین هدف برای نمایش عمومی به چهارراههای پُررفت و آمد شهر بردند. رئیس پلیس هرات و منصوب طالبان، گفته است که این چهار تن مجرم بودند.  163 سال 

پیش انگلستان با لشکرکشی به ایران از راه خلیج فارس، این دولت را مجبور کرد که از هراِت خود صرف نظر کند!.

 رئیس اداره زندان ها در افغانستان: مجازات »اعدام و قطع دست« از سر گرفته می شود
 

ُماّل نورالدین ترابی از بنیانگذاران گروه طالبان و متصدی امور زندان ها در دولت جدید طالبان به اسوشییتدپرس گفته است که این دولت باردیگر و مطابق شرع، 
مجازات اعدام و قطع دست را به اجرا خواهد گذاشت؛ زیراکه در دیگران تنبُّه ایجاد می کند و از ارتکاب جرم خودداری می کنند. وی روشن نساخت که مرتکبین کدام 

جرم مشمول مجازات قطع دست و یا اعدام شدن هستند.
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طالبان تعهدات خود به آمریکا را زیرپا نهادند و افغانستان وارد مسائل داخلی دیگری شد
به رغم وعده هایی که طالبان به آمریکا داده بودند، دولت فراگیر تشکیل ندادند و مقامات کشور از میان خودشان انتخاب 
شده اند و به جای سازش با جناح های دیگر و در کنار هم بودن، چند روز است که افغانستان باردیگر و بسان دو دهه آخر قرن 
بیستم دچار مشکالت داخلی و تظاهرات در شهرها شده است و باردیگر پاکستان که رئیس دولت آن )ِعمران خان( یک پشتون 
تبار است پای به معرکه افغانستان گذارده است. احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود قهرمان ملی همه پارسی زبانان و ایرانی 
تبار ها پای به میدان نهاده و رهبری جبهه مقاومت را بدست گرفته است. او که مقاومت در برابر طالبان را از والیت پنجشیر آغاز 
کرده گویا به تاجیکستان رفته است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تا کنون دو بار به طالبان هشدار داده است.

 پدر احمد مسعود که »کوروش معاصر« لقب گرفته بود با توطئه طالبان ترور شد. چند هفته پیش که در والیت پنجشیر میان 
افراد احمد مسعود و طالبان جنگ درگرفته بود، یک پهپاد )هواپیمای بدون خلبان( پاکستانی فهیم دشتی روزنامه نگار بنام افغان، 
خواهر زاده دکتر عبداهلل عبداهلل، از بستگان احمد مسعود و سخنگوی جبهه مقاومت را کشت و مسئله را آشتی ناپذیرتر کرد. 

فهیم دشتی موسس کانون روزنامه نگاران افغان و مدیر یک هفته نامه به سه زبان، محبوب پارسی 
زبانان بود. پارسی زبانان جهان جمهوری تاجیکستان را تشویق به مداخله کرده اند. هنوز روسیه در 
تاجیکستان واحد نظامی و مرزبان دارد. هند از مداخله پاکستان که طالبان دست ساخت آن کشور 
اند ابراز نگرانی کرده و نگران شده که اوضاع افغانستان در کشمیر آن تأثیر گذار باشد و احتمال جنگ 
دیگری با پاکستانـ  هندی که 4 میلیون سرباز زیر پرچم دارد با ناو هواپیمابر و سالح اتمی.  دولت 

های آسیای میانه نیز نگرانند که تروریست ها از افغانستاِن طالبان وارد سرزمین های آنها شوند.

تفسیرنگاران نوشته اند که مقامات واشیگتن باید می دانستند که طالبان به رغم هرگونه تعهد 
زبانی، راه خودرا تغییر نخواهند داد و افغانستان وارد دوران ناآرامی تری خواهد شد.

آمریکا روابط خود با پاکستان را مورد بازبینی قرار خواهد داد
آنتونی بلینکن، وزیرامور خارجه آمریکا دوشنبه 22 شهریور )13 سپتامبر 2021( اعالم کرد که در هفته 
های آینده واشینگتن روابط خود با پاکستان را مورد بازبینی قرار می دهد تا مشخص کند که از اسالم آباد 

)دولت پاکستان( چه انتظاری در رابطه با تحوالت آینده افغانستان دارد.
بلینکن که در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافته بود، گفت که به نظر می 
رسد دولت پاکستان هدف های متعدد در افغانستان دارد که برخی از آنها با منافع ما )امریکا( در تضاد 
است. پاکستان در افغانستان دست به بازی های دوگانه زده است )که می خواهد افغانستاِن آینده، مطابق 
خواست آن باشد(. یک مسئله هم، تفاوت همکاری با ما در زمینه مبارزه با تروریسم است. برایش نقشی 

را که در این زمینه باید ایفاء کند روشن خواهیم ساخت.
پاکستان روابط عمیقی با طالبان دارد و متهم به حمایت از این گروه در طول جنگ هایشان با دولت 
تحت حمایت آمریکا در افغانستان بوده است.  در عین حال پاکستان به همراه قطر یکی از دو کشوری 
بشمار آورده می شوند که بیشترین نفوذ را در میان طالبان دارند. پس از ورود نظامی آمریکا به افغانستان 
در سال 2001 برای سرکوب  تروریست هایی که طراح رویدادهاِی »ناین ایلِِون« بودند بسیاری از رهبران 

طالبان به پاکستان فرار کردند که دوباره در هر فرصتی بازگشته اند.
طالباِن ُسّنی مذهب پشتون Pashtunنژاد هستند که اینان عالوه بر 42 درصد از جمعیت افغانستان، 
34 میلیون تَن از جمعیت پاکستان را تشکیل می دهند و زبان آنهاPashto است. ِعمران خان رئیس دولت 
پاکستان یک پشتون تبار است. انگلستان با ایجاد مرز معروف به خط دیوَرند )تلفظ آن در ایران؛ دوراند( 
پشتون ها را که دارای یک فرهنگ  و یک قومّیت هستند از هم جدا و دو قسمت کرد )میان افغانستان 
و هندوستان که این قسمت بخشی از پاکستان شده است(. پشتون ها تا کنون چند بار در صدد ایجاد 

کشوری برای خود برآمده اند )کشور پختونستان(.

احمدشاه مسعود و پسرش احمدمسعود

 فهیم دشتی

بلیکن
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طالبان یک بانوخلبان افغان را سنگسار کردند
از میان دو خلبان با قیمانده افغانستانِی زن، یکی سه سال پیش به آمریکا پناهنده شد و یکی دیگر ششم شهریور 
1400 توسط طالبان سنگسار گردید. وی صفیه فیروزی است که یک بار در دهه 1990 میالدی از دست طالبان جان 

سالم به در برده بود اما این بار سنگسار شد. او، یک بانو خلبان افغانستانی در کار خود بسیار ماهر توصیف شده است.
 دفعه اول )دهه 1990( که طالبان روی کار آمدند، ادعای رعایت حقوق انسانی داشتند و حتی اعالم کرده بودند 
که زنان می توانند با رعایت پوشش اسالمی به کار دولتی خود بازگردند. اما دفعه دومـ  آِگست 2021ـ  که بار دیگر 
و پس از توافق اعالم نشده با آمریکا، زمام امور افغانستان را بدست گرفته اند در همان دو هفته اول، بسیاری از زنان 
شاغل افغانستان را بیکار کرده اند. اما در این میان سرنوشت صفیه فیروزی )خلبان زن( از همه تلخ تر بود. این خلبان 

زن بدون اعالم دلیل، توسط طالبان سنگسار شد.
صفیه فیروزی، یکی از چهار زن خلبان نیروی هوایی افغانستان بود. او در دهه 1990 )سال 1996( و بعد از افتادن 
افغانستان بدست طالبان، به همراه خانواده اش به پاکستان مهاجرت کرد. اما پس از سقوط طالبان در سال 2001 

بدست آمریکا، با خانواده اش به کابل بازگشت.

صفیه در یک مصاحبه که چرا خلبان شده و آن هم خلبان نیروی هوایی گفته بود هنگامی که در دبیرستان تحصیل می کرد با دیدن یک آگهی رسانه ای  به آکادمی 
نظامی رفت. در اینجا متوجه شد که فرماندهی نیروهای هوایی افغانستان در جستجوی دخترانی است که در بخش خلبانی آموزش ببینند و خلبان شوند. در آن 
زمان دولت افغانستان در دست حزب کمونیست بود. در آن سال 13 دختر برای شرکت در آن برنامه، داوطلب شدند اما تنها او توانست در امتحانات ورودی و آزمایش 
جسمانی )دید چشم و ...( موفق شود و پس از طی کردن دوره آموزش خلبانی به عنوان خلبان وارد نیروی هوایی افغانستان شودـ  او با ورود به دنیای هوانوردی، عنوان 

دومین بانو خلبان افغانستانی را بدست آورد.
صفیه فیروزی در دوران کارآموزی هوانوردی، با محمد جواد نجفی آشنا شد و با وی ازدواج کرد و چندی بعد فرزندی به نام نرگس را به دنیا آورد  و تا زمان زاییمان 
و گرفتن مرخصی موقت، هزار پرواز انجام داده بود و یکی از خلبانان موفق کشور بود. بانو فیروزی با هواپیمای  c-208 پرواز می کردـ  هواپیمای حمل و نقل نظامی. او 

عمدتا به نظامیان افغانستان  مستقر در مناطق کوهستانی خوراک و تجهیزات می رساند و گاهی هم چترباز منتقل می کرد.
نیلوفر رحمانی بانو خلبان دیگر که برنده جایزه بین المللی زنان شجاع از دولت آمریکا شده است سه سال پیش )سال 2018( به آمریکا پناهنده شد و در این کشور است.

یک بانوی ایرانی- آلمانی شهردار شهر بزرگ فرانکفورت آلمان شد
دویچه وله و خبرگزاری آلمانـ  14 سپتامبر 2021 )23 شهریور 1400(: نرگس اسکندریـ  گرونِبرگ )دکتر در 
روان درمانی از دانشگاه فرانکفورت( متولّد تهران، 56 ساله )متولّد یکم اسفند 1343ـ  بیستم فوریه( با رای شورای 
شهر فرانکفورت، برای مدت 5 سال شهردار این شهر بزرگ آلمان و از مراکز بزرگ تجارت و بانکداری اروپا شده 
است. وی که از اعضای حزب سبز آلمان است، از سال 1985 )1364 ه. ش.( در آلمان زندگی می کند و شوهر او 
دکتر گرونبرک نیز یک روانپزشک آلمانی است. دکتر نرگس اسکندری قبال رئیس کمیسیون همبستگی اجتماعی 
شورای شهر فرانکفورت بود و یار و یاور مهاجران بویژه مهاجران سالخورده. در این مدت او در دفتر روانشناسیـ  روان 

درمانی خود همچنان فعال بود.
    انتخاب دکتر نرگس اسکندری با رای اکثریت اعضای شورای شهر فرانکفورت آلمان به سمت شهردار این شهر 
انعکاس رسانه ای وسیع داشت که به این مناسبت در برخی از رسانه ها به تاریخچه شهر و احزاب آلمان نیز اشاره 
شده بود، با انتشار عکس های متعدد از نرگس و دخترش مریم. در انتخابات پارلمانی آلمان نیز سه ایرانیـ  آلمانی به 

عضویت در این پارلمان انتخاب شده اند.
    روزنامه ایندیپندنت شرح بیشتری در این باره انتشار داده است. فرانکفورت آلمان در نیمه اول هزاره یکم میالدی توسط »فرانکـ  آلمان ها، طایفه ای از قوم ژرمن« 
در کنار روِد ماین ساخته شده است. فورت )در انگلیسی؛ فورد( به معنای آب کم عمق است و فرانک از قوم آلمانی فرانک ها گرفته شده است )فرانک های کنار رودخانه 
ـ رودخانه ماین(. این شهر که با حواشی اش حدود دو و نیم میلیون جمعیت دارد تا زمان ایجاد آلماِن واحد بدست بیسمارک، استقالل داشت و از اعضای اتحادیه 
ژرمن ها بود. در جریان جنگ دوم جهانی آسیب فراوان دید وتنها در یک حمله متفقین، بیش از 5 هزار کشته داد و در 29 مارس 1945 )اواخر جنگ( صحنه نبرد 
لشکرهای 5 پیاده و 6 زرهی آمریکا با نیروهای هیتلر بود و بدست این دو لشکر آمریکا افتاد. فرانکفورت پس از جنگ جهانی دوم وابسته به ایالت فدرال ِهس شده است.

صفیه فیروزی پس از پرواز، باند 
فرودگاه نظامی را ترک می کند

دکتر نرگس اسکندری
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عکس خبری جنجالی ماه سپتامبر  2021ـ  
هدف باطنی التین ها   از مهاجرت به فدراسیون آمریکا

 

این عکس ها که در آمریکا سر و صدا بپا کرده در مرز جنوبی آمریکا )استیت تکزاس( توسط فتوژورنالیست؛ پال راتجه گرفته شده و در یک عکس، یک مرزبان سوار 
را در حال دستگیری یک فرد هیتیایی که غیر قانونی )بدون ویزا و پاسپورت( در منطقه رودخانه »دل ریو« وارد آمریکا شده بود نشان می دهد و همچنین عبور شماری 
دیکر بدون پاسپورت و ویزا از رودخانه مرزی. هیتی )هائیتی مستعمره قدیم فرانسه در کارائیب( یک جزیره است ولی کسی نمی پرسد که این هزاران فرد چگونه از دریا 
گذشته و مکزیک به آنها اجازه عبور تا رسیدن به مرز آمریکا را داده است!. به باور برخی، التین های قاره آمریکا می خواهند که با ورود به هر ترتیب و شکل به فدراسیون 
آمریکا )قلمرو دولت فدرال واشینکتن( درصد بزرگی از جمعیت را تشکیل دهند و در انتخابات نقش بیشتری داشته باشند و همچنین در استیت های جنوبی و جنوب 
غربی اکثریت را. آنها پیش از فروش استیت های جنوبی و جنوب غربی از سوی مکزیک به دولت واشینگتن و فروش فلوریدا از جانب اسپانیا به آن دولت، در این استیت 
ها اکثریت داشتند. دونالد ترامپ در مورد ورود التین ها دست به سختگیری زده بود و در مرز جنوبی در حال کشیدن دیوار بود که با رفتن او از کاخ سفید، از میزان 

سختگیری ها کاسته شده که باعث اعتراض حزب جمهوریخواه است.
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خروج 100 میلیارد دالر از ایران ظرف یک دهه
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران 21 شهریور 1400 )12 سپتامبر 2021( از خروج »100 میلیارد دالر« سرمایه طی یک دهه گذشته از 

ایران خبر داد.
تاکنون آمار رسمی از حجم واقعی فرار سرمایه از کشور منتشر نشده است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم اسفند سال گدشته اشاره به خروج حدود 100 میلیارد دالر سرمایه از کشور کرده بود.
 

طالق های صوری 
با هدف دریافت بخشی از مستمری پدر و یا مادر بازنشسته و فوت شده!

به گزارش خبرگزاری ایلنا، اخیرا در رسانه ها انتقادهایی از »طالق های صوریـ  ظاهری« با هدِف دریافت مستمری پدر و یا مادر متوّفا مشاهده می شود و از این 
عمل به عنوان پدیده  ای با هدف »سوءاستفاده از صندوق های بیمه ای و بازنشستگی« یاد می شود و معدودی از زنانی بوده اند که به قصد گرفتن بخشی از مستمری 
بازنشستگی پدر و یا مادر متوفا از صندوق های مربوط، از شوهران خود به طور صوری و ظاهری طالق گرفته و طالقنامه کاغذی را به صندوق مربوط داده تا مستحق 

دریافت بخشی از مستمری پدر و یا مادر فوت شده شان شوند که نوعی سوء استفاده از صندوق های بازنشستگی است.

ایلنا اضافه کرده است: بیست و هفتم شهریورماه 1400، زهرا سجادی )معاون سابق امور خانواده در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهور( با اشاره به انجام 
طالق های صوری در کشور برای گرفتن حقوق بازنشستگی پدران و مادران، گفت: طالق های صوری انجام می گیرد و ظاهرا کسی حواسش نیست. این شمار پس از 

آنکه مستحق دریافت مستمری بازنشستگی پدر و یا مادر متوفای خود شناخته شوند بی سر و صدا به زندگی مشترک شان باز می گردند.

قانون گوید که اگر مستمری بگیر فوت کند و دختر وی شاغل نباشد و از سن قانونی باالتر باشد و شوهر هم نداشته باشد، می تواند از مستمری پدر و یا مادر خود 
استفاده کند. واضح است که این قانون برای دخترانی وضع شده است که بعد از فوت پدر یا مادر و نبود همسر، پشتیبان مالی نداشته باشند.

زنی که بر سر گم شدن یک کارت دیجیتال اِس. دی. پسرش را تیر زد و کشت!!
به گزارش فاکس نیوز، ساعت ده و 15 دقیقه  بامداد شنبه 11 سپتامبر 2021 )20 شهریورماه 1400( در شیکاگو یک بانوی 37 ساله پسر خردسال خود را در خانه 

با شلیک چند گلوله کشت. این زن »فالون هریس« نام دارد.
علت تیراندازی به فرزند، گم شدن کارت حافظه ) SD ( این زن بود. معموال از این کارت ها در دوربین دیجیتال عکاسی و ضبط و پخش موسیقی و عمدتا در اتومبیل 
استفاده می شود. او از پسرش پرسیده بود که کجاست کارت اِس. دی. و پسر با باال انداختن شانه اش پاسخ داده بود که نمی داند و دو بار پاسخ نه داده بود. فالون قبال 
از آن کارت در اتومبیل استفاده می کرد و آن را بیرون آورده بود. مادر پس از شنیدن دوبار پاسخ نه آنچنانی از فرزند، سالح خود را بدست گرفت و بسوی پسرش که 

به آشپزخانه دویده بود شلیک کرد و باعث مرگ پسر شد. گفته شده است که سابقه نداشته مادری پسر خردسالش را بر سر چیز کوچکی مثال کارت ضبط بکشد.

فالون و پسرش 
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13

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 
)شهریور1400( مجله روزنامک شماره 89 

پاسخ مشروح به این پرسش که چرا »سوشل میدیا« دارد جای »َمس میدیا« 
را می گیرد و جهان دارای صدها میلیون »سیتیزن ژورنالیست« می شود و راه 

بازگشت »َمس میدیا« به اصول و قواعد ژورنالیسم

پرسش مخاطب: 48 سال است که در آمریکا زندگی می کنم. سالهای پیش، صبح زود که از خانه بیرون می رفتم پشت دِر خانه ها و یا در 
درایووی ] Drivewayـ  ورودی اتومبیل از خیابان به محوطه بیرونی خانه که بعضا به گاراِژ خانه منتهی می شود[ تقریبا همه خانه ها روزنامه می 
دیدم که روزنامه رسان همه روزه در سپیده َدم می آورد و می انداخت و نیز در کنار هر فروشگاه و یا چهارراه صندوق های سکه ای فروش روزنامه 
بود، ولی دیگر اثری از صندوق ها نیست و روزنامه رسانی به خانه ها ) home delivery ( هم تا حدود 60 درصد کمتر شده است. در منازل نیز به 

خبرهای بیشتر شبکه های تلویزیونی توجه نمی شود و مردم دیدن برنامه های آشپزی را بر بخش اخبار ترجیج می دهند، چرا؟.

    پاسخ:
برای اینکه آنچه را که مردم از رسانه ها )نوشتاری و صوتیـ  تصویری( انتظار دارند و می خواهند، خبر کامل و در جریان تحوالِت روز قرارگرفتن 
استـ  اخباری که به زبان ساده نوشته شده باشد تا درک رویداد آسان باشد و نیز برایشان جای سئوال باقی نگذارد. مردم قرن 21 حوصله خواندن 
و شنیدن مطلب طوالنی به اسم خبر و یا خبر ناقص را ندارند. اگر اخبار طبق اصول خبرگیری تهیه و مطابق قواعد خبرنویسی تنظیم شده باشد 
یعنی که خالصه و اصل مطلب در »لیِد خبرـ  پارگراف اول« آمده باشد و خبر شامل هر 6 عنصر آن )ِکی، کجا، کیـ  چی، چرا، چگونه( و به صورت 
مثلث معکوس تنظیم شده باشد، با افزوده شدن سابقه، و روزهای بعد دنبال شود، مردم به همانگونه که به آب و غذا نیاز دارند به آگاه شدن از 
تحوالت و رویدادهای روز احساس نیاز می کنند و خبر و نظر خواندن و دیدن، بمانند گذشته برایشان عادت می شود )اصطالحا؛ نوعی اعتیاد(.

ژورنالیست شدن، دیگر نیاز چندان به رفتن دانشگاه ندارد، یک آموزش کوتاه مدت و آشنا شدن با اصول و قواعد خبرشناسی، خبرگیری 
و خبرنویسی و اصول حرفه و تعاریف ژورنالیسم و داشتن استعداد، هوش و عشق به این حرفه و تسلط بر زبان )دستور زبان، واژه شناسی، 
عبارت و جمله نویسی( کافی است. روزنامه نگاری باید پیشه دائمی و تنها مشغله باشد تا در آن پیشرفت کرد. بنابراین، از نبود کار در جامعه، به 
کار خبرنگاری روی آوردن، درست نیست. قبال یک خبرنگار باید از فنون گرفتن و ساختن عکس )در تاریکخانه(، چگونگی کار حروفچینی، 
صفحه بندی و تصحیح و در مورد تهیه خبر برای رادیو تلویزیون از اِدیت نوار، تهیه فیلم برای نشان دادن سابقه و تنظیم با روش T اطالع داشت 
که دیجیتال شدن، این کارها را ساده کرده و همان بکاربردن تلفن دستی )ِسلفونـ  موبایل( و اِدیت کامپیوتری و تعیین اندازه و نوِع حروف و 
طرز صفحه بندی و تصویرسازی )فتو شاپـ  پِینت شاپ پرو( کافی است. قبال هر رسانه، میز ترجمه خبر از زبان های رایجـ  انگلیسی، فرانسه، 
اسپانیایی و روسی و بعضا عربی داشت که اینک »گوگل« ظرف چند ثانیه هر مطلبی را به هر زبان مورد درخواست، ترجمه می کند ولی این 

ترجمِه گوگلی نیار به تصحیح دارد که کار دبیِر میز و یا نویسنده نشسته است.

دیده شده است که در قرن 21 و اصطالحا؛ عصر اینترنت، دبیران میزها مطابق تعاریِف »سازمان رسانه« انتخاب نمی شوند )حد اقل داشتن 
3 سال تجربه خبرگیری، 5 سال خبرنگاری و نشان دادن شایستگی و قبول شدن در مصاحبه معلومات عمومی و داشتن اطالع کامل از وظایف 

و وضعیت حوزه خبری میزی که باید دبیر آن شوندـ  امتحان شفاهی در شورای سردبیری.
 به نظر می رسد که سردبیران اجرایی هم، دیگر عمال ژنرال تحریریه نیستند و تحریریه ها مدیر اداری و نیز دبیر عمومی )دریافت کننده نامه 
و نظرات مردم و ...( ندارند. روزنامه ایران )روزنامه دولت( در دهه اول حیات تازه خود از 1373 از این لحاظ )سازمان تحریریه( کامل بود و می 
توان گفت که نمونه در جهان ژورنالیسم. حسین انتظامی در دوران مدیرکلی و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تالش بسیار ازجمله ترجمه 
و تدوین فنون روزنامه نگاری و توزیع میان روزنامه نگاران و تالش برای ایجاد انجمن روزنامه نگاران پیشکسوت برای دادن آموزش و اندرز به 
روزنامه نگاران جوانتر و برگزاری نمایشگاه ساالنه مطبوعات به عمل آورد و نیز علیرضا ملکیان روزنامه نگار بنام که دو دهه پیش در ردیف روزنامه 
نگاران برجسته جهان اعالم شده بود، در دوران معاونت مطبوعاتی خود در وزارت ارشاد تالش بسیار برای اعتالی ژورنالیسم وطن به عمل آورد.



مشکل دیگرـ  اینترنت که خبرگیر و خبرنگار را تنبل و پشت میزنشین کرده است و به نظر می رسد که دیگر، فرقی میان خبرنگار و نویسندِه نشستِه 
اطاق خبر نباشد. خبرنگار باید به محل برود و بمانند کارآگاه پلیس پیرامون آنچه که مقامات گفته اند، یا در وبسایت های رسمی و غیر رسمی آمده است 
و یا از راههای دیگر به گوشش رسیده تحقیق کند، از آگاهان و استادان و نیز مردم کوچه و خیابان نظرخواهی کند و مطلب کامل به دست دبیر میز دهد و 
دبیر میز آن را برای سابقه نویسی به نویسندِه نشسته میز بدهد و در این صورت است که رسانه های امروز برای مردم همان می شوند که در قرون گذشته 
بودند و نوعی اعتیاد و نیاز به خواندن و در مورد تلویزیون؛ دیدن و شنیدن اخبار و نظرات. دیده شده است که در این دو دهه، خبرنگاران پشت ِدسک تاپ ها 
)کامپیوترهای روی میزی( نشسته و مطالب داده شده از سوی مقامات و منابع رسمی را که انشاء خاص اداری و تشریفاتی دارند کاپیـ  پِیست می کنند و ....

در دو دهه گذشته  دیده شده است که مخاطبان رسانه ها به محض خواندن و یا شنیدن واژه نامأنوس و یا نام یک فرد و یک شهر و یک کشور سراغ اینترنت 
می روند تا معنا و سابقه را بخوانند و این، برایشان وقتگیر است.

همچنین برخی برای دیدن خبرها، سراغ سرچ انجین ها می روند که آنها هم فقط اخبار منابعی را بدست می دهند که مشتری آنها و یا در جهت سیاست 
و منافع شان هستند درست همان کاری که خبرگزاری های بزرگ در قرن بیستم می کردند و سازمان ملل نرفت یک خبرگزاری جهانی و یا یک سرچ 
انجین بی طرف بسازد. ترامپ رئیس پیشین فدراسیون آمریکا نتوانست حریف این منابع انتقال خبر شود و او را از رساندن حرفهایش محروم  ویا تحریف 

Louis Dobbs کردند و شکست خورد. لو دابز
  ژورنالیست تلویزیونی شهیر و 76 ساله با بیش از پانزده میلیون مخاطب را که در برنامه خود دست آن گروه از رسانه 
ها و سرچ انجین ها را باز می کرد مجبور به کناره گیری از فاکس نیوز کردند. در سال های اخیر در بسیاری از کشورها، 
اصحاب منافع و کمپانی های خارج از حرفه ژورنالیسم روزنامه ها و شبکه های رادیوـ  تلویزیونی را خریده و متعلق به 

خود کرده اند تا حربه و پلکانشان باشند و یا اینکه رادیو تلویزیون اینترنتی برای خود ساخته اند و ....    

با این اوصاف، مردم سراغ کسب اطالع از خودشان رفته اند و سوِشل میدیا  جای َمس میدیا )رسانه های همگانی( 
را گرفته و هر روز این جانشین شدن وسعت می گیرد.  از طریق سوشل میدیا، جهان بزودی دارای حدود یک میلیارد 
»اِدی آدامز« می شود که یک عکس از او، جهانیان را برضد جنگ ویتنام برانگیخت و تاریخساز شد و صفحه ای در 

تاریخ عمومی و تاریخ ژورنالیسم. ماجرا از این قرار بود:   
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در جریان تعّرض »تِت« در سال 1968 که ویت کنگ پایگاهها و اردوگاههاي آمریکاییان در جنوب ویتنام را مورد حمله همزمان قرارداده بودند، چند 
مامور پلیس سایگون مردي را به اتهام همدستي با ویت کنگ دستگیر کرده و دست بسته نزد سرتیپ »نگوک لوآن« رئیس پلیس که در یک چهار راه شهر 
بر کار ماموران نظارت مي کرد برده بودند. سرتیپ نگوک لوآن بدون این که تحقیق کرده باشند که آیا آن مرد واقعا همدست ویت کنگ بوده و یا اشتباها 
دستگیر شده است در همانجا در برابر چشم مردم تپانچه خود را بیرون کشید و یک گلوله به مغز آن مرد خالي کرد و او را جا به جا کشت و »اِدي آدامز« 
فتوژورنالیست آمریکایی که در آنجا حضور داشت از این وضعیت به گونه اي که پلیس متوجه نشود عکس گرفت و این عکس که برنده جایزه پولیتزر شد 
از سوي اسوشییتدپرس در سراسر جهان توزیع گردید و در روزنامه ها به چاپ رسید و از شبکه هاي تلویزیوني پخش شد و مردم را به خروش درآورد. از 
آن پس آمریکاییان آرام نگرفتند و دست از تظاهرات ضد جنگ برنداشتند تا نیکسون رئیس جمهوري آمریکا شد و مجبور گردید که واحدهاي زرمی این 

کشور را از ویتنام خارج سازد و در نتیجه وحدت ویتنام تامین گردد.
 این عکس به صورت یک سند در همه کتاب هاي تاریخ عمومي درج شده است. »اِدي آدامز« فتو ژورنالیست که در آخرین روز تابستان 2004 درگذشت 
دهها سال خبرنگارـ  عکاس اسوشییتدپرس، مجله تایم و مجله پاِرید بود. ستون مصّور او در جراید دیگر زیر عنوان »یک روز از زندگي«، معروف است که 

در سال 2003 بهترین موضوع هاي آن را به صورت کتابي با قطع بزرگ تحت همین عنوان منتشر ساخته بود.

امروزه هرکس می تواند در خیابان، کوچه، بازار و هر محل دیگر به محض مشاهده وضعیتی خالف انتظار و ... با تلفن خود عکسش را بگیرد و در سوشل 
میدیا قرار دهد و چیزی پنهان نماند و مسائل عیان شود.

Gabby Petito در شهریورماه )آگوستـ  سپتامبر 2021( یک ضعف ژورنالیسم آمریکا را منعکس کرده است و نشان داده  همین قتل دختر  22 سالهـ 
است که خبرنگار هرچه را که پلیس به او بدهد عینا منعکس می کند که کاری آسان تر از نوشیدن آب است، نه اینکه تالش و تحقیق خودش را که برای 

مخاطبان جالبتر است و ریشِه قضیه و انگیزه را می خواهند.        

این دختر در اَُمردادماه 1400 با نامزد 23 ساله اش با یک استیشن واگن )برای خوابیدن در آن در مسیر راه( برای یک سفر دوِر آمریکا، فلوریدا را تَرک 
می کنند و دو سه هفته بعد، نامزد 23 ساله بدون »گابی« به فلوریدا باز می گردد و کسی هم نمی پرسد که دختر کجاست تا اینکه چند روز بعد جسد دختر 
در درختزاری در حاشیه پارک جنگلی ویومینگ )حدود 4 هزار کیلومتر به دور از فلوریدا( به دست می آید که آثار ضربه در بدن او مشاهده می شود. با 
وجود این، نامزد وی رسما متهم نمی شود و هیچ روزنامه نگاری نمی رود جزئیات روابط این دو تن را از آشنایانشان و والدین دختر تحقیق کند تا اینکه 
یک مامور پلیس در استیت یوتا می گوید که این دو در جریان سفر، مشاجره و نزاع کرده بودند اما شکایت نداشتند. انتشار این مطلب باعث فرار و ناپدید 
شدن نامزد مقتوله شد ولی باز رسانه ها همان اظهارات پلیس را منعکس کردند بدون تحقیقات مستقیم خودشان که بروند از دوست و آشنای این دو و 
در مسیر آنها و جزئیات تماس های تلفنی با خانواده و ... را دریابند و منعکس کنند. با این وضعیت، چه انگیزه ای می تواند باشد که مردم روزنامه بخرند و 

یا اخبار تلویزیونی را ببینند.

مورد دیگر، روز نهم سپتامبر )ناین ایلون( 2021ـ  سالروز رویدادهای پنتاگون و برج دوقلوهای نیویورک با 2هزار  و  977 کشته و حدود 25 هزار مجروح، 
تقریبا همه روزنامه های آمریکا عکس، تیتر و یا ترسیم برج ها به مناسبت گذشت 20 سال از آن واقعه را در صفحات اول خود درج کرده بودند و بعضا در 
سراسر صفحه، با اشاره به خروج آمریکا، 11 روز پیش از این سالروز از افغانستان که برای سرکوب عامالن و هواداران رویداد ناین ایلون به این کشور لشکر 
کشیده بود. ولی هیچکدام از این رسانه ها برای این چند سئوال که به ذهن هرکس در سراسر جهان می رسد پاسخ بدست نیاورده و ننوشته بودند، حتی 
حدس اصحاب نظر را: چرا آمریکا به این سرعت و تماما خارج شد که  چنین خروجی از میدان جنگ در طول تاریخ سابقه نداشت؟، آمریکا به افغانستان 
نیرو فرستاد و طالبان را که از القاعده حمایت می کرد از حکومت برکنار کرد و آنجا ماندگار شد تا ریشه طالبان برافکنده شود، پس چرا به این سرعت خارج 

)1
40

ر0
ریو

شه
( 

89
ره 

شما
ک 

نام
وز

ه ر
جل

م

15



شد و حکومت دوباره بدست طالبان افتاد؟، آیا این، یک شکست نبود؟، قضاوت تاریخ چه خواهد بود؟، چرا دهها میلیارد دالر اسلحه را تعمدا دست نخورده 
در آنجا رها ساخت تا بدست طالبان افتند و راه هرگونه بازگشت سد شود؟، چرا پایگاه بَگرام را برای روز مبادا حفظ نکرد؟، چرا به قول و قرار طالبان که می 
دانست رعایت نمی کنند اطمینان کرد؟، اگر نقشه و طرِح پشت پرده دیگری در کار است، چرا رسانه ها حدس اصحاب نظر را ننوشتند؟ و دهها چرای دیگر. 

در همه موارد در دو دهه اخیر، خبرنگاران به جای رفتن به محل و تهیه چگونگی رویداد به صورت کامل، هرچه را که یک مقام گفته و یا در توئیتر و 
وبسایت او درج شده عینا ُکپی می کنند و درج و پخش می شود. مقام که خبرنویس نیست که سابقه کار و جزئیات را بدهد و از اصل مطلب شروع و به فرع 
مطلب برسد. می خواهد تصمیم و اقدام خودش را با الفاظ رسمی و اداری بگوید و بنویسد. در این دو دهه در هرجای دنیا که رسانه ها را ببینید وضعیت به 
همین صورت است.  برای مثال؛ خبر یک حادثه شهری و یا جرم را، رسانه ها به همانگونه درج و پخش می کنند که مقام پلیس به آنها می دهد و غالبا پاسخ 
به چرا و چگونه ندارد، به عبارت دیگر؛ خبرـ  ناقص است، زیرا که انگیزه ارتکاب را بدست نمی دهد تا با اتخاذ تدابیری از تکرار پیشگیری شود. همین وضعیت 
سبب شده است که توجه به »سوشل میدیا« زیاد شود و به جای »َمس میدیا« مردم سراغ سوشل میدیا بروند که هرکس خبری داشته باشد و یا عکسی 
از صحنه ای گرفته باشد در آنجا قرار می دهد و جهان اینک حدود یک میلیارد از این رسانه های شخصی دارد و ادامه آن، ُعمِر »مس میدیا« را به پایان می 
بَرد مگر اینکه بازگشتی به رعایت اصول ژورنالیسم و قواعد خبرگیری و خبر نویسی بشود. عوامل »َمس میدیا« باید درباره هر خبر بروند و نظر اصحاب نظر 

و دانش و اندیشه را بپرسند نه اینکه منتظر شوند خود اصحاب نظر به آنان مراجعه کنند و نظرشان را بنویسند و یا بگویند.
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نقد رسانه و روزنامه نگار، تحوالت رسانه ها، خاطرات و سفرنامه های ژورنالیستی

و شرح مشاهدات درضعف جهانی و روزافزون رسانه ها )نشریات، رادیوتلویزیونها و ...( و خروج آنها از چارچوب اصول و تعاریف ژورنالیسم که ریزش 
مخاطبان را درپی داشته انگیزه مؤلف تاریخ آنالین ایرانیان )این نگارندهـ  ناشر مجله روزنامک( در ایجاد ِوبسایت www.journalist-nushiravan.comبوده 
است تا با نقد آنها و انگشت گذاردن بر ضعف هایشان و روشن شدن مخاطبان، شاید کمکی به رعایت اصول ژورنالیسم کرده باشد. روزنامه نگاری و تاریخ 
نگاری پیشه مادام العمر این نگارنده ]نوشیروان کیهانی زاده[ است که 65 سال پیش )شهریور 1335( وارد این پیشه شده است و ادامه می دهد. وبسایت تازه 
و ِصرفا حرفه ای و تخّصصی فّعال شده است. در وبسایت »ژورنالیست نوشیروان« عالوه بر نقد رسانه و روزنامه نگار، تحوالت رسانه ها، خاطرات ژورنالیستی 
و شرح مشاهدات و نیز زادروز و سالمرگ روزنامه نگاران حرفه ای و شرح ابتکار و نظرات آنان درج خواهد شد و سعی خواهد شد که مفید و آموزنده باشند.

    در یک دهه گذشته، ریزش مخاطبان و یا بی اعتنایی آنان به مطالب و محتوا سبب شده است که بسیاری از نشریات از انتشار چاپی )کاغذي( دست 
بردارند و آنالین شوند. واشنگتن پست تنها به 250 میلیون دالر به یک تاجر )صاحب مؤسسه آمازون( بفروش رفت و کمپانی شیکاگو تریبون صاحب 
40 نشریه و رادیوـ  تلویزیون ازجمله لس آنجلس تایمز پس از اعالم ورشکستگی قبلی و دست به دست شدن، دوباره به معرض فروش گذارده شد و یک 
سرمایه دار فعال در امور مستغالت و خانه سازی آن را خریداری کرد. قبال اعالن های کوتاه )نیازمندی ها( حیات روزنامه ها را حفظ کرده بودند که اینک 
آنها هم اینترنتی شده اند، یا دارند می شوند و .... رسانه های فروش رفته به سرمایه داران، اصحاب کمپانی های خارج از حرفه روزنامه نگاریـ  بمانند شبکه 

های تلویزیونی مجری خواست و سیاست های صاحبان تازه خود هستند و نمي توان آنها را حرفه اي به حساب آورد و ....
     »ژورنالیسم حرفه ای« روزنامه نگار را از آلوده شدن به سیاست بازی و ابزار دست دولتمردان، سیاستمداران و اصحاب منافع شدن، کمک مالی گرفتن، 
عامل تلقین بودن و نقش روابط عمومی سازمان و گروه خاصي را برعهده گرفتن منع کرده است. اما، می بینیم که در عمل چنین نیست بویژه در دوـ  سه 
دهه اخیر و در سطح جهان. تا 1995 روزنامه نگار چاره ای نداشت جز اینکه کم و بیش همرنگ ناشر و سردبیر شود تا شغل و وسیله امرار معاش را از دست 
ندهد. امروزه روزنامه نگار می تواند )به موازات کار در رسانه ای که در آن اشتغال دارد( روزنامه آنالین خود و دست کم یک وبالگ داشته باشد و »اصل 
مطلب« و واقعیت ها را در آنجا درج کند. بنابراین، یکي از کارهاي آنالین »ژورنالیست نوشیروان« بیرون کشیدن ضعف های خبرگیری و خبرنویسی و 

محتوای رسانه هایی خواهد بود که می خواند، می بیند و می شنود و به نظر او خدمتی است بزرگ به »بشر« و ژورنالیسم.
     »خبر« متفاوت از »نظر« است. یک روزنامه نگار در مقالِه امضاء شده خود، هرچه را که بخواهد و یا به او دیکته شده باشد می تواند برنگارد و یا بگوید، 
قضاوت با مخاطب و نیز تاریخ نگارـ  به عنوان دادیار و مدعی العموم دادگاه تاریخ است، ولی نه در خبر که باید مطلق و کامل باشد و یکطرفه نباشد. تجاری 
و وابسته شدن سرچ انجین ها و رفتن اینها به راههایی که اصحاب منافع و ... می خواهند مزید بر علت شده است و اینها مطالبی را نقل می کنند که به آنها 

گفته شده است، نقل کنند. مخاطبان باید روشن شوند تا دست آنها را بخوانند.
     راه نجات؛ بازگشت به اصول حرفه ژورنالیسم و حفظ اصالت آن است. آنها که بازگشته اند موفق بوده اند. می دانیم که سرمایه اصلی یک رسانه، انسان 

ماهر و عالقه مند )ژورنالیست( است که به قول اصحاب نظر در این سال ها شده است موجودی نادر و کمیاب.

- - - - -

به سبب کمبود جا، درج بقیه پرسش ها و نظرات 
در شماره بعدی
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خاطرات و مشاهدات ناشر روزنامک

مشاجره در اطاق خبر بر سر آمار جمعیت ایران در 1335ـ  نمونه ای از آمارسازی 
ادارات!ـ  5 میلیون اختالف!

بیستم آذرماه 1335 اداره آمار و ثبت احوال ایران، جمعیت کشور در آن سال را نوزده میلیون )18 میلیون و 955 هزار( اعالم کرده بود و با ذکر 
جزئیات، آن را که از این عده 9 میلیون و 645 هزار نفرشان َمرد )ذکور( هستند در یک اطالعیه تایپ شده به روزنامه ها ازجمله روزنامه اطالعات 
فرستاده بود، ولی جالل زّرین معاون وقت سردبیر روزنامه که اخبار دریافتی از میزهای خبر را پس از مشاهده سردبیر، طبقه بندی و تخصیصِ  
صفحه می کرد و به »حروف چینی« می فرستاد مخالف درج آن بود و می گفت که آبان سال گذشته )سال 1334( همین اداره آمار اطالعیه فرستاده 

بود که جمعیت کشور 24 میلیون نفر است. آیا می شود که در یک سال 5 میلیون نفر بیش از موالید فوت کنند؟.
    چون جر و بحث جالل زرین با دبیر میز اخبار اجتماعی و خبرنگار مربوط باال گرفت، زّرین به سوی آرشیو که در طبقه پایین تر ساختمان قرار 
داشت به راه افتاد و فایل جمعیت ایران )پوشه حاوی مجموعه بریده نشریات، اطالعیه ها،ُکپی کتاب ها و اسناِد یک موضوع خاص( را آورد که یکی 

از اوراق داخل پوشه، خبر ِ رسیدن جمعیت ایران به 24 میلیون نفر بود که نهم آبان 1334 انتشار یافته بود.
    سردبیر روزنامه که چنین دید، یک هیأت مرکب از دو خبرنگار و یک نویسنده ستادی را )نویسندِه اصطالحا »نشسته« در اطاق خبر که اخبار 
خبرنگاران، اطالعیه ها و اینک مطالبی وبسایت های ارجاعی دبیر میز را تکمیل و سابقه نویسی می کند( حهت تحقیق به اداره آمار و ثبت احوال 
فرستاد که در آنجا به آنان گفته شد که آمار سال قبل، از تفریق شناسنامه های فوت شدگان از کل شناسنامه ها، به دست آمده بود و در دّقت آن 

مي توان تردید کرد.
    آخر وقت آن روز اعضای هیأت سه نفری در بازگشت به روزنامه گفتند که بنابراین، دّقت آمار تازه هم جای تردید دارد مگر اینکه متدولوژی آن 
را به دست دهند و یا سرشماری خانه به خانه صورت گیرد. در انتشار آمارهای دولتی در روزنامه باید دّقت بسیار کرد. اکتفاء کردن به اطالعیه یک 
اداره، کار روزنامه نگار حرفه ای نیست. ممکن است که آمار برپایه سیاست هایی تهیه شده باشد. قرار شد که پس از بررسی بیشتر، اطالعیه درج شود.

یک روز رژه مشترک به نشانه دوستی و یک روز هم جنگ و جنگ برنده و 
بازنده داردـ  درس احتیاط به دولتمردان

 22 سپتامبر 2021 برخی از تفسیرها درباره سالروز رژه مشترک نظامیان آلمان ناسیونال سوسیالیست و روسیه سوسیالیست مارکسیستی در 
شهر مرزی برست لیتوفسک  )مرز لهستان و بالروس( Brest-Litovsk بود که به مناسبت تصرف مشترک و تقسیم لهستان میان دو قدرت وقت در 

22 سپتامبر 1939 برگزار شده بود.
نویسندگان تفسیر تقریبا با یک لحن گفته بودند که در آن روز )22 سپتامبر 1939( کسی باور و پیش بینی نمی کرد که شوروی )روسیه بزرگتر( 
که با آلمان پیمان عدم تعرض داشت و به اتفاق و ساخت و پاخت قبلی لهستان را میان خود قسمت کرده بودند کمتر از دو سال بعد وارد جنگ شوند. 
جنگ را هیتلر و بدون دلیل و حتی بهانه و بدون خواندن نتیجه تعرض ناپلئون به روسیه و ورود به مسکو اتفاقا در ماه سپتامبر و به رغم مخالفت 
شماری از ژنرال هایش آغاز کرد و بدتر از ناپلئون شکست خورد. و این، باید درسی باشد برای دولتمردان که ضمن داشتن تعهد دوستی با دیگران، 
احتیاط را از دست ندهند. دولت مسکو در بهار 1941 وقتی که دید ارتش هیتلر بر بسیاری از کشورهای اروپای غربی و مرکزی ازجمله فرانسه مسلط 
شده باید مارشال ژوکف )متولد یکم دسامبر 1896 و متوفی در 18 ژوئن 1974( را به مرز می فرستاد نَه پس از نزدیک شدن ارتش آلمان به مسکو و 
ورود به استالینگراد و محاصره لنینگراد اورا فرمانده ارشد می کرد . ژنرال ویلهلم کیتل Wilhelm Keitel که قصد هیتلر به تصرف شورویـ  بزرگترین 
سرزمین جهان را تأیید کرده بود و در جریان تصرف سرزمین های اروپایی، ستاد ارتش آلمان را ریاست کرده بود هشتم ماه می 1945 سند تسلیم 
آلمان را در برلین امضاء کرد، اسیر نیروهای ژوکف شد که برلین را تصرف کرده بودند و 16 اکتبر 1946 پس از محاکمه در دادگاه نورمبرگ بدار 

آویخته شد. او هنگام اعدام 64 ساله بود. جرم او اقدام علیه بشریت بود.
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زنی جوان و متولّد انگلیس که به رغم تصریح اعالمیه حقوق 
بشر از او سلب تابعیت شده و جایی را ندارد که به آنجا برود،

 مقام سلب کننده یک پاکستانی تبار!
سپتامبر 2021 )شهریور 1400( ماجرای زن جوانی به نام شمیمه بیگم Shamima Begum که وسیعا رسانه ای شده 

بود، رفتار مقامات دولت انگلستان را زیر سئوال برده است. شمیمه که بنگالدشی تبار است در انگلستان بدنیا آمده و بنگالدش را ندیده است و جز پاسپورت 
انگلیسی، گذرنامه دیگری را ندارد.

او در سال 2015 به سوریه رفت و پس از شکست داعش به انگلستان بازگشت که در اینجا متهم به هواداری از داعش شد و »ساجد جاوید« وزیر وقت داخله 
انگلیس و یک پاکستانی تبار او را از تابعیت انگلیس خلع کرد!ـ  کاری که طبق اعالمیه حقوق بشر ممنوع است. این اعالمیه صراحت دارد که نمی توان یک فرد 
را از کشوری که در آنجا بدنیا آمده اخراج کرد و یا از خارج به آن کشور راه نداد حتی اگر گذرنامه نداشته باشد. پدر و مادر ساجد جاوید در دهه 1960 از پاکستان 

به انگلستان مهاجرت کردند و ساجد در همان دهه در اینجا بدنیا آمد. وی هنوز در کابینه انگلستان عضویت دارد و وزیر بخش دیگری است.
شمیمه می گوید: حاال که از من سلب تابعیت انگلیسـ  کشوری که در آنجا بدنیا آمده و بزرگ شده ام و تنها به اتهام رفتن به سوریه و هواداری از داعش کرده 
اند بگویند که به کجا بروم. می گویند که پدرت بنگالدشی است به آنجا برو. من که بنگالدش را ندیده ام و ورقه هویت و گذرنامه آن را ندارم، خدمه هواپیمای 
مسافربر که بدون گذرنامه و ویزا کسی را سوار نمی کنند. من در انگلیس بدنیا آمده و بزرگ شده ام و جای دیگر را ندارم، به دریا بیندازید. چرا همین یک نفر 
من؟، می گویند یک مرد جوان دیگر را هم سلب تابعیت کرده ایم. حدود دو سال است که من سرگردان هستم و رسانه ها وضعیت مرا می نویسند، اما مدافعان 
حقوق بشر هم ساکت مانده اند. من به مقاومت ادامه خواهم داد زیراکه حق ندارند از کشوری که بدنیا آمده و بزرگ شده ام و حق طبیعی اقامت در آن را دارم 

بیرون کنند. باید یک بار هم که شده تعریف »وطن« را در کتاب های مربوط بخوانند.
 

درگذشت عبدالعزیز بوتفلیقه مردی که از پلکان انقالب مسلحانه الجزایر باال رفت، 
پایین نیامد تا مردم او را پایین کشیدند

عبدالعزیز بوتفلیقه که شصت و چند سال خبرساز بودـ  از آغاز انقالب استقالل الجزایر تا روز درگذشت که هفدهم سپتامبر 2021 رخ داد، روزی نبود که 
نامش در اخبار نباشد. همین جاه طلبی او و سایر مشهورشدگان از انقالب استقالل الجزایر، از بِن بال تا بومدیِن که دست از محصول )دستاورد( انقالب مسلّحانه 
استقالل و واگذاری قدرت بدیگرانـ  دست کم به صورت نوبتی نکشیدند، اصطالحات »طلبکاران انقالب«، »سهم خواهان انقالب«، »دیگران خون دادند و 
چند زرنگ صاحب مقام شدند و مقام را به هیچ قیمتی از دست نمی دهند«، »با انحصار جنگیدند، ولی خودشان انحصارگر شدند« و ... را وارد شعارها، خبرها 

و کتاب ها کرده است و زبانزد عامه.
    بوتفلیقه دوم مارس 1937 در مراکش از پدرـ  مادری مراکشی الجزایری بدنیا آمد و از 19 سالگی به استقالل طلبان الجزایری پیوست و چون بیش از 
دیگران و معاِدل بن بال با رسانه ها در ارتباط بود شهرت بیشتری بدست آورد و نام او به رغم اشکال در تلّفظ، جهانی شد و به گوش ها آشنا. پس از استقالل که 
شارل دوگل طبق سیاست های خود به بیشتر مستعمرات فرانسه ازجمله الجزایر استقالل داد، وی از میان دهها هزار انقالبی، بمانند چند تن دیگر ازجمله بن 
و بومدین از پلکان استقالل باال رفت و دیگر پایین نیامد تا تظاهرات مردم و پایین کشیدن او. وی از وزارت جوانان آغاز و سالها و چند دفعه وزیر امور خارجه بود 
و مقامات مهم دیگر و برای اینکه قدرت و لذت ها و منافع آن را از دست ندهد، در کودتای بومدین علیه بن بالـ  دوست خود شرکت کرد و با اینکه راستگرا بود 
و بومدین چپگرا، به او پیوست و وزیر امورخارجه اش شد. پس از بومدین، او 20 سال رئیس جمهوری بود و به رغم بیماری مزمن، برای اینکه باردیگر و برای 

پنجمین بار رئیس جمهوری شود قانون اساسی را تغییر داد ولی، پس از اینکه در دهم فوریه 2019 
برای پنجمین بار خودرا نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد، مطبوعات ساکت ننشستند و با 
انتشار مقاالت و اشاره به جاه طلبی های او، مردم به خیابانها ریختند تا اینکه وی مجبور به انصراف 

از نامزدی و سپس کناره گیری از ریاست جمهوری شد.
     پس از کناره گیری هر روز یک مورد از سوء استفاده های او از قدرت، از اختالس تا پس ندادن 
وام و ... از پرده برون می افتاد و شهرت تبدیل به بدنامی می شد، ولی بیماری مزمن مانع از سرعت 

تعقیب قضایی او بود تا هفدهم سپتامبر 2020 که در 84 سالگی درگذشت.

شمیمه بیگم

بوتفلیقه در جوانی و پیری
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20

دوربین

درس عبرت

Pu-Yi  از امپراتورچین بودن، تا برکنار  و  زنداني شدن و وصله کردن لباسش با سوزن و نخ، تا باغبان شدن و در لباس کارگري

در کنار هم بودن اینچنینی هم یک رویکرد سیاسی است

 

زمانی که جورج بوش و والدیمیر پوتین به این گونه دوستانه )ظاهرا دوستانه( با هم بودند و پوتین به اندازه اي که بتواند با بوش 
مکالمه خودماني داشته باشد، زبان انگلیسي یاد گرفته بود. او برزبان آلماني که زمانی پلیس مخفی شوروی در آلمان شرقی بود 

مسلط است. می دانیم که مأموران پلیس امنیت شوروی باید کمونیست و عضِو کارتدار حزب کمونیست بودند.

)شهریور1400( مجله روزنامک شماره 89 



مهاجرت روزافزون از کشورهای آسیب دیده به اروپا و احتمال تزلزل تمدن
آخرین آمار کمیسیون مهاجرت اروپا حکایت از درخواست روزافزون مهاجرت به اروپا دارد که از 104 هزار تَن در آغاز سال 2021 به بیش از 200 هزار تن 
در ماه آگست این سال )اَُمرداد 1400( رسیده بود. این متقاضیان سوا از 124 هزار افغان هستند که از وطن خود به پایگاههای نظامی آمریکا بویژه در آلمان 

منتقل شده اند و هنوز تکلیف آنان که کجا زندگی دائمی داشته باشند روشن نیست.
یک جامعه شناس اروپایی گفته است که تفاوت فرهنگی با تفاوت نژادی فرق دارد. تفاوت فرهنگی مهاجران و عمدتا از افغانستان، سوریه و مناطق جنگزده  

آفریقا و آسیا جامعه اروپاییان را دچار تزلزل مدنّیت )تمدن( و دست کم برای یک نسل می کند. اینها ُعقده های روحی هم دارند.

عکس باال، صفی از پناهندگان را پشت یک ورودی مرزی نشان می دهد

افغان هایی که با هواپیماهای نظامی آمریکا از وطن خارج شده اند به این صورت 
دریک پایگاه نظامی آمریکا در آلمان زندگی می کنند:
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رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در حضور وزیر دفاع، جو بایدن را مسئول 
وضعیت افغانستان خواندـ  نگاهی به حکومت های افغانستان در 93 سال

وزیر دفاع آمریکا در سپتامبر 2021 در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای این فدراسیون گفت که 124 هزار افغان با کمک نظامیان آمریکا از افغانستان 
خارج شده اند و 13 نظامی آمریکایی در جریان این کمک، در ورودی فرودگاه کابل جان خودرا براثر یک انفجار انتحاری از دست دادند. او به افغان هایی هم 

اشاره کرد که در فرودگاه کابل خود را به هواپیمای آمریکا آویختند تا نجات یابند ولی پایین افتادند و کشته شدند.
در این جلسه، سناتور جیمز اینهاف، رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح سنا »جو بایدن« را مسئول مستقیم آنچه که منتقدان؛ یک پایان شر م آور 

برای عملیات نظامی بیست ساله در افغانستان خوانده  اند، بدست داد.
آمریکا برای بیرون راندن طالباِن متهِم به حمایت از رهبر القاعده از حکومت، در سال 2021 به افغانستان نیروی نظامی فرستاد ولی پس از 20 سال عملیات 
و کشاندن پای ناتو به افغانستان، این طالبان بودند که به حکومت بازگشتند. آمریکا میلیاردها دالر سالح و نیز پایگاه هوایی بَگرام را که خود ساخته بود تَرک 

کرد که در دست طالبان قرار گرفته اند.
آمریکا در طول 20 سال عملیات نظامی در افغانستان، حدود 2400 نظامی و 3800 غیرنظامی کشته داد با حدود 2 تریلیون و 26 میلیارد دالر هزینه.

این سئوال ها مطرح است که چرا »بایدن« گفت که افغانستان اَمن است؟. چرا به این سرعت و کامال از افغانستان خارج شد، بدون گرفتن تعهد و ضمانت 
اجرایی تعهد تا شکست مطلق بشمار نیاید؟ و دهها چرای دیگر.

افغانستان پس از نیم قرن پادشاه داشتن با کودتای سردار محمد داود خان در 1973 جمهوری شد. این جمهوری حدود 5 سال طول کشید که کمونیست 
های افغان وی را از میان برداشتند و افغانستان 14 سال حکومت کمونیستی داشت، سپس 4 سال در دست مجاهدان و تاجیک ها بود و آنگاه 5 سال در کنترل 
طالبان تا اینکه آمریکا طالبان را از حکومت پایین کشید و 20 سال جمهوری داشت، ولی طالبان به مقاومت پراکنده ادامه دادند و هنوز دقیقا معلوم نیست که 
با چه حساب هایی، در تابستان امسال )1400 ه. ش.( آمریکا دفعتا از افغانستان خارج شد و طالبان به حکومت بازگشتند و .... برخی گویند که حساب هایی 

هم در کار بوده و آینده نشان خواهد داد که چه خواهد شد!.
 

اعتراض به طالبان در شهِر طالبان
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طالبان عمدتا برخاسته از شهر قندهار و آن منطقه که از سه قرن و نیم پیش بوی استقالل پشتون ها و جداشدن از ایران از آنجا بلند شد و جهانیان این شهر را 
شهر طالبان می خواندند، در طول چند روز از شهریور 1400 صحنه تظاهرات علیه طالبان شده بود که خبر آن با تیترهای همچون »شهر طالبان علیه طالبان« 

و با عالمت تعجب در رسانه ها، در گوشه و کنار جهان مشاهده شد که تعجب برانگیز است. 
عکس باال صحنه ای از این تظاهرات در شهر قندهار را در چهاردهم سپتامبر 2021 )23 شهریورماه 1400( نشان می دهد.



خانه نشین شدن زنان کارمند شهرداری شهر کابل

شهردار تازه  شهر 5 میلیونی کابل که از سوی دولت طالبان منصوب شده است، دستور داده است که کارمندان زِن شهرداری پایتخت افغانستان خانه 
نشین شوند.

شمار کارمندان زن شهرداری کابل نزدیک به سه هزار تَن  گزارش شده بود.
در همین حال، برخی از زنان کارمند در کابل در اعتراض به پایمال شدن حقوق زنان در دور دوم حکومت طالبان بمانند دور اول، در مقابل وزارت امور زنان 
تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و شعار می دادند. حکومت طالبان وزارت امور زنان را به »وزارت اَمر به معروف و نَهی از منکر« تبدیل کرده است. عکس باال 

گوشه ای از اعتراضاِت زناِن خانه نشین شدِه کارمند در کابل را نشان می دهد
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

این صفحات را با بيت رودکی، متولّد 858 و متوفی 
در 940 ميالدیـ  پدر شــعر فارسی نوین که در باال 
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار)کرونيکل(  
بــه روش تاریخ نویســی ژورناليســتی اســت که 
در ایــن روش، َســبک، اصــول و قواعــد خبــر و 
نظرنویســی )کوتاه، روشــن و آموزندهـ  فرهنگی( 

بکار برده می شــود و درباره کارهــا و نظرات افراد 
و رویداد های پندآموز گذشــته اســت و هدف از 
آن آمــوزش عمومی، ارتقاء ســطح دانــش و آگاهی 
ها، سرمشــق گرفتن و نيز پيشــگيری از اشــتباه 
بــا درس گرفتن از اشــتباه دیگران و گذشــتگان 
اســت. در تاریخ نگاری ژورناليستی باید یک مبدأ 
ـ روز، هفتــه و مــاهـ  در دســت داشــت و نوشــتن 
مطلــب را از آن آغاز کــرد بنابرایــن، مطالبی که در 
زیر آمده اســت ارتباط با شهریورماه داشته است.

24

در گذر تاریخ
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گوشه اي از تاريخ آسياي جنوبي: از سرلشكر محمدزمان كياني تا سپهبد پرويز كيانيـ  
نگاهی به دولت »آزادهند« درتبعيد

دولت درتبعید »هنِد آزاد  Azad Hind « به ریاست چاندرا بوز  Subhas Chandra Bose  )ملقب به  Netaji به معناي پیشوا( که در آستانه 
پاییز 1943 تصمیم به انتقال از سنگاپور گرفته بود از یکم دسامبر این سال در جزیره اندامان )Andaman and Nicobar( واقع در خلیج 
بنگال استقرار یافت. ریاست ستاد ارتش این دولت را »سرلشکر محمدزمان کیاني« برعهده داشت. ]آزادهند عنوان دولت درتبعید به 

همین صورتـ  بدون فاصله میان دو کلمهـ  نوشته مي شود که مؤسس این دولت واژه پارسي »آزاد« را بکار برده بود.[.
     این دولت که از زمان ایجاد در سنگاپور به دولت انگلستان و متحدانش ازجمله آمریکا اعالن جنگ داده بود ارتش 55 هزار نفري 
خود موسوم به »آزادهند فوج« را به جبهه برمه )میانمار( فرستاد تا از آنجا آزاد کردن هند از استعمار انگلستان را آغاز کنند و این ارتش 
با دریافت اسلحه و پول از ژاپني ها شهر »ماني پور« هند واقع در شرق آسام را آزاد کرد و دولت درتبعید به آنجا انتقال یافت. افراد ارتش 
»آزادهند« همان نظامیان هندي سابق انگلستان بودند که در منطقه ماالیا و نیز شمال افریقا به اسارت ژاپن و آلمان درآمده بودند و 

برخي از مردان مهاجر هندي در آسیاي جنوب شرقي هم به آنان پیوسته بودند.
    سرلشکر محمدزمان کیاني که خود را از کیاني هاي جنوب شرقي ایرانزمین )ایران بزرگتر( مي دانست از سال 1931 پس از گذرانیدن 
آکادمي نظامي دهرادون، افسر واحدهاي انگلیسي در هند بود که پس از سقوط سنگاپور و تصرف آن از سوي ارتش ژاپن، وارد ارتش 
»آزادهند« شده بود. نتاجي »چاندرا بوز« متولد 23 ژانویه 1897 در شهر کوتکCuttack ایالت اوریسا )بنگال هند( و فارغ التحصیل 
دانشگاه کامبریج )انگلستان( از جواني در اندیشه تالش براي آزاد کردن وطن خودـ  هند بود و به همین جهت به حزب کنگره ملي هند 
پیوسته بود. وي چون با تاکتیک مهاتما گاندي )نافرماني مدني = مبارزه منفي( موافقت نداشت و آن را برضد انگلستان، در کوتاه مدت 
موثر نمي دانست بعدا از این حزب خارج و حزب »پیشرو همه هند« را تشکیل داده و به سبک گاریبالدي )استقالل طلِب میهندوسِت 

بنام ایتالیا( مسلحانه مبارزه مي کرد.
     نتاجي چاندرا که بارها به زندان انگلستان افتاده بود، آغاز جنگ جهاني دوم را فرصت مناسبي براي کسب استقالل هند دید و از 
طریق افغانستان و روسیه به ایتالیا و از آنجا به آلمان رفت و فکر خود را با هیتلر در میان گذارد. هیتلر که نقشه حمله به شوروي و سپس با 
کمک ارتش ایران آزاد کردن مناطق عربي و همه هند را از سلطه انگلستان درسرداشت از او خواسته بود که در برلین بماند و منتظر باشد. 
چاندرا در طول اقامت در برلین رادیو »آزادهند« را تاسیس کرد و صداي خود را به گوش جهانیان رسانید و سپس با یک زیردریایي آلماني 
به صحنه نبرد ژاپني ها در اقیانوس هند منتقل و از آنجا با یک زیردریایي ژاپني به توکیو رفت و دولت ژاپن را که قصد اخراج اروپاییان 
استثمارگر از قاره آسیا را داشت با خود همراه کرد. وي سپس به سنگاپور منتقل و دولت درتبعید »آزادهند« را تاسیس کرد و ...، ولي با 
تسلیم ژاپن در آگوست 1945 )در پي حمالت اتمي آمریکا( قصد فرار کرد تا به دست آمریکاییان نیافتد که او را به انگلیسي ها تحویل 



دهند. هواپیماي ژاپني حامل چاندرا در 18 آگوست 1945 سرنگون شد و به رغم پیدا نشدن جسدش، مرگ او اعالم گردید و استقالل هند 
بعدا به دست گاندي و همفکرانش عملي شد. چاندرا پیش بیني کرده بود که اگر روزگاري، انگلستان بخواهد به هند استقالل دهد، نخست 

آن را تجزیه خواهد کرد و .... ]مرور زمان درستی این پیش بینی را ثابت کرد.[.
    درپي ارتقاء »اشفاق پرویز کیاني« به درجه سپهبدي و انتصاب او به ریاست ارتش پاکستان در نوامبر 2007 )جانشیني ژنرال پرویز 
مشّرف( برای مدتی معّین که قانون این کشور تعیین کرده است، خاطره کارهاي سرلشکر محمدزمان کیاني در اذهان زنده شده بود و رسانه 

ها به آن اشاره کرده بودند. ]اشفاق = مهربان، مهربانی کردن است.[.
    کیاني هاي شبه قاره هندوستان )هند، پاکستان، بنگالدش و ...( از اعقاب نخستین شاهان منطقه اِي ایران باستان هستند که پیش از 
کوروش بزرگ و تاسیس دولت واحد ایران بر جنوب شرقي کشور )سیستان بزرگتر، مکران، کرمان و فارس امروز( حکومت مي کردند که بعدا 

فرزندزادگان آنان به نواحی اطراف این منطقه نیز مهاجرت کردند.  سپهبد پرویز کیاني که پدرش هم افسر نیرویي به نام »بلوچ رجیمنت
Baloch Regiment  = َهنگ بلوچ« بود به عنوان یک افسر پیاده پاکستاني آموزش نظامي تکمیلي را در آمریکا طي کرده و قبال فرمانده سپاه 

راولپندي و رئیس کل سازمانهاي اطالعاتي پاکستان بود و کارشناس مسئله کشمیر است. وي از اختالفات 74 ساله هند و پاکستان کامال 
آگاه و درجریان مسائل افغانستان و ایالت پشتون نشین وزیرستان قرار داشت.

    مفسران رسانه هاي غرب نوشته بودند که این افسر آریایي، فردي باهوش و الیق است. سپهبد کیاني بود که با سفر به دوبي، میان مشّرف 
و بانو »بي نظیر بوتو« توافق سیاسي ایجاد کرد و احتماال عامل بازگشت مجدد نواز شریف )از محل تبعیدش، کشور سعودي( به پاکستان 

شده بود تا مشکالت سیاسي پاکستان کاهش یابد و ....
    دوران ریاست پرویز کیانی بر ارتش پاکستان نوامبر 2013 پایان یافت و وی که متولد 20 اپریل 1952 است اندکی بعد خودرا بازنشسته 
کرد. از کارهای جالب این ژنرال 4 ستاره، منع نظامیان پاکستانی از مداخله در امور سیاسی و انتخابات بود. پیش از او، این ضرب المثل ِورد 

زبان بود که در پاکستان، ارتش حرف آخر را می زند.

Subhas Chandra Bose 194 اعضاي دولت درتبعیِد استقالل طلبان هند )آزادهند(   در
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اعدام َعدنان مِندِرس نخست وزير دهه  1950تركيه: 
وقتي كه ارتش پاسدار قانون اساسي باشد

»عدنان مندرس Adanan Menderes « که ده سال نخست وزیر ترکیه بود 
و دولت او در کودتاي نظامي 27 ماه مي 1960 سرنگون شده بود بامداد 17 
سپتامبر 1961 به جرم نقض قانون اساسي، فساد اداري، سوء مدیریت و بي 

اعتنایي به منافع ترکیه و رفاه مردم اعدام شد.
    وي هنگان اعدام شدن 61 ساله بود. کودتا توسط 37 تن از افسران جوان 

ترکیه انجام شده بود و دومین کودتاي افسران جوان در این کشور در قرن 20 بشمار آورده شده است. ترکیه شاید تنها کشور جهان باشد 
که ارتش به عنوان ضامن رعایت اصول قانون اساسي تعیین شده است یعني در شرایطي حق کودتا کردن دارد. در زمان حکومت برژنف بر 
شوروي، به او پیشنهاد شده بود که با اصالح قانون اساسي این جماهیریه، ارتش را پاسدار این قانون و جلوگیري از هرگونه انحراف قرار دهد 

که گوش نکرد و اتحاد شوروي به تصمیم تنها 3 نفر فروپاشید!.
    مندرس که اجدادش از کریمه به آناتولي مهاجرت کرده بودند و وي در کالج آمریکایي اِزمیر تحصیل کرده بود از سال 1950 تا 1960 
نخست وزیر ترکیه بود. وي در این مدت حزب دمکرات ترکیه را با ماهّیت لیبرالیستي تاسیس کرد، اجازه داد که دوباره اذان به زبان عربي 
گفته شود و فعالیت آن شمار از مساجد که پس از جمهوري شدن ترکیه عمال بسته شده بودند از سرگرفته شود. وي تالش کرد تا ترکیهـ  
قبال بي طرفـ  وارد بلوک غرب و عضو ناتو شود. باوجود این، مندرس با ایجاد یک کمیسیون تحقیق که اختیار بازجویي و مجازات داشت و 
نیز سانسور رسانه ها، گروهي از مردم و بویژه روشنفکران را ناراضي کرده بود و حقوقدانان مي گفتند که قوه اجرایي حق محاکمه و مجازات 
ندارد که از اختیارات قوه قضایي است و عمل مندرس ]با ایجاد کمیسیون تحقیقات[ مداخله دادن قوه مجریه در امور قوه قضائیه و نقض 

اصل تکفیک قوا است و در چند مورد دیگر هم نسبت به اصول قانون اساسي بي اعتنایي کرده و ....
    دو ماه پس از اعدام مندرس، عصمت اینونو همکار سابق آتاتورک ریاست دولت ترکیه را عهده دار شد. مطبوعات ترکیه تا مدت ها درباره 

سوء مدیریت و فساد اداريـ  اقتصادي دولت مندرس مطلب مي نوشتند.

 آغاز بكار بردن توپ در نبرد دريايی از 23 سپتامبر 1338  
 يک كتاب )خاطرات ماركو پولو( اروپا را توپدار، قدرت و استثمارگر كرد

23سپتامبر 1338 نبرد دریایی آرنِمیوِدنThe Battle of Arnemuiden میان ناوگان فرانسه و انگلیس در 
آبهای زیلنِد هلند ) Zealand ( آغاز شد. این نبرد بخشی از جنگهای معروف به »جنگهای صدساله« انگلیس 
و فرانسه بود. تاریخ ساز شدن این نبرد عمدتا به این سبب بوده است که برای نخستین بار در آن، یک ناو 
انگلیسی توپ بکار بُرده بود. انگلیسی ها یک ناو خود به نام کریستوفِر را به سه توپ مجهز کرده بودند. تا این 
زمان، اسلحه آتشین در جنگ دریایی بکار نمی رفت. به رغم بکار بردن توپ، انگلیسی ها در این نبرد شکست 
خوردند زیراکه شمار کشتی های فرانسه بیشتر بود.    اروپاییان با استفاده از سفرنامه »مارکو پولِو ونیزی« 
پسر نیکولو پولو که به شرق سفر کرده و سال ها در چین بسر برده و از طریق ایران به ونیز )ایتالیا( زادگاه خود 
بازگشته بود باروت ساختند، تفنگ و توپ درست کردند و برتری یافتند و کشورهای دوردست و بی تفنگ 
را متصرف و آقا شدند. مارکو در کتاب خاطرات خود، ابتکار چینی ها به ساخت باروت و قطب نما را مطرح 

کرده بود که اروپاییان از باروت، سالح اتشین ساختند و با استفاده از فطب نما، از طریق دریاها به مناطق دوردست جهان از جمله قاره غربی 
)آمریکا( رفتند و تصاحب و استثمار کردندـ  برتری و استثمارگری که بیش از 5 قرن طول کشیده است.

عدنان مندرس پاي چوبه دار و پس از اعدام

مارکو پولو
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   مارکو پولو )1254ـ  1324( پس از بازگشت از مشرق زمین به »ونیز« چون شهر زادگاه خودرا در حالت جنگ با ِجنوا دید )جنوا یک شهر 
بندری دیگر ایتالیا که در آن زمان، هر دوـ  ونیز و جنواـ  جمهوری مستقل بودند( وارد این جنگ شد و به اسارت درآمد و خاطرات خودرا در 
طول زندانی بودن به یک َهمَبند دیکته کرد و کتاب به صورت دستنوشته )رونویسی از نسخه اصل( در سال 1300 میالدی انتشار یافت. این 
کتاب بود که غرب را قدرت، تجاوزگر، سلطه جو و استثمارگر کرد. برای مثال؛ انگلیسی ها که اوایل قرن هفدهم وارد آمریکای شمالی شدند، 
میلیون ها بومی بدون تفنگ این سرزمین را کشتند، اراضی و منابع آنان را از آن خود کردند و سرانجام هم باقی مانده بومیان )اصطالحا؛ 

سرخپوستان( را در َحصر )رزرویشن( قرار دادند.
    مارکو چگونگی ساخت باروت و بکار بردن آن در آتشبازی در چین را برای خاطره نگار خود تشریح کرده بود و نیز ساخت قطب نما و 
استفاده از آن در کشتیرانی راه دور، همچنین ساخت کاغذ )در ایران معروف به کاغذ سمرقندی(، پول کاغذی به جای طال و نقره، بکاربردن 
چاپستیک به جای قاشق در به دهان گذاردن غذا، وادارکردن دختران چینی در کودکی به استفاده از کفش آهنی تا ترکیب پایشان کوچک 

و زیبا باشد و ...
    اروپاییان 6 سال پس از انتشار دستنویس و رونویسی های کتاب، تفنگ ساختند و سپس قطب نما و کاغذ که کار تصرف قاره های 

دیگرآغاز شد.
    از مارکو پولو و همراهان او که عروِس چینِی »خان بزرگ« برای ایلخان ایران را بدرقه کرده بودند نقل شده است که کرمانی ها مردمانی 
کریم، باگذشت، یاری دهنده و مهمان نواز هستند و زرتشتیان کرمانی بسیار درستکار، امانت دار و راستگو. از همین زمان بوده است که 

کرمان نزد برخی، به شهر کریمان معروف شده است. مارکو و همراهان از کرمان عبور کرده بودند و مدتی در این منطقه بودند.

روزی كه آالسكا يک مهاجرنشی روسيه شدـ 
 يک قرن بعد فروش آن به آمريكاـ  ادعای استالين نسبت به آن

22 سپتامبر 1784 )طبق تقویم میالدی جدید( روس هاي مهاجر در آالسکا، تاسیس 
ُکُلني روسیه را در این منطقه اعالم کردند. دولت آمریکا یک قرن بعد آالسکا را از روسیه 

خریداري کرد.
    آالسکا که سرزمیني وسیع، ثروتمند و استراتژیک است 18 اکتبر 1867 )19 اکتبر 
به وقت مسکو( از جانب تزار وقت روسیه پس از دریافت پوِل مقرر، به دولت آمریکا تحویل 
داده شد. دولت مسکو پس از مهاجرت و استقرار روس ها در آالسکا آن را جزیي از قلمرو 
خود اعالم کرده بود. آالسکا که توسط دولت آمریکا از تزار وقت روسیه خریداري شده بود 
در همین روز )19 اکتبر 1867( رسما به مالکیت آن دولت درآمد. به این مناسبت 18 
اکتبر »روز آالسکا« اعالم شده که هر سال مراسم آن در آمریکا برگزار مي شود. دولت 
واشنگتن آالسکا را به مبلغ 7 میلیون و دویست هزار دالر از تزار روسیه )که نیاز به پول 

داشت( خریداري کرده بود.

 استالین پس از اتمی شدن شوروی، و در جریان جنگ کره و در واکنش به یک انتقاد 
دولت آمریکا از او اشاره کرده بود که ممکن است با توسل به زور آالسکا را پس بگیرد و 
شوروی در آینده در هر جنگی از تمامی وسائلی که در اختیار دارد )ازجمله سالح اتمی( 

استفاده خواهد کرد. وی فروش آالسکا را عملی خودسرانه از جانب تزار وقت خوانده بود و گفته بود که یک رئیس کشور حق ندارد سرزمین 
ملت را تجزیه کند، بفروشد و یا با هر عنوان واگذار کند.

استالین
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اينكاها چون تفنگ نداشتند، سرزمين »پرو« بدست چندصد 
اسپانيايی فتح شد

نظامیان اشغالگر اسپانیا پس از پیروزی در جنگ بر توپاک پادشاه اینکاهاِی سرزمین پروPeru در 
آمریکای التین، در سپتامبر 1572 او را اعدام کردند و بر سرزمین پرو و خزائن طالی او استیال یافتند. 
اینکا ها مردمی متمدن بوده اند ولی در آن زمان فقط توپ و تفنگ نداشتند که ارتش چند هزارنفری 
آنان از چند صد اسپانیایی دارای توپ و تفنک شکست خورد. اینکا ها اینک در چند کشور آمریکای 
التین زندگی می کنند. اسپانیایی ها و پرتغالی ها بومیان، جز سران آنها را نکشتند و در کنار هم زندگی 

کردند و مخلوط شدند.
در قاره آمریکا تنها مهاجران انگلیسی بودند که بومیان را کشتند تا بر اراضی و منابع آنها صاحب شوند و جلب مهاجر از اروپا کنند و اراضی 
غصب شده را به آنها بدهند و باقیمانده بومیان را در رزرویشن )َحصر( قرار دادند و الکلی و قمارباز کردند تا رزمنده و ادعاکر نشوند که بیش 
از دو قرن همچنان در َحصر باقی مانده اند. در دو قرن گذشته دو رئیس دولت درصدد کمک به این بومیان برآمدندـ  استالین و چاوز، که هر 

دو پس از اعالم تصمیم خود بیمار! شدند و درگذشتند.

نرون آماده براي جنگ با ايران

بیست و دوم سپتامبر سال 66 میالدي )31 شهریور( نرون Neron امپراتور وقت روم دستور داد که 
براي جنگ با امپراتوري ایران لژیون هاي رومی که افراد آنها ایتالیایی خالص باشند و قدشان کمتر از 
دو متر نباشد تشکیل شود. برخالف ایران که سواره نظامش نیروي اصلي بود و از پیاده به عنوان نیروي 
کمکي و پشتیباني استفاده مي کرد، واحدهاي اصلي رومیان را پیادگان تشکیل می دادند و سواران را 
به عنوان واحد پشتیبانی بکار مي بردند. لشکِر با 5 تا 8 هزار نفري پیاده رومي را لژیون )به التین: لژیو( 
مي خواندند. چون ارتش روم در جنگ با ایران موفق نبود، نرون تصمیم گرفت که لژیون هایي صرفا 
از ایتالیایي ها )رومیان اصل( تشکیل دهد و دستور تشکیل این لژیون ها، طبق لوحي که فرمان بر آن 
حک شده است 22 سپتامبر سال 66 میالدي صادر شده بود، ولي ُعمر نرون کفاف نداد که از این نیرو 

برضد ایران استفاده کند و کمتر از دو سال بعد )تابستان سال 68 میالدي( خودکشي کرد.
    اختالف ایران و روم در آن زمان عمدتا بر سر ارمنستان بود که چند برابر امروز وسعت داشت و در طول تاریخ، تا انقعاد قرارداد ترکمن 

چای در کنار ایران و وابسته به ایران، و نیز بنادر مدیترانه شرقی )مناطق ساحلی ترکیه و سوریه امروز(.

لشكركشي قدرت هاي وقت به روسيِه سال 1918ـ  هدف؛ پا نگرفتن بلشويک ها بود

18سپتامبر 1918 که جنگ جهاني اول هفته هاي آخر خود را مي گذراند دولت هاي انگلستان، ژاپن، آمریکا و فرانسه در ظاهر به بهانه 
جلوگیري از رسیدن آذوقه و مهمات به آلمان، ولي در باطن تصرف قسمت هائي از خاک امپراتوري روسیه و محاصره کردن بلشویک ها و 

نابودي آنان در نطفه، به روسیه نیرو فرستاده بودند.
     »ویت پول« سفیر آمریکا در مسکو در چنین روزي بازداشِت سفیران فرانسه و انگلستان توسط بلشویک ها را بهانه قرارداد سفارت را 

تعطیل و از مسکو خارج شد.
    هدف ژاپن تصرف سیبري شرقي، و قصد انگلستان تصرف بنادر دریاي شمال، آسیاي میانه و قفقاز بود. فرانسه و آمریکا ظاهرا حامي 

تصویری از توپاک پادشاه وقت
Peru

تصور یکي از مجسمه هاي نرون
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سلطنت طلبان روسیه معروف به سفیدها بودند که با بلشویک ها معروف به سرخها مي جنگیدند؛ در باطن دولت آمریکا مي خواست به هر 
وسیله که شده روس ها را از مجاورت آالسکا دور سازد.

    نیروهاي سفید تا دروازه هاي مسکو و لنینگراد پیش رفته بودند که در اینجا با نیروهاي سرخ و مرکب از کارگران و کشاورزان داوطلب 
به فرماندهي تروتسکي رو به رو شدند، عمدتا شکست خوردند و طرح چهار قدرِت متحد عمال خنثي شد و نظامیان خود را عقب کشیدند. 

دشمني کمونیست هاي روسیه با غرب در حقیقت از همین تاریخ آغاز شده بود.

درخت 1100 ساله انگليس كه شاهد جنگی بود كه مقدمه سلطه دهها ساله فرانسويان بر 
انگلستان شد

در سپتامبر 2021 موضوع درخِت معروف و 1100 سالِه Big Belly oak خبر پُرخواننده نشریات انگلستان بود، زیرا که این درخت قطور با 
بدنه 11 متری اش دچار بیماری نباتی شده و باالخره تجویز شد که کمربند فلزی به آن ببندند. این درخت کهنسال در جنگل »ِسیو ِمیک« 

واقع در نزدیکی شهر هاستینگ انگلستان قرار دارد و هر سال جمعیت زیادی از آن دیدار می کنند.

اهمیت این درخت نه تنها کهنسالی آن، بلکه شاهد جنگ هاستینگ بودن آن است و نجات یافتنش با آتش زده شدن جنگل. در نبرد 
هاستینگ که در چهارم اکتبر 1066 در چند کیلومتری شهر هاستینگ انگلیس میان فرانسویان مهاجم و نیروهای پادشاه وقت انگلیس 
روی داد، فرانسویان به فرماندهی ویلیام معروف به ویلیام فاتح پیروز شدند و انگلستان دهها سال زیر سلطه آنها قرار داشت و حتی انگلیسی 
ها مجبور به تکلم و تحریر زبان فرانسه شدند که بسیاری از واژه ها هنوز باقی مانده اند. فرانسویان در جریان این نبرد، جنگل ِسیوِمیک را 
آتش زدند زیرا که بسیاری از نیروهای پادشاه در پی شکست به آنجا پناه برده بودند که درخت »بیگ بلی اوک« آسیب ندید و در سال 2021 

یکهزار و یکصد  ساله شد.

روزي كه عراق جنگ هشت ساله با ايران را آغاز كرد

 حمالت نظامي عراق به ایران که از روزهاي قبل از آن پیش بیني شده بود، 31 شهریور 1359 )22 سپتامبر 1980( آغاز شد که پیامدش 
یک جنگ هشت ساله بود و برخالف تصور قبلي غرب، ایران در این جنگ پُرتلفات و پُرهزینه حتي یک وجب از خاک خود را از دست نداد.
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مروري بر روزنامه هاي چاپ تهران در شهریور ماه آن سال نشان مي دهد که همزمان با انتخاب نخست وزیر براي جمهوري اسالمي، از 
نیمه این ماه زد و خوردهاي مرزي عراق و ایران رو به شدت گذارده بود که بعد از ظهر 22 سپتامبر ناگهان نیروي هوایي عراق تهران، تبریز، 
همدان، کرمانشاه، شهر ُکرد و شهرهاي خوزستان را مورد حمله قرار داد و همزمان ناوچه هاي آن کشور به سواحل ایران تا بوشهر تعرض 

کردند و متعاقب آن نیروي زمیني عراق تعّرض به ایران را آغاز کرد.

طبق اعالمیه هاي شماره 20 تا 28 وزارت دفاع جمهوري اسالمي، در نخستین روز تعرض، نیروي هوایي عراق بیش از 11 جنگنده و 
چهار ناوچه از دست داد و هواپیماهاي نظامي ایران متقابال پایگاههاي عراق در کوت االماره، شعیبیه، واسیله، ام القصر و سپس بغداد را 
مورد حمله متقابل قرار دادند. این جنگ که )به رغم میثاق بین المللي( بدون اعالن قبلي، از سوي عراق آغاز شده بود از آن پس به صورت 

تمام عیار ادامه یافت.
    بیستم سپتامبر 1980 و در آستانه حمله نظامي تمام عیار عراق به ایران، احتمال این جنگ در دیدار مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان 
با وزیر امورخارجه کابینه اش مطرح و بررسي شده بود. تاچر در صفحه 91 کتاب خاطرات خود درباره این مالقات نوشته است: به وزیر امور 
خارجه گفتم که در این نظر که ایران در مدتي کوتاه از پاي درخواهد آمد شریک نیستم و دلیل آوردم که ایران داراي یک نیروي هوایي موثر 
است، و محاسبات صدام حسین از فروپاشیدگي ارتش ایران درست نیست زیرا که افراد و سالحهاي این ارتش باقي هستند و .... هشت سال 

بعد نظر من تایید شد زیرا که عراق جز در هفته هاي اول جنگ پیشرفتي نداشت و مقروض و زمینگیر شد و ....
     اصحاب نظر گفته اند: اگر صدام حسین با ایران وارد جنگ نشده بود؛ با کویت و سعودي اختالف نظر مالي پیدا نمي کرد، دست به اشغال 
نظامي کویت نمي زد، در نطق هاي خود زندگاني شخصي خاندانهاي سلطنتي این دو کشور را به زیر حمله و انتقاد نمي کشید که به کینه 
دائمي مبدل شد، همسایگان خود را از دست نمي داد )که در روز مبادا جایي براي فرار به آنجا و پناهنده شدن داشته باشد( و کشورش در 

سال 2003 به اشغال نظامي آمریکا درنمي آمد و به این روز نمي افتاد، خودش هم با آن خفت دستگیر و اعدام نمي شد و ....

سازش ايران و عثماني بر سر بغداد، ولی ...

20 سپتامبر سال 1638 )19 شهریور( مراد چهارم سلطان عثماني که بغداد را به محاصره گرفته بود از نیروهاي ایراني مدافع شهر خواست 
که تسلیم شوند که فرمانده این نیروها درخواست سلطان عثماني را رد کرد و تاکید کرد که جنگ دفاعي خودرا تا آخرین نفر ادامه خواهد 

داد و سه ماه روي این تعهد خود ایستادگي کرد.
     سرانجام سلطان عثماني که اصرار داشت همه سرزمینهاي عربي را تصرف کند و وجود نیروهاي ایراني را در بغداد سدي در برابر این 
هدف خود مي دید از طریق دیپلماتیک وارد عمل شد و روز 24 دسامبر سال 1638 ضمن قراردادي با شاه صفي، تعهد سپرد که اگر بغداد از 
نیروهاي ایراني تخلیه شود، وي شهر »ایروان« را به عنوان جزئي از قلمرو ایران به رسمیت خواهد شناخت و تعرض دیگري به قفقاز نخواهد 
کرد. و در پي امضاي این قرارداد بود که شاه صفوي از اصفهان به فرمانده پادگان بغداد اطالع داد که شهر را ترک گوید و با نیروهاي خود به 

همدان منتقل شود. هدف سلطان مراد چهارم تحقق شعار سالطین عثماني و احیاء خالفت عباسیان و حکومت بر ملل سّنی مذهب بود.
    نادرشاه بعدا این قرارداد را زیر پا نهاد و اعالم کرد که بین النهرین هزار و چند صد سال متعلق به ایران بود، پایتخت کشور آنجا بود و پس 
از آن هم دیلمیان ایرانی بر آن حکومت کردند و نمی توان بر تسلیم آن به خارجی صحه گذارد و به آنجا لشکر کشید و این نزاع و اختالف نظر 

دو دولت تا زمان پادشاهی محمدشاه قاجار )نوه فتحعلی شاه( ادامه داشت.
     در دهه سوم قرن 20 انگلیسي ها در بین النهرین و مناطق اطراف آن ازجمله بخشي از کردستاِن عثمانی )کردستان عراق، سوریه و 
ترکیه امروز( که قبال سه ایالت عثماني را تشکیل مي دادند کشوري به نام عراق تاسیس و مرزهاي آن با ایران را به صورت استخوان الي 
زخم تعیین کردند و لذا وضعیت و اختالفات قدیم تهران و بغداد )اختالفات مرزي و ارضي و ...( ادامه داشت، که بارها به زد و خورد مرزي و 

سرانجام جنگ 8 ساله عراق و جمهوری اسالمی ایران انجامید.
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31

دنیای رسانه ها:  کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها
)شهریور1400( مجله روزنامک شماره 89 

»اِرنستو مونه تا« روزنامه نگار و مؤلف بنام ايتاليايي كه 
شرايط روزنامه نگار بودن را به دست دادـ  اشاره ای به نظرات و كارهاي او

 Ernesto Teodoro »ارنستو تئودورو مونه تا
Moneta « روزنامه نگار میهندوست ایتالیایي 20 

سپتامبر1833 )29 شهریور( به دنیا آمد و 85 
سال ُعمر کرد و دهم فوریه 1918 درگذشت. او به 
موازات مبارزه در راه استقالل و یکپارچگي وطن، 
روزنامه نگاري را از دست نداد. وي از جواني »روزنامه 
نگاري« را حرفه مادام العمر خود انتخاب کرده بود 
و پس از سالها خبرنگاري، 29 سال )از سال 1876 
تا 1896( سردبیر روزنامه Il Secolo بود که در سال 
1866 تاسیس شده بود. او درعین حال با قلم خود از 
مبلّغان ایجاد یک جامعه مللـ  جامعه واقعی برپایه 
فرمول دکارت بود تا ضمن حفظ صلح، از حقوق ملل 
و همکاری این جامعه جهانی برای تأمین رفاه و 
سعادت بشر نیز پاسداري کند. همین تالش ها، اورا 

برنده جایزه صلح نوبل در سال 1907 کرد.
    »مونه تا« در مصاحبه اي گفته بود که تنها داراي 
دو عشق و اشتیاق است: روزنامه نگاري و عظمت 

ایتالیا. براي تامین عظمت ایتالیا، وي از تصرف لیبيـ  متعلقه امپراتوري رومـ  حمایت کرد.
    »مونه تا« در کتاب درسي مقدمات روزنامه نگاري )چاپ 1913( نوشته است: ژورنالیسم هر انگیزه اي را تامین مي کند 
و براي عاشقان این حرفه، یک »ایده آل« است. روزنامه نگار از تالش باز نمي ایستد، بنابراین همیشه درگیر است و گذشت 
زمان را حس نمي کند. روزنامه نگار واقعي »خواهان سعادت و نشاط« مردم و به دور از هرگونه آزمندي و تنگ نظري است. 

در این کتاب، »مونه تو« شرایط روزنامه نگار شدن را از این قرار نوشته است:
    شجاعت، استقالل، بي طرفي، مدافع حق و حقیقت بودن، داشتن نیروي خالقیت و اراده اي خلل ناپذیر، بنیه قوي، 

هوش سرشار، خستگي ناپذیر بودن و روزنامه ]رسانه[ را بر هر چیز حتي فرزند ترجیح دادن.
    باز کردن یک »صفحه در باره تندرستي« در »ایل سوکولو« و انتشار مطلب در باره مزایاي پیاده روي، کیفیت غذا و ... 

یک ابتکار »مونه تا« در آموزش عمومي از طریق روزنامه است.
    وي کتاب دیگري تحت »قدرت قلم« تالیف کرده است که در ترجمه انگلیسي عنوانش را »پاور پرس = قدرت روزنامه« 
قرار داده اند که عمدتا سیاسي است تا روزنامه نگاري. کتاب معروف دیگر او »چه زیباست در کنار گاریبالدي بودن« که 

زمینه میهندوستانه دارد و حماسه مانند است.
    مهمترین و مفصلترین اثر او کتاب چهار جلدي »جنگها، شورش ها و صلح و سازشها در قرن 19« است که از سال 1903 

Ernesto Teodoro Monetaمجسمه، تمبر پُست و قاب عکس



تا 1910 آن را نوشت. »مونه تا« در کنار روزنامه نگاري و تالیف، به تدریس روزنامه نگاري در دانشگاه نیز اشتغال داشت و سران دولت 
ایتالیا که احترام خاص نسبت به او داشتند در موارد متعدد نظر مشورتي اورا جویا مي شدند. »مونه تا« بابت تدریس و مشورت مزد 

دریافت نمي کرد و آن را تکلیف ملي هر شهروند مي دانست.
    در زمان سردبیري او، »ایل سوکولو« موثق ترین و نافذ ترین روزنامه اروپا بود.

    وي اواخر عمر به سبب ابتال به گالکوما، نابینا بود. با وجود این، تا آخرین روز ُعمر مقاالتش را دیکته مي کرد و انتشار مي یافت. »مونه 
تا« پس از بازنشسته شدن از سردبیري ایل سوکولو به انتشار نشریه هرچند وقت یک شماره به نام »بین الملل« که متعلق به خودش 

بود پرداخت که دفتر آن را در خانه اش دایر کرده بود.

آپتن سينكلر 90 كتاب نوشت تا عقايدش را جهاني كندـ  اشاره ای به كتاب های 
او و تاثير آنهاـ  در يک دمكراسی صندوق آراء است كه قدرت می سازد

بیستم سپتامبر زادروز مبارز معروف اصالحات اجتماعي، آپتن سینکلر Upton Sinclair  ، است 
که بسال 1878 به دنیا آمد، 90 سال ُعمر کرد و 25 نوامبر 1967 درگذشت.

     سینکلر با این که تا 1934 عضو حزب کمونیست آمریکا بود، به نوعي سوسیالیسِم مالیم عقیده 
داشت. وي براي ایجاد اتحادیه هاي کارگري )و کارمندي(، ممنوع شدن کارکردن نوجوانان، رعایت 
اخالقیات در کسب و کار، آزادي هاي مدني، وجود رسانه هاي روراست و صادق، تامین عدالت 
اجتماعي، محدود بودن میزان درآمدـ  ثروت و مالکیت، اصالح آموزش و پرورش، تنظیم خانواده، 
تبدیل جهان به نوعي جامعه مشترک المنافع تعاوني، تامین رفاه انسان ها به گونه اي که نگراني 
نداشته باشند، تقویت قوه ابتکار، و اختراع و کشفیات تازه با هدف آسایش هرچه بیشتر بشر مبارزه 
مي کرد و براي جهاني ساختن این افکار و آرزوها 90 کتاب نوشت که به بیشتر زبانها ترجمه شده 

اند و در بعضي کشورها مطالعه آنها از سوي احزاب چپگرا تشویق مي شده است.
    سینکلر که در بالتیمور آمریکا به دنیا آمده بود شاید یکی از معدود مولفان بود که به منظور کسب درآمد، کتاب نمي نوشت. وي در 
خاطراتش که کتابي است قطور، نوشته است: اگر پس از مرگ، قلب مرا بشکافند در آنجا این عبارت را خواهند یافت: »عدالت اجتماعي«.

     وي در جاي دیگر این کتاب نوشته است: من براي کمک به رسیدن انسان به عدالت، تنها یک سالح دارم و آن قلم من است و این 
سالح را تا زنده ام در خدمت بشر بکار خواهم بُرد.

     تاثیر نوشته هاي سینکلر، کمک بسیار به چند اعتراض اجتماعي بزرگ در آمریکا کرد. با وجود این، وي اِعمال خشونت را براي 
رسیدن به هدف رد مي کند و مي گوید: روزي که انسان ها روشن شوند و حقوق خود را بشناسند، آن وقت است که عدالت اجتماعي 
برقرار مي شود، زیرا همه قدرت ها ناشي از درک و تشخیص افراد هستند )صندوق آراء( و فعال بسیاري از افراد به علت بي اطالعي و 
درگیري با تالش معاش، این قدرت را »ندانسته« و رایگان به جماعت کمي واگذار مي کنند و این شمار از این قدرت برضد خود آنان 

استفاده مي کنند. در یک دمکراسی، صندوق آراء است که قدرت می سازد. این واقعیتـ  اهمیت انتخاب را همگان باید بدانند.
    نخستین کتاب سینکلر »جنگل« عنوان داشت که در 1906 انتشار یافت و درباره آلوده بودن بسته بندي گوشت در شیکاگو است. 

تاثیر این کتاب چنان بود که دولت آمریکا »سازمان ملي غذا و دارو« را براي نظارت بر این مواد را تاسیس کرد.
    کتابهاي مهم دیگر سینکلر عبارتند از: »نفت« که در آن پرده از توطئه هاي کمپاني هاي نفت که این منابع عمومي متعلق به همگان 
را به چشم ملک شخصي نگاه و مورد بهره برداري قرار مي دهند برداشته، به آنها تاخته و همچنین نوشته است: تا زماني که یک ملت 
داراي منابع طبیعي رایگاني چون نفت باشد که پول مفت عاید آن مي کند نمي توان در باره کارایي و شایستگي دولت مربوط قضاوت 
کرد، زیرا پول مفتي را به چنگ مي آورد و خرج مي کند و .... کتاب دیگرسینکلر »منافع مذهب« عنوان دارد که ضمن آن تاکید فراوان 
بر اهمیت اخالقیات و تقویت روح کرده است. »قدم رو« عنوان کتاب دیگر اوست که در آن شدیدا به روش و برنامه هاي موجود آموزش 

سینکلر 
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و پرورش حمله برده و نوشته است که با این برنامه ها و روش نمي توان انسان کامل به بار آورد و انسان کامل کسي است که حقوق خود 
را بشناسد و به حقوق دیگران احترام بگذارد و بداند که این دنیا متعلق به او و یا عده اي معدود نیست. »کتاب سلطان زغال سنگ« 
بر ضد راکفلر است و محتوائي نظیر کتاب »نفت« دارد و در آن خواسته است بگوید که به راکفلر چه کسي این حق را داده که خود را 
ـ زمیني که متعلق به همه مردم است انبار شده  مالک مطلق معادن زغال و آهن آمریکا بداند که از میلیون ها سال پیش در دل زمینـ 
بودند. عنوان کتاب دیگرش »دندانهاي اژدها« است که او را برنده جایزه پولیتزر کرد. کتاب معروف او که هنوز میان دانشجویان روزنامه 
نگاري دست به دست مي گردد »براس چک« عنوان دارد که در آن به وجود انحطاط و تباهي در ژورنالیسم و این که برخي از روزنامه 
نگاران عامل و زرخرید قدرتمندان و ثروتمندان شده اند اشاره کرده و این فرضیه را مطرح ساخته که بدون یک ژورنالیسم روراست و 
صادق، بشر به مقامي که باید نخواهد رسید و در مرحله اي که ایستاده است »درجا« خواهد زد. وي رسانه هاي هر ملت را پایه هرگونه 

پیشرفت و اقتدار، بقاء فرهنگ و تمدن و پاسدار حقوق آن ملت مي داند.
    از کارهاي سینگلر که تاکنون به ندرت اندیشمندي دیگر انجام داده است نوشتن کتاب یازده جلدي »تاریخ ناگفته« است که 
ـ انتقاد کرده بود و  ـ نه اصول سوسیالیسم آن کشورـ  جمعا 7 هزار و 364 صفحه دارد.   وي بارها علنا از روش و رفتار مقامات شورويـ 
بعید دانسته بود که بتوان با آن روش، سوسیالیسم را به پیروزي رساند. وي گفته بود که مقامات شوروي به آن چه که اندرز مي دهند 
عمل نمي کنند و معناي آن این است که معتقد به حرف هاي خود )سوسیالیسم( نیستند و تنها مي خواهند براي حفظ مقام از آن 

سوء استفاده کنند و دستاویز داشته باشند.

ُرمان تازه و 831 صفحه ای محمدسعيد حبشی زير عنوان »در پاريس بود كه ...«
محمدسعید حبشی نویسنده و روزنامه نگار مقیم آمریکا که سال ها فعالیت در رادیو و تلویزیون دولتی ایران، مطبوعات ازجمله 
روزنامه اطالعات و سینمای ایران را پشت سر گذاشته پنجمین ُرمان خود به نام »در پاریس بود که ...« را در لس آنجلس منتشر ساخت.

طبق گزارش های رسانه ای، این کتاب بر خالف کتاب های قبلی محمدسعید حبشی که هر کدام 
مجموعه ای از داستان های کوتاه بود، یک ُرمان بلند 831 صفحه ای است که در قطع وزیری انتشار 
یافته و از آن به عنوان قطورترین ُرمانی یاد می شود که در خارج از کشور نوشته و چاپ شده است. انتخاب 
سوژه و سبک حبشی در ساده نویسی با قلم شیرین و شیوایش سبب شده است تا خوانندگان بسیاری به 
سوی خواندن کتاب های وی به ویژه کتاب جدید و قطور او روی آورند. حبشی در ُرمان جدیدش بر روی 
عشق، انسانیت، و عواطف انسانی انگشت گذاشته است. بسیاری از نویسنگان، نقد نویسان و هنرمنداِن 

بنام از این کتاب او تعریف کرده اند.

 طبق همین گزارش ها، حبشی در بخشی از مقدمه کوتاه این کتاب نوشته است: "این ُرمان، سیاسی 
نیست و داستانی است که بوی هر نوع زندگی را می دهد و می توانم بگویم که هر پاراگراف این ُرمان رنگ 

و بوی تازه ای از حوادث عاشقانه و انسانی و یا دور از انسانیت دارد.".

کتاب های قبلی محمد سعید حبشی عبارتند از: »بوسه روی شن های ساحل«، »برهنه در مرداب«  و »عشق گمشده« که هر کدام 
مجموعه ای است از داستان های کوتاه. چهارمین کتاب او »سکانس آخر« عنوان دارد.

دو کتاب حبشی؛ »برهنه در مرداب« و »عشق گمشده« تحت عناوین  Naked in the Swamp و   The Lost Love توسط یک ناشر 
آمریکایی به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده اند که همانند نسخه های فارسی آنها با استقبال رو به رو شده و هنوز در آمازون و 

سایت های اینترنتی به فروش می رسند.
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شرح خروج دو كودک از افغانستان كه يک ابتكار 
ژورناليستی بود

وال استریت جرنال در شماره سه شنبه هفتم سپتامبر خود )16 شهریور 1400( 
دست به یک ابتکار ژورنالیستی جالب زده بود و آن، در قالب شرح چگونگی خارج شدن 
یک دختر 14 ساله به نام مریم محمدی و خواهر سه ساله اش ِمهرسا از افغانستان 
و انتقال به شهر کِیف پایتخت اوکراین، تمامی وقایع افغانستان را در این گزارش 
یک صفحه ای )صفحه 7 این روزنامه( ذکر کرده بود، به زبانی ساده که همه کس با 
خواندن گزارش وضعیت افغانستان را می تواند درک و آینده این سرزمین و منطقه 

را پیش بینی کند.
جزئیات رفتن این دو کودک که مادرشان قبال )پیش از رویدادهای اخیر( از 

افغانستان خارج شده بود و این دو کودک نزد مادر بزرگشان در هرات بودند، از شهر هرات )در غرب افغانستان( به فرودگاه کابل و 7 روز 
پشت دیوار فرودگاه و از این ِگیت به آن ِگیت و توسل از این هواپیما به آن هواپیما، شاهد تیراندازی های هوایی، فشار و ازدحام، نبود 
آب و غذا و ... بودن یک تاریخ است. این دو کودک همچنین یک بار از اتوبوسی که آنها را از هرات به کابل می بُرد بازگردانده شده بودند. 

این دو کودک در فرودگاه کِیف، خوشحال از پیوستن به مادر.

اهداء جايزه ژورناليستی به يک روزنامه نگار ايرانی آلمانی كه وضعيت 
پناهجويان را انعكاس تأثيرگذار داده است

ایزابل شایانی، روزنامه گار ایرانیـ  آلمانی برنده جایزه »گریم« سال 2021 شد. این 
جایزه به خاطر گزارش های او از اردوگاه موریا و نشان دادن رنِج پناهجویان و نگرش 

ژورنالیستی به سیاست مهاجرتی اروپا به او داده شده است.

شایانی نوشته بود که پاندمی کرونا، مسائل را چنان تحت الشعاع خود قرارداده که 
معضل پناهجویان در سطح اروپا را به حاشیه رانده است.

    ایزابل شایانی کوشیده است که با شرح مشاهدات خود، همچنان مسئله اردوگاه 
پناهجویان موریا را زنده نگه دارد و از این رهگذر به تشریح و تفسیر سیاست های اروپا 
در این زمینه را بپرادزد، اما نَه از مراکز قدرت در بروکسل، استراسبورگ، آتن، آنکارا 
و یا برلین، بلکه مستقیما از جزیره یونانی لِسبوس و در تماس مستقیم با انسان هایی 

مستأصل، که یک کار ژورنالیستی تأثیرگذار و 

تحسین برانگیز بوده است و می تواند سرمشق ژورنالیست های دیگر قرار گیرد و 
با لمس مشکالت و شکافتن آنها، تا دیر نشود برای آنها راه حل پیدا شود.

    حاصل سفر ایزابل شایانی به اردوگاه موریا در لِسبوس، محدود به یک یا دو گزارش نبود، او از این سفر فیچرهای متعدد و تفسیر 
تهیه و در میزگردهای تلویزیونی و رادیویی در این باره شرکت کرد و وضعیت اسفناک حاکم بر این اردوگاه و ابعاد و پیامدهای مختلف 

سیاست پناهندگی و مهاجرت اروپا را مورد نقد و بررسی قرار داد.

مریم و مهرسا

ایزابل شایانی
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 زمان برتري جهاني ادبيات فارسي
18 سپتامبر سال 2004 دکتر »نورمن کنتور Cantor « تاریخدان معروف کانادایي که کتاب هاي متعدد درباره تاریخ سیاسيـ  

نظامي و تاریخ ادبیات قرون وسطا نوشته و ُعمري را در دانشگاههاي آمریکا و انگلستان تدریس کرده بود در 75 سالگي درگذشت.
     وي بود که در کتاب درسي خود »ادبیات قرون وسطا«، این قرون را دوران برتري جهاني ادبیات فارسي خوانده و نوشته است که 
ایران در آن عصر بهترین مردان فکر و ادب را به جهان عرضه داشته بود. وي از ارادتمندان حافظ، سعدي و فردوسي بود. وي گفته بود 

که هیچ کشوري جز ایران، »فردوسي« ندارد.
    در سالهاي اخیر تالش هاي پیگیر و مشترک تازه اي از سوي ایران و تاجیکستان به منظور پیشبرد ادبیات و خالص سازي زبان 

مشترک آغاز شده که امید است به نتایج چشمگیر بیانجامد.

داستان نگارهای باالی 50 ميليونی
نیمه سپتامبر 2021 )شهریور 1400( به مناسبتی، داستان نگارانی که در قرن 20 کتاب 
 Rosamunde هایشان بیش از 50 میلیون فروش داشتند اعالم شدند. یکی از این داستان نگاران
Pilcher  نویسنده انگلیسی بود که دهها داستان نوشت و بیش از 60 میلیون فروش داشت. 

وی که  22 سپتامبر 1924 در انگلیس بدنیا آمده بود 94 سال زنده بود و تا 91 سالگی قلم زد. 
وی در ششم فوریه 2019 در اسکاتلند درگذشت. ُرزا داستان نگاری را از نوجوانی و از نوشتن 
در دفترچه های مدرسه اش آغاز کرده بود. قدرت تخّیل او بسیار باال بود. او از واقعیات زندگی 

سوژه می گرفت.

 

وفات دو كاريكاتوريست بنام
 در يک روز در 94 سالگی و 101 سالگی و هر دو ازدواج نكرده بودند

رسانه ها شهریورماه 1400 به مناسبت سالروز درگذشت دو کاریکاتوریست بنام در یک روز )هفتم سپتامبر = 16 شهریور 1400( 
گزارش هایی همراه با تعجب درج کرده بودند زیرا هر دو عمری طوالنی داشتند، هر دو،  عامل )فرد( برای کاریکاتورهای خود )در آمریکا 
اصطالحا؛ کارتون( انتخاب کرده بودند و هر دو، کاریکاتورهاِی دلپسند خودرا کتاب کرده بودند. هر دو کاریکاتوریست هم ازدواج 

نکرده بودند و گفته بودند که با هنرشان ازدواج کرده اند.

راسل جانسون هفتم سپتامبر 1995 در 101 سالگی درگذشت و  خالق کاریکاتورهایی به  نام »آقای اسوالد«ـ  فرد انتخابی خود بود. 
کاریکاتورهای او توسط سندیکای مربوط میان رسانه ها توزیع می شد.

پیت هوفمن  که هفتم سپتامبر 2013 فوت شد بر عامِل کاریکاتورهای خود نام »استیو« را انتخاب کرده بود. او 94 سال  زندگی 
کرد و بمانند راسل تا آخرین روز حیات کاریکارتور کشید و به زبان ترسیم، حقایق جامعه ملی و جامعه جهانی را منعکس و ضعف ها 

را عیان کرد.

رزا
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نخستين روزنامه يوميه آمريكا با شعار »آگاهي = دانستن، قدرت است« كار 
انتشار خودرا آغاز كرد

21 سپتامبر سال 1784 نشریه »پنسیلونیا پاکت  Pennsylvania Packet  « با این شعار که »آگاهي = دانستن = دانش، قدرت است
Knowledge is power  « انتشار خود به صورت روزانه را آغاز کرد و نخستین روزنامه یومیه آمریکا شد. این نشریه قبال به صورت هفتگي 

و غیر منظم از سال 1771 در شهر فیالدلفیا انتشار مي یافت. پس از دو قرن و 5 دهه و چند بار دست به دست گشتن و تغییر عنوان 
دادن، فیالدلفیا اینکوایرر Philadelphia Inquirer جانشین آن شده است که به انتشار ادامه مي دهد.

John Dulap     بود که نشریه »پنسیلوانیا پاکت« را منتشر کرد و از سال 1776 کار دریافت و درج آگهي عمومي )اعالن( را ابتکار و 

عنوان اعالن عمومي را در زیر لگو نشریه بر آن اضافه کرد. ناشر در باالي لگو، نام خودرا به عنوان مالک نشریه ذکر مي کرد. این نخستین 
سازمان آگهي ها بود که در جوار یک نشریه و به ضمیمه آن تاسیس مي شد که بعدا به صورت الگو در آمد و مدل شد.

Dulap     پس از یافتن یک شریک به نام David Claypoole که سردبیري نشریه را برعهده گرفت از 21 سپتامبر سال 1784 آن را 

روزانه کرد. این روزنامه به همین دلیِل »گرفتن آگهي« و تاسیس یک سازمان آگهي ها در جوار خود موفق تر از سایر نشریات قرون 17 
و 18 و دهه هاي نخست قرن 19 آمریکا بود.

     »پنسیلوانیا پاکت« در سال 1900 به Zachariah poulson  فروخته شد و این فرد آن را با تغییر عنوان تا 40 منتشر مي کرد که به 
دیگري فروخته شد و ....

لگو »پنسیلونیا پاکت

)1
40

ر0
ریو

شه
( 

89
ره 

شما
ک 

نام
وز

ه ر
جل

م

36



37

دانش و اندیشه در گذر زمان
)شهریور1400( مجله روزنامک شماره 89 

توماس پِین

 روی جلد کتاب عقل سلیم
 )کامان ِسنس( توماس پین

توماس پِين و انديشه هاي انقالبي اش

سپتامبر سال 1792 توماس پین روشنفکر و انقالبي معروف از انگلستان که 
در آنجا به دلیل ضدیت هایش در معرض دستگیري و مجازات بود به فرانسه 
گریخت. وي که ژانویه سال 1737 در انگلستان به دنیا آمده بود در سال 1809 
درگذشت. توماس  Thomas Paine در جواني از انگلستان به آمریکا مهاجرت کرد، 
ولي در اینجا نتوانست ظلمي را که به بردگان سیاهپوست و نیز بومیان )اصطالحا؛ 
سرخپوستان( مي شد تحمل کند و دست به انتشار کتابي تحت عنوان بردگان 
افریقایي در آمریکا زد و رفتار با آنان را ناعادالنه و غیر انساني خواند. وي در آن 
زمان در شهر فیالدلفیا دستیار سردبیر مجله پنسیلوالیا بود. او سپس بر ضد سران 
وطنشـ  انگلستان، اقدام کرد و به مهاجران آمریکایي حق داد که بر ضد انگلستان 
انقالب کنند و نوشت: انگلستان بر مهاجران آمریکا مالیات وضع مي کند بدون 
این که اجازه دهد که نمایندگانشان در جریان وضع مالیات حضور داشته باشند، 
لذا مهاجران حق دارند این مالیات را نپردازند و اصوال دلیلي براي وابسته بودن 

مهاجران به دولت انگلستان وجود ندارد.
   

پین نظرات خود را در این زمینه در کتاب کوچکي تحت عنوان عقل سلیم
Common Sense  منتشر کرد که با وجود کمي جمعیت آمریکا در آن زمان، پانصد 

هزار نسخه فروش داشت و محّرک بزرگي براي انقالب استقالل آمریکا بود. در 
جریان انقالب استقالل مهاجرنشینان که مسلحانه بود، پِین در صف سربازان 
انقالب قرار گرفت و با نطق و نوشته، آنان را تشویق به مقاومت مي کرد و به آنها 
مي گفت که این انقالب زود یا دیر باید صورت مي گرفت زیرا که در عصر دلیل 
) Reason ( ظلم ُعمر طوالني نخواهد داشت. پین آن چنان مورد توجه استقالل 
طلبان قرار گرفته بود که با وجود این که خارجي بشمار می آمد در آمریکا داراي 
مقام مهم دولتي شد. پین در فرانسه نیز به صف انقالبیون پیوست و کتاب »حقوق 

بشر« را نوشت.
     وي در اینجا )فرانسه( هم با وجود خارجي بودن به عضویت مجلس انقالب فرانسه درآمد. در فرانسه، فشار او مخصوصا 
روي این نکته بود که وظایف دولت و قوانین باید بسیار ساده نوشته و تنظیم شده باشند تا مردم آنها را بفهمند و درک کنند. 
وي عقیده داشت که قانون و ضابطه هر چه واضح تر و ساده تر باشد، رعایت آن بهتر و سوء استفاده از آن کمتر خواهد بود، 
زیراکه واژه و واژه های ثقیل و نامأنوس برای توده ها، بعدا بهانه تفسیر و تعبیر و اصالح بدست خواهد داد و از انگیزه واضع 

آن به دور خواهد افتاد.

پِین بي سوادي، فقر، شکاف میان فقیر و غني و استبداد را بزرگترین دشمنان پیشرفت و سعادت بشر مي دانست. چون 
مخالف مجازات اعدام بود، در دوران ُربِسپِیر تحت تعقیب قرار گرفت و به آمریکا بازگشت.



 یکي دیگر از عقاید او، لزوم کوتاه بودن دوره نمایندگي و محدود بودن دوره ها بود. او شدیدا مخالف دوره نمایندگي یک فرد 
بیشتر از دو دوره و هر دوره دو سال بود و مي گفت که نمایندگي مردم نباید به صورت حرفه درآید که در آن صورت نماینده 
فاسد مي شود، یا اینکه صاحبان منافع او را فاسد می کنند و یا این که به تکبر و غرور مي گراید، عاشق نظرات خود می شود و از 
مردم جدا و فاصله مي گیرد. نفوذ کالم پِین کمک کرد که دوره مجلس نمایندگان در آمریکا 2 ساله باشد و بعضي فرماندارها 
و شهردارها نتوانند بیش از یک یا دو دوره براي این سمت نامزد شوند. در فدراسیون آمریکا، سران استیت ها )فرمانداران(، 
شهرداران و رؤسای پلیس هر شهر در انتخابات عمومی استیت و شهر انتخاب می شوند و قضات ایستاده )بازپرس، دادیار و 
دادستان( را حقوقدانان شهر و استیت انتخاب می کنند و قضات دادگاهها )قاضی نشسته( با رای پارلمان استیت و در مورد 

قضات دادگاههای فدرال )سراسری( با رای سنای فدراسیون.
 

پاپِر و اندرزهايشـ  گرفتن درس از تاريخـ  كسي كه تاريخ نخوانده باشد نمي تواند 
يک مدير و زمامدار موفق باشد

»کارل پاپر Karl Raimund Poppe  « فیلسوف و نویسنده 
اتریشي تبار انگلستان که بر ضد فرضیه هاي ریلیتیویسم 
Relativism ، کانونشنالیسم Conventionalism  و سکپتیسیزم 

Skepticism)در انگلیس: Scepticism ( بود 17 سپتامبر 1994 

در 92 سالگي درگذشت. وي که 28 جوالي 1902 به دنیا آمده 
بود در زمینه هاي علمي، اجتماعي و سیاسي نظر فلسفي داده 
است. پاپر که از فالسفه بزرگ قرن 20 بشمار مي آید از مدافعان 
»جامعه باز« بود. او همچنین خواهان استفاده از نظر روشنفکران 

براي قانون نویسي و اداره امور جوامع بشري بود.
     پاپر در رساله اي نوشته است: به همان گونه که مي شود با قوانین ریاضي و علوم دیگر؛ مثال زمان ماه و یا خورشید گرفتگي 
را به دست آورد، با بررسي رویدادها در طول تاریخ هم مي شود قانون و قاعده هاي تاریخ را به دست آورد و با کمک آنها وقوع 
رویدادهای بعدی را تشخیص داد و در صورت لزوم مانع شد و مثال از جنگ و شورش و ... جلوگیري کرد. وي با بیان این 
عقیده، این فرضیه را که »پیش بیني رویدادهاي آینده« کار مورخ نیست رد کرده است. وي در همین رساله نوشته است تا 
فردي گذشته را به خوبي نداند )تاریخ نخوانده باشد( نمي تواند یک مدیر و زمامدار موفق باشد )ایرادي را که تفسیرنگاران به 
جورج دبلیو بوش وارد مي ساختند(. ولی »تاریخ« باید بدست یک محّققـ  مؤلف بی طرف و دلسوز و نترس نوشته شده باشد 
و تشخیص درستی تألیف )کتاب تاریخ( با استادان مربوط است. در قدیم، این پادشاهان و سرکردگان بودند که مورخ را می 
خریدند و یا از جیب خود می دادند تا تاریخ را در جهت تأیید کارهایشان و در بزرگ جلوه دادن خودشان بنویسند. این کتاب 

ها و عمدتا مانده از قدیم باید تصحیح شوند. درسی کردن این کتاب ها گناه است.
    پاپر نوشته است: پیش از تهیه یک طرح تازه و تدوین یک قانون و ضابطه باید سوابق کار و تجربه گذشتگان در آن باره 
دقیقا مطالعه شود تا اشتباهات تکرار نشود و جبران یک اشتباه از این دست )وضع قانون و تهیه طرح( اگر محال نباشد، بسیار 

دشوار است، همانند کسي که بخواهد اواخر ُعمر اشتباهات ایام جواني اش را جبران کند.
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بحران اقتصادي سال 1551 انگلستان و پيدايش قانون گرشامـ  كشورهاي دچار بحران مالي 
نياز به يک توماس گرشام دارندـ  نگاهی به پول َبد و ...

 بمانند فدراسیون آمریکا در سپتامبر 2008 )شهریورماه( و اتحادیه اروپا دو سال بعد، 
انگلستان در سپتامبر1551 )شهریورماه( دچار یک بحران پولی از همین دست شده بود. 
بحران پولی انگلستان که از آغاز سال 1551 سربرآورده بود نتیجه سوء مدیریت »ویلیام 
دانسل W. Dansell  « خزانه دار وقت دولت لندن و آزمندی سودجویان تشخیص داده 

شده بود.
     ادوارد ششم پادشاه وقت از بزرگان کشور خواست که براي رفع بحران نظر دهند و آنان 
متفق القول گفتند که مسائل اقتصادي، اموري فنيـ  علمي هستند و حل آنها از دست 
سیاستمدار، دولتمرد و ژنرال ساخته نخواهد بود، باید براي آنها اقتصاددان یافت و در آن 
زمان بهتر از »توماس گرشام Thomas Gresham « سراغ نبود و گرشام )1579ـ  1519( 

با اختیار تام مأمور رفع بحران شد.

در آن زمان پول رایج ملل، سکه طال و سکه نقره بود. گرشام »پول بَد Bad Money « را 
عامل بحران تشخیص داد و براي رفع آن فرمولي به دست داد که در علم اقتصاد به »قانون گرشام« معروف شده است. در آن زمان پول 
بَد عبارت بود از سکه هاي ضرب شده با عیار کمتر، سکه هاي تقلبي، سکه هایي که قسمتي از یک گوشه آن را جدا کرده بودند، سکه 
هایی که سبکتر ساخته شده بودند و .... قانون گرشام که با رعایت آن، بحران پولی انگلستان برطرف شد بگونه اي انشاء شده است که 

در دنیاي امروز و درمورد پول کاغذي هم مصداق دارد.
 »Commodity Value آن پایین تر از »کومادیتي َولیو » Market Value طبق قانون گرشام، »پول بَد«ـ  پولي است که »مارکت َولیو    
اش بوده ولي اجبار قانوني به رعایت »فیس ولیو Face Value « این پول )آن مبلغ که رویش َحکـ  چاپـ  شده است( باشد. پوِل بدون 
پشتوانه و پول زائد برظرفیتـ  حجم زیاِد پوِل در جریان )پول تورم زا( از انواع پول بَد است که طبق قانون گرشام، بهاي اجناس را باال 
مي بَرد و از دسترس کم درآمدها دور مي سازد. اگر قانون، اجبار به همسان بودن پول خوب و بد کند، مردم عموما و سودجویان خصوصا 
به خرید اشیاء داراي قیمت باالرونده هجوم مي برند و قیمت آنها دائما و سریعا باال مي رود )مثال؛ طال، مستغالت، برخی از اجناس، 
پول دولت های معتبرـ  ارزهای خوبـ  و در مواردي سهام( و تا بتوانند )از هر طریق و امروزه گرو گذاردن دارایي Assets ، استفاده از 
کردیت و ... پول به دست می آورند( و خود را وارد این معامالت و خالص از آن »پول بَدـ  امروزه، پولی که ارزش برابری خود را روزانه از 
دست بدهد« مي کنند که داراي ریسک است و گاهي بحران ملّي و در مورد کشورهای کلیدی و یا عضو یک اتحادیه اقتصادی، حتي 

بحران بین المللي به وجود می آورد.
    گرشام که مؤسس یک کالج و نیز Royal Exchange انگلستان بشمار می رود و از پادشاه وقت لقب »ِسر Sir « دریافت کرده بود و به 

خاطر کاری که برای میهنش کرد دستمزد نگرفت، دارای دو اصل دیگر است:
     1ـ  هر دولت با احساس رو به رو شدن با بحران اقتصادی ناشی از وضعیت پول رایج، باید اطمینان یابد که در این بخش با سوء 
مدیریت رو به رو است و افراد دیگری را بر جای آنان که هستند بگمارد زیراکه از مدیر و مدیران شکست خورده برای رفع بحرانی که 

خودشان از عوامل آنند کاری بر نخواهد آمد.
     2ـ  دولت با تبلیغ اخالقیات که درآمد بادآورده، اخالقی )انسانی( نیست و یا با وضع قانون، افراد را از هجوم برای خالص کردن خود 
از پول بد ]با خرید طال، پول کشورهای دیگرـ  ارز، مستغالت و سرمایه گذاری در کشورهای دیگرـ  خرید سهام خارجی و ...[ بازدارد تا 
بازار پول آرام بگیرد. پول بَد شمار کمی از مردمـ  توانگران را به همان نسبت فقیر شدن توده ها و تبدیل طبقه متوسط به طبقه پایین 
تر، پولدارتر و توانگرتر می کند که افزایش شکاف طبقاتی در یک جامعه، خطرات بزرگ دارد. دولت با وضع قانون باید نگذارد که 
ثروتمندان ثروتمندتر شوند و آسان ترین راه، وضع مالیات سنگین و منع موقت معامالت سودآور برای فرد و زیان آور برای جامعه است.

مجسمه گرشام
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    در تفسیر قانون و اصول گرشام، اقتصاددانان معاصر ضمن اشاره به عقاید توماس هابز، تبلیغ اخالقیات را به تنهایی مفید نمی 
دانند و می گویند که سودجو و آزمند اخالق نمی شناسد و دولت با وضع قانون و تعیین مجازات باید بازار پول را کنترل کند زیرا که 
اکر بحران و کاهش ارزش پول ملی ادامه یابد، دولت برای تامین هزینه های جاری خود مجبور به انتشار پول )اسکناس( بیشتری 

است که تشدید بحران و باالتر رفتن قیمت ها را به دنبال خواهد داشت و بیکاری و ناراضی شدن.
    در سال 2008 دولت آمریکا مجبور شد که کنترل سه بانک بزرگ را به دست گیرد که بهاي دارایي هاي گرو گذاشته شده نزد آنها 
از میزان بدهي کمتر شده بود و یا اینکه به میزان زیاد »Non – Collateralized Dept  « داشتند. با کنترل این سه بانک و نیز خرید هشتاد 
درصد از سهام یک شرکت بیمِه درحال ورشکست شدن، دولت آمریکا 600 تا 800 میلیارد دالر بر قروض خود افزود و چون بازهم 
کارساز نشد نوزدهم سپتامبر 2008 از قوه مقننه این کشور خواست که معادل پانصد میلیارد دالر دیگر )نیم تریلیون دالر( اسناد 
گرویي کم ارزش و بدهي هاي بَد را از بانک ها و موسسات اعتباردهنده بخرد تا شاید از بحران خارج شود که این بحران در حقیقت 
یکي دیگر از نتایج تصمیم سال 1971 ریچارد نیکسون به خارج ساختن دالر آمریکا از استاندارد طال بشمار آمده است. هنگامي که 
دالر آمریکا در استاندارد طال بود، تا قبل از سال 1934 هر دالر برابر بود با یک و نیم گرم طال و بانک ها در صورت مراجعه افراد، مجبور 

به مبادله بودند که از سال 1934 به تصمیم اف . دی. روزولت هر دالر به 88 صدم گرم طال کاهش ارزش داده شد.
    پس از خروج دالر از استاندارد طال، دست بانک هاي مرکزي 12گانه آمریکا براي چاپ آن باز شده است و چون دالر )پس از جنگ 
جهانی دوم و ابرقدرت شدن دولت واشنگتن( به صورت پولي بین المللي درآمده و عامل سنجش، هر بحران مالي آمریکا تبدیل به 

یک بحران بین المللي از این دست خواهد شد.
    اصطالحا به پولی که پشتوانه طال، نقره و ذخایری از این قبیل ندارد Fiat Money گویند که اگر اعتماد مردم روزگاری به امضاء 

کننده اسکناس )دولت مربوط( کاهش یابد مقداری از ارزش )قدرت خرید( خودرا از دست می دهد.
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دانستنی ها

تازه های پزشكی شهريورماه 1400؛ 
از ارتباط درد با ضعف حافظه، خطر تداوم نشسته كاریـ  

فايده خوردن غذاهای فيبردار، نياز انديشه كاران به ويتامين »بی« و مشكل گوش:

افرادی که تداوم درد در اندام های بدن احساس می کنند، 50 درصد بیش از دیگران ابتالء به انواع مختلف ضعف حافظه 
واُفِت  شناختیـ  اصطالحا؛ زوال عقل و نیز تا حدی سکته مغزی  می شوند.

درد گسترده و ادامه دار ممکن است نشان دهنده اختالالت استخوانیـ  عضالنی باشد که بر مفاصل و اعصاب و در نتیجه، 
گردش خونچه ها تأثیر می گذارد. پزشکان باید به این گونه دردها برای جلوگیری از ابتالء به فراموشی، بیش از پیش توجه 
کنند تا بیمار دچار اختالالت عصبِی پیشرونده نشود. مبتالیان به درد اگر تداوم داشته باشد باید آن را سرسری نگیرند و 

به مصرف داروی ضد درد که بدون نسخه دکتر فروخته می شود اکتفا نکنند.
این یافته ها در مجله Regional Anesthesia & Pain Medicine  منتشر شده است.

ـ کشف دیگر که توسط مؤسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد اعالم شده است نشان می دهد؛ نشسته کارِی طوالنی 
ممکن است به بیماری قنِد نوع دوم بیانجامد و توصیه شده است که هر نیم ساعت بلندشدن از صندلی و چند دقیقه قدم 
زدن به جلوگیری از ابتال به دیابت نوع 2 کمک می کند. این مؤسسه هشدار داده است که »نشسته یا دراز کشیده کاری« 
برای بیش از یک ساعت، خطر ابتال به سندرم متابولیک و دیابت نوع 2 را افزایش می دهد. اما، داشتن یک تحرک 3 تا 5 
دقیقه ای روِی پا پس از  هر تقریبا نیم ساعت بی تحرکی پا و کمر، یک راه آسان برای جلوگیری از باال رفتن قند خون و مزمن 
شدن این بیماری است. همچنین بی تحّرکی و نشسته کاری، عالوه بر قند خون، به افزایش چربی دور کمر، چاقی شکم، 
باال رفتن فشارخون، باال رفتن تری گلیسیرید و کاهش HDL ) High-density lipoprotein اصطالحا؛ چربی خوب( منجر 
می شود. این موسسه اندرز داده است که افراِد پشت میزنشین و یا کار بی تحّرک، با خود نوعی اخطاردهنده مثال قراردادن 
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زنگ ساعت هر نیم ساعت به نیم ساعت و ... داشته باشند، زیراکه سرگرم کار بودن مخصوصا کار کامپیوتری آنها را دچار فراموش 
کردن رسیدن به وقت بلند شدن و قدم زدن می کند. در این زمینه دکتر لن هوروویتزگفته است: »بی تحّرک ها، سیگاری های جدید 
هستند یعنی که نشستن طوالنی عادت می شود و با گذشِت زمان؛ نوعی اعتیاد. محل کار دفتری )پشت میزنشینی( مکانی است که 
بسیاری از افراد ساعت ها بی تحرک )ایستادن و قدم زدن و شانه تکان دادن( بی تحرک قرار می گیرند و نتیجه آن، فرصتی از دست رفته 
برای سوزاندن کالری و همچنین تغییر سرعت جریان خون. کار بی تحّرک اگر محاسباتی و ضرب العجلی باشد باعث استرس می شود 
که استرس برای جسم و روان زیان بسیار دارد.  به اظهار این دکتر، یک میِز پایه بلنِد ایستاده کاری در محیط کار می تواند کمک کند. 
دنیای الکترونیک بسیاری را به نشسته کاری طوالنی عادت داده است که بدون هر ساعت برخاستن و چند دقیقه قدم زدن و تکان 

دادن دستها و گردن و پیج دادن کمر آسیب جسمانی و روانی وارد می کند.
ـ کشف و توصیه دیگر که نتیجه بررسی ها و آزمایش های تازه است: با رسیدن به میانسالی و پس از آن، باید بر میزان خوردن غذاهای 
سرشار از فیبر، از قبیل میوه ها و سبزیجات، بَلغور جو، آجیل )ناتز Nuts : بادام، گردو، َکشو، فندق و ... و نیز دانه آفتاب گردان، کنجد و 
تخمه کدو(  و حبوبات بویژه نخود افزود. مردها بیش از زنان به این نوع غذاها نیاز دارند. با باال رفتن سن باید از یبوست فرار کرد و سطح 
کلسترول خون را در کنترل داشت.  غالت کامل و مصرف نان خالص از آرد گندم، نان سبوس دار کمک زیاد می کند. آجیل )خام و بی 
نمک( یک داروی ضد پیری و ضد بیماری های عصبی بویژه در مردان است. مردانی که آجیل در جیب می گذارند و سِر کارـ  گاه و بیگاه 
می خورند کمتر دچار استرس ناشی از کار می شوند. این تجربه را داستان نگاران از صدها سال پیش کسب کرده اند و ضمن نوشتن 
آجیل می خورند. خوردن آجیل مشوق نوشیدن آب است که بدن انسان به 7ـ  8 لیوان متوسط آب در هر شبانه روز نیاز دارد که به 
»سالمت زیستن« و طول حیات کمک می کند. یک داستان نویس فکر می کند تا خلق کند و بنویسد، نویسندگان دیگر، اطالعات در 
دست دارند که آنها را پشت هم سر هم قرار می دهند و به صورت مطلب در می آورند که نیاز کمتری به وارد آوردن فشار به مغز دارد.

ـ کشف دیگر: افرادی که کار فکری دارند دست کم هر هفته دو بار غذای دریایی )ماهی و ...( بخورند و بدنشان کمبود انواع ویتامین 
» B « نداشته باشد. اُِمگا 3 نیز مصرف کنند. از مصرف روزانه کلم و براکلی غفلت نشود.

ـ اندرز دیگر: هندوانه، گوجه فرنگی، فلفل قرمز )ِرد پِِپر( و نارنجی سرشار از یک ترکیب طبیعی به نام لیکوپن هستند. غذاهایی که 
دارای لیکوپن هستند، می توانند خطر ابتال به برخی از انواع سرطان را کاهش داده و از افراد در برابر سکته مغزی نیز محافظت کنند. 
سیب زمینی شیرین دارای مقدار زیادی بتا کاروتن است که بدن آن را به ویتامین A  تبدیل می کند. این ویتامین برای سالمت بینایی 

و پوست بدن مهم است. همچنین سیستم ایمنی بدن را قوی نگه می دارد. تغذیه سالم در هر ِسّنی مهم است.
ـ سرگیجه در بسیاری از موارد جای نگرانی ندارد و اغلب در پی گرسنگی طوالنی مدت، بلند شدن سریع و یا ناشی از مصرف الکل 
بروز می کند. بسیاری از سرگیجه ها خود به خود رفع می شوند، اما اگر سرگیجه باعث زمین خوردن شود، همراه با تاری دید چشم، ِوز 
ِوز گوش، بی حسی صورت، بازوها و یا پاها باید حتما و فورا به پزشک مراجعه شود. یکی از علل شایع سرگیجه، اُفت ناگهانی فشار خون 

است و همچنین کم خونی که نشان می دهد گلبول های قرمِز سالِم کافی برای حمل اکسیژن در بدن وجود ندارد.
 گرفتگی عروق: به گفته متخصصان سرویس سالمت همگانی )ان اچ اس(، سرگیجه همراه با کاهش شنوایی، دوبینی، تاری دید و 
بی حسی صورت و دست  ها یا پاها، می تواند نشانه ای از گرفتگی عروق باشد. این وضعیت که با نام آترواسکلروز شناخته می شود، زمانی 
اتفاق می افتد که شریان ها به دلیل انسداد چربی، ِسفت و باریک می شوند. آترواسکلروز بسیار جّدی است، زیرا در صورت عدم درمان 
می تواند منجر به حمله قلبی یا سکته مغزی شود. همچنین عوارض جانبی داروها که سرگیجه یکی از آنهاست. داروهای ضد ِتشّنج، 
داروهای ضدِ افسردگی، آرام بخش ها معموالً ایجاد سرگیجه می کنند. اگر یک فرد پس از مصرف داروهایی که جدیدا برای او تجویز 
شده، دچار سرگیجه شود باید جریان را سریعا به  پزشک خود خبر دهد تا داروی جایگزین بدهد. افراد مبتال به تومور مغزی هم ممکن 

است در راه رفتن و حفظ تعادل خود دچار مشکل شوند و نیز سرگیجه که این، چیز دیگری است.
ـ علت ریشه ای کم خونی؛ کمبود آهن و به دنبال آن کمبود ویتامینB12 است که با مصرف مکمل ها برطرف می شود.

ـ  مشکل گوش داخلی: اگر در کنار از دست دادن شنوایی، یک فرد تعادل خود را هم از دست دهد، این عارضه ممکن است نشانه ای 
از وجود یک مشکل در عمق گوش باشد. الرنیتیت و نوریت دهلیزی هر دو نمونه ای از التهاب در گوش هستند و باعث می شوند که 
فرد احساس کند که اتاق در حال چرخش به دور سرش است. در این مورد ممکن است تهّوع و استفراغ دست دهد که بدون اتالف 

وقت باید به پزشگ مراجعه شود.
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تغيير نام شهر برحسب وضعيت سياسی روز!

یکم سپتامبر 1914 شهر سن پترزبورگ روسیه به پتروگراد تغییر نام داد. نام این شهر در 1924 و پس از درگذشت لنین و برغم توصیه 
او »لنینگراد« شد که پس از انحالل حزب کمونیست و فروپاشي شوروي در سال 1991 به نام نخست خود سن پترزبورگ بازگشت 
داده شده است. این شهر به دست پتر یکم، تزار روسیه ساخته شده است. ایستادگي سه ساله این شهر در برابر ارتش آلمان که آن را 
در محاصره داشت معروف است. سن پترزبورگ از زمان پتر یکم تا پیروزي انقالب بلشویکي 1917 پایتخت امپراتوري روسیه بود. 

درباره سوفيا لورن به مناسبت زادروز او

»سوفیا لورن« بازیگر ایتالیایي فیلم هاي سینمایي که 20 سپتامبر سال 1934 در شهر ُرم به دنیا آمد تا هفتادمین زادروزش در 
یکصد فیلم به ایفاي نقش پرداخته بود که به این کار همچنان ادامه داد. وي که در کودکي و نوجواني با فقر و تنگدستي زندگي کرده 
بود با بازي در فیلم »آتیالي هون« شهرت یافت. معروف ترین فیلم هاي او عبارتند از: الـ  سید ، ازدواج به سبک ایتالیایي، دیروزـ  

امروز و فردا، گل آفتابگردان، شاهزاده خانم هنگ کنگ، دو زن و ....
    سوفیا اواخر دهه 1980 بیوگرافي خود را نوشت و سپس آن را از تلویزیون اجرا کرد و در 1994 به سینما باز گشت.

    سوفیا که محصول یک ازدواج غیر رسمي است در رم به دنیا آمد و در دوران جنگ جهاني دوم در نابل بزرگ شد. نام خانوداگي او
    »سیکلن« بود که چون تلفظ آن دشوار بود، »کارلو پونتي« کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایي آن را به »لورن« تغییر داد.

    الغري سوفیا از فقر وگرسنگِي دوران نوجوانی و جوانی به او کمک کرد که به عنوان سیاهي لشکر وارد عالم سینما شود و مورد 
توجه کارلو پونتي قرار گیرد و به آموزش وي هّمت بگمارد. سوفیا با کارلو که 21 سال از او بزرگتر بود و قبال زن داشت ازدواج کرد که 

داراي دو پسر شدند. یکي از دو پسر آهنگساز و دیگري همانند پدرش کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایي است.
    سوفیا لورن که از جمله چند زن معروف صنعت فیلم در قرن 20 است پس از تهیه چندین فیلم در ایتالیا و انگلستان به هالیوود 
رفت و نخستین فیلم او در هالیوود، »غرور و عاطفه« عنوان دارد. وي پس از چندي به ایتالیا بازگشت و از آن پس میان ایتالیا و امریکا 

در رفت و آمد بوده است. کارلو پونتی شوهر سوفیا در دهم ژانویه 2007 و در 84 سالگی درگذشت
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سالگشت فوت شهريار شاعر بزرگ

محمد حسین بهجت تبریزي )شهریار( از شعراي بزرگ معاصر ایران 18 سپتامبر 1988 
)شهریور 1367( در 82 سالگي درگذشت و روز وفات او، روز ملي شعر و ادبیات اعالم شده است 
که هر سال در بیست و هفتم شهریور بر گزار مي شود.    شهریار که در تبریز به دنیا آمده بود در 
تهران به تکمیل تحصیالت متوسطه پرداخت و سپس وارد مدرسه طب شد ولي پیش از آن که 
این مدرسه را تمام کند، ترک تحصیل کرد و به شهر مشهد رفت و سپس کارمند بانک شد اما از 
گفتن شعر و مطالعه موسیقي و تمرین آن دست نکشید. نخستین اشعار استاد شهریار در 23 
سالگي اش )سال1308 هجري خورشیدي( به چاپ رسیده بود.    استاد شهریار در گفتن انواع 
شعر مهارت تام داشت و غزل را به سبک حافظ مي گفت. اشعار او عمیق و موثر بوده و بردل مي 

نشیند. موسیقیدانان برپایه اشعار »شهریار« آهنگ ساخته اند که آهنگ ”حاال چرا؟“ ساخته روح اهلل خالقي معروفترین آنها است. 
از شهریار اشعار متعدد باقي مانده است از جمله حیدربابا، هذیان دل، مومیایي، تخت جمشید و ....

سالمندترين دوقلوی دنياـ  راز طول ُعمر طبق آخرين بررسی های جهانی

 

Guinness World Records « گزارش داد که دو خواهر دوقلوی ژاپنی؛ Umeno  و Koume  )تصاویر باال( پنجم نوامبر 2021 )14 آبان 

1400(  108 ساله می شوند و سالمندترین دوقلوی دنیا. این دو خواهر که در جزیره  ُشدوشیمای ژاپن ) Shodoshim ( به دنیا آمده 
اند در دو شهر جداگانه و به فاصله ای نسبتا دور از هم زندگی می کنند.

ژاپن که بیش از کشورهای دیگر کره زمین، سالمند دارد و متوسط طول ُعمر در آنجا بیشتر است، یک روز در سال را »روز ملی 
سالمندان« تعیین کرده است که در این روز رسانه ها با سالمندان مصاحبه می کنند و دالیل طول ُعمر آنان، روش زندگانی، اینکه چه 
می خورند و چند ساعت در شبانه روز می خوابند را پرسش می کنند و انعکاس می دهند تا برای دیگران درس و سرمشق شود. ژاپن در 
سال 2019 هشتاد و شش هزار و 510 شهروند صد ساله و باالتر داشته و 29 درصِد جمعیت 126 میلیونی آن 65 ساله و باالتر بوده اند.

 طبق یک دستاورد جهانی، خوردن به موقع و عمدتا میوه، سبزی و غذاِی غیر کارخانه ای، کمتر خوردن گوشت قرمز و غذای سرخ 
کردنی، خوابیدن حدود 7ـ  8  ساعت در شبانه روز، دوری جستن از اِستِرس، ازدواج متناسب و در مورد مردان، ترجیحا پس از 24 
سالگی و زندگانی فقط با یک زن و یا یک شوهر )فقط یکبار ازدواج در طول حیات( که مستلزم دّقت تمام در انتخاب و مشورت هرچه 
بیشتر در این انتخاب حیاتی است و در مورد مردان سالخورده داشتن َهمَدِم جوان و مهربان باعث طول زندگانی و حیات مفید و توأم 

با شادزیستن خواهد بود.

)1
40

ر0
ریو

شه
( 

89
ره 

شما
ک 

نام
وز

ه ر
جل

م

44



)1
40

ر0
ریو

شه
( 

89
ره 

شما
ک 

نام
وز

ه ر
جل

م

45

دو توفان دريايی به فاصله 5 سال در 26 سپتامبر هزاران َتن را در ژاپن كشتند

توفان ورا Vera که بیستم سپتامبر 1959 در آبهای جزیره گوام در اقیانوس آرام پدید آمده بود، نخست به صورت بادی تُند به سمت 
شمال غرب پیشروی کرد و به تدریج توفانی* بسیار شدید شد و 26 سپتامبر 1959 به شرق ژاپن رسید و با سرعت 305 کیلومتر در 
ساعت وارد بخشی از منطقه پرجمعیت و صنعتی ُهنشو Honshu رسید و از دماغِه »شییونو میساکی« وارد شد و در این منطقه یک 

میلیون و ششصدهزار ساختمان را ویران و چهار هزار و 580 را کشت و هزاران تَن دیگر را مجروح ساخت.

درست در همین روز )26 سپتامبر( در سال 1954 )5 سال پیش از آن( یک توفان دریایی یک کشتی قطاربَر را غرق کرد و و باعث 
مرگ یک هزار و 180 انسان شد. کشتی قطاربَر برای انتقال واگن های قطار راه آهن که در مسیر خود به تنگه و یا پیشرفتگی آب دریا 
و یا رودخانه پهناور می رسند به همان صورت )بدون جابجایی مسافران و بارها( و در حال حرکت وارد کشتی ریل گذاری شده می 
شوند و در سوی دیگر به ریل های زمینی منتقل و به راه خود ادامه می دهند. این کشتی ها، اتومبیل و افراد را هم از یک سوی تنگه و 
و کانال آب به سوی دیگر می رسانند و به آنها در زبان انگلیسی Ferry گفته می شود. کشتی ژاپنی که در 26 سپتامبر 1954 غرق شد 

Toya Maru - train ferry نامگذاری شده بود )عکس باال(.

    *واژه توفان از ایران به سراسر قاره آسیا منتقل شده است. در مناطق شرقی ایران و افغانستان »توفون« هم تلفظ 
می شود. در غرب و بویژه در آمریکا، توفان دریایی هوریِکین Hurricane  خوانده می شود.

خلباني كه ركوردهاي او هرگز شكسته نشده است

سرگرد اریک هارتمن خلبان لوفت وافه )نیروي هوایي آلمان( که در جریان جنگ جهاني دوم 352 
هواپیماي دشمن را سرنگون ساخته بود بیستم سپتامبر 1993 در 71 سالگي درگذشت.

     وي در جریان جنگ 14 هواپیما از دست داده بود بدون این که آسیب جسماني سخت ببیند. 
این دو رکورد ممکن است هرگز شکسته نشوند. او که پس از جنگ، ده سال در زندان شوروي بود 
پس از آزاد شدن وارد نیروي هوایي آلمان غربي شد و تا آخرین روز زندگي منتقد جنگنده هاي افـ  
104 آمریکایي ساخت کارخانه الکهید بود که بر اثر سقوط پي در پي، باعث مرگ 115 خلبان آلماني 

شده بودند.
     هارتمن حاضر نشد که درجه باالتر از سرگردي را بپذیرد.

Erich Hartmann



كاپيتان آلمانی كه يک ناو هواپيمابر انگستان و 8 كشتی ديگر را غرق كرد قرار بود 
آموزشگر نيروی دريايی ايران شود

در این شهریورماه 1400 )سپتامبر 2021( و به مناسبت سالروز شگفت انگیز غرق شدن یک ناو هواپیمابر انگلیس با اصابت تنها 
3 اژدر یک زیردریایی آلمانی که جنگ دوم جهانی را وارد مرحله ای ساخت که بازگشت نداشت، مطالب متعدد در رسانه های اروپا، 
هند، مالزی، ژاپن و یک رسانه آمریکا انتشار یافته بود. طبق این نوشته ها؛ هجدهم سپتامبر 1939 و یک روز پس از غرق شدن ناو 
هواپیمابر انگلیسی HMS Courageous اعالم شد که عالوه بر از میان رفتن این ناو و 48 هواپیمای مستقر در عرشه آن، 519 تَن از 
خدمه ناو ازجمله فرمانده آن کشته شده بودند و بقیه خدمه توسط کارکنان یک کشتی مسافربر هلندی و دو کشتی باری که از آن 
حدود می گذشتند از دریا بیرون کشیده شده بودند و از میان آنان، آن شمار که مجروح شده بودند زیر درمان قرار گرفته بودند، ولی 
به چهار ناوشکن اسکورِت کوِریجی اَس، آسیب وارد نیامده بود، ولی اشاره نشده بود که چرا این چهار ناوشکن اقدام به خارج ساختن 
خدمه باقیمانده ناو هواپیمابر از آبهای اقیانوس نکرده بودند. این ناو هواپیمابر در آبهای نزدیک ایرلند در اقیانوس اطلس غرق شده 
بود. زیردریایی آلمانی U-29 به فرماندهی کاپیتان Otto Schuhart با شلیک 3 اژدر ناو هواپیمابر انگلیسی را غرق کرده بود. پس از 
اصابت اژدرها، 20 دقیقه طول کشید تا ناو انگلیسی که تا 59 کیلومتر در ساعت سرعت داشت بزیر آبهای اقیانوس رفت. هنوز از آغاز 
جنگ جهانی دوم بیش از 16 روز نگذشته بود و می شد که ادامه آن را با ابزار دیپلماتیک متوقف ساخت که ناو هواپیمابر انگلیسی غرق 
شد و جنگ جهانی دوم وارد مرحله بدون بازگشت شد و چهره جهان را تغییر داد. چند روز پیش از رویداِد اژدر پرانی به ناو انگلیسی، 
انگلیس و فرانسه به آلمان که به لهستان تعّرض نظامی کرده بود اعالن جنگ داده بودند. استدالل آنها این بود که در قراردادهای پایان 
جنگ جهانی اول، تمامّیت لهستان را تضمین کرده بودند. در این قراردادها، بخشی از سرزمین آلمان )آن هم بخش اصلی آن( به 
لهستان واگذار شده بود و برنامه هیتلر بازگرداندن اراضی از دست رفته و زیر یک پرچم قراردادن تمامی ژرمن ها و برقراری دوستی و 
تعاون با سایر کشورها و مناطق آرین نشین ازجمله ایران بود. تاجیکستان امروز مادرسرزمین آرین ها است که از آنجا به اروپا )استقرار 
در آلمان و اتریش( و ایراِن بزرگتر و هند شمالی و غربی مهاجرت کردند. آلمان در آغاز کار با انگلستان و فرانسه سر جنگ نداشت و 

با آمریکا دوست بود.
غرق شدن »ناو هواپیمابر کوِریجی اَس« غرور انگلیسی ها را شکست که پس از جنگ جهانی اول کشورشان را ابرقدرت جهان می 
پنداشتند. کاپیتان اتو شوهارت که در روز غرق کردن ناو هواپیمابر انگلیسی درست 30 ساله بود )متولد چهارم سپتامبر 1909( با 

زیر دریایی خود در طول جنگ جهانی دوم 8 ناو دیگر متفقین را غرق کرد.

کاپیتان اُتو شوهارتـ  ناو 
هواپیمابر کوِریجی اَسـ  

تصویر ترسیمی کاپیتان اُتو
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وی در پایان جنگ جهانی دوم که در جبهه های اروپا شش سال و 4 ماه طول کشید مدتی خانه نشین بود و پس از ایجاد جمهوری 
آلمان غربی )آلمان فدرال(، به نیروی دریایی وطن بازگشت. ویـ  متولّد هامبورگ، در مصاحبه ای گفته بود که پیش از فرماندهی 
زیردریایی »یوـ  29« قرار بود او را به ایران بفرستند تا افراد نیروی دریایی ایران را آموزش دهد. این نیرو با کمک ایتالیای موسولینی 
متحد هیتلر و با نیرنگی خاص که انگلیسی ها تحریک نشوند تقویت شده بود. تاریِخ معاصر )سه قرن و اندی اخیر( نشان داده است که 

تالش آشگار و پنهان انگلیس همواره بر این بوده است که ایران کوچک شو، سر بلند نکند و پیشرفت واقعی نداشته باشد.
کاپیتان اُتو شوهارت  دهم مارس 1990 و در 81 سالگی درگذشت و قهرمانی های او رسانه ای شد و تصویرگران تصویرهای متعدد 

از او ترسیم و منتشر کردند که کار هنری جالبی خوانده شده اند.

ستاره آمريكايی موسيقِی پاپ نامزدی خود را 
با يک ورزشكار ايرانی آمريكايی اعالم كرد

Britney Jean Spears ستاره 39 ساله آمریکایِی موسیقِی پاپ ) Popular Music ( 13 سپتامبر 2021 )22 شهریور 1400( نامزدی 

خود با سام اصغریـ  ایرانی آمریکاییـ  یک ورزشکار، آموزشگر بدنسازی، مدل و بازیگر فیلم را اعالم کرد. سام اصغری متولد تهران 
در سال 2006 به آمریکا مهاجرت کرده است.

    رسانه ها، تصویری از این دو را منتشر کرده بودند که حلقه نامزدی در انگشت خودرا را نشان می دادند.
    بریتنی قبال دو بار ازدواج کرده بود که اولین آن با دوست دوران کودکی اش، جیسون الکساندر بود، ولی این ازدواج تنها چند روز 
بعد به طالق کشیده شد و ازدواج دوم او با کوین فدرالین بود که از وی دو فرزند دارد. این ازدواج نیز 14 سال پیش به طالق انجامید.

    سام اصغری و بریتنی 5 سال پیش باهم آشنا و به یکدیگر عالقه مند شدند و برای اینکه ازدواجشان دوام داشته باشد تصمیم 
گرفته بودند که پس از یک دوره رفت و آمد و شناخت کامل، نامزدی خودرا اعالم کنند. بریتنی در عین حال یک بازیگر و معروف به 

Princess of POP است.

بریتنی و سام



فداكاری قهرمانانه يک نوجوان ايذه ای 
تيتر اول روزنامه ها و زبانزد خاص و عام 

شده است كه می رود سرمشق شود

»علی لندی« نوجوان 15 ساله از مردم ایذِه خوزستان با 
ورود شجاعانه و انساندوستانه به میان شعله های آتش برای 
نجات دو بانوی سالخورده که خانه آنان آتش گرفته بود و برای 
نجات خود از میان شعله های آتش فریاد کمک می کشیدند، 
جان خود را از دست داد و رسانه های ایران، بزرگان و توده های 

کشور او را لقب قهرمان دادند.

به گفته اصحاب نظر، این اقدام قهرمانانه علی لندی و جلوه 
گر ساختن رسانه اِی ازجان گذشتگی او تشویق بزرگ و 
تأثیربخش برای فداکاری های انساندوستانه خواهد بود. این 
صاحبنظران اقدام روزنامه های ایران در انعکاس وسیع این 
فدکاری را، خدمتی بزرگ به انسانیت خوانده اند. در زیر ُکپی 
تیترهای صفحات اول چند روزنامه )شماره های شنبه سوم 
مهرماه 1400( برای نمونه درج شده است تا در تاریخ بماند.

علی لندی هجدهم شهریور 1400 در ساعات شب از خانه 
همسایه صدای فریاد کمکجویی شنید و مشاهده شعله های 
آتش از آن خانه کرد، جان بر کف نهاد وارد شعله های آتش 
شد و دو بانوی سالخورده ساکن خانه را در حالی که خودش 
آتش گرفته بود بیرون آورد. هر سه که مجروح شده بودند به 
بیمارستان منتقل شدند و یکی از دو زن نجات یافت، علی از 
بیمارستان ایذه به بیمارستان اهواز و بیمارستان اصفهان 
انتقال یافت ولی معالجات به علت وسعت سوختگی مؤثر 
واقع نشد و چند روز بعد درگذشت. او در مصاحبه هایی که 
در بیمارستانها با او شده بود گفته بود که از اقدام خود شاد و 
راضی است و به خاطر این فداکاری نگران از دست دادن جان 
خود نیست. رضایت قلبی او از این اقدام ]فداکاری[ به قدری 

است که درد ناشی از سوختگی بدن را احساس نمی کند.

برخی پیشنهاد کرده اند که این رویداد در کتاب های درسی 
مدارس درج شود تا احساس فداکاری نوجوانان را تقویت کند.

علی لندی بر صفحه اول روزنامه ها


