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سرمقاله 3-1/
درســی عمومی برای همه ملت ها از تاریخ ایرانیان /و دو یادآوری آموزنده و میهنی  :تاق کسرا ولزوم از یاد نبردن دعای
 2500ساله داریوش بزرگ

شامره 90

پیام ها و پاسخ به پرسش ها5-4 /
سرگذشت تایوان در  120سال گذشته /نگاهی کوتاه به مسئله کشمیر /نقش مخاطبان رسانه های عمومی در
ارتقاء كيفيت آنها ـ راه پیشرفت یک نشریه حرفه ای /هشدار

گشتی در اخبار و نظرات 11-6 /
مجلس گزارش عملکرد دولت حجت االســام حســن روحانی را به قوه قضائیه فرستاد/تســنیم :دولت حجت االســام حســن روحانی در طول  8ســال؛ اســکناس چاپ شــده از بانــک مرکزی قرض
کــرد و خرج کرد ،گرانی و بیــکاری به وجــود آورد و  /...افزايش ازدواج هــای خودماني (غير ثبتي) در کشــورهاي صنعتي غــرب /اعالم تعداد کالهکهای اتمــی آمریکا؛ کمترین رقم از ســال /1967
علــی صالح آبادی رئیــس کل بانک مرکزی ایران شــد /ایرانیان در ســپتامبر ( 2021از دهم شــهریور تا دهــم مهرماه )140هم  1323خانــه در ترکیه خریدند! ـ راه حل برقراری ویزای ســفر اســت
 /مرکــز پژوهش های مجلس طــرح تجزیه کرمــان را غیرقانونی خواند و رد کرد و کرمانیان را شــادمان ســاخت /حزب سوسیالیســت اســپانیا که دولت را بدســت دارد تصمیم گرفت روســپیگری
(ت َن فروشــی) را غیرقانونی کند /انفجار انتحاری در دو مســجد شــیعیان در افغانســتان در جریان دو نماز جمعه با تلفات ســنگین /یک مرد افغان دختر  9ســاله اش را به یک مرد  55ســاله شــوهر داد/
 18اکتبر روز آالســکا ـ روزي كه دولت واشــنگتن آالســکا را که خریده بود از تزار روســيه تحویل گرفت ـ هرســال روز االســکا در آمریکا برگزار می شــود /آلمان دچار کمبود کارگر و متخصص شــده
و از دولت خواسته شده که راههای مهاجرت را بازکند /باربادوس هم جمهوری شد و پادشاه انگلیس ،رئیس آن کشور نخواهد بود

از زبان تصویر 14-12/
چند عکس تاریخ ساز با زیرنویس های آن

خاطرات و مشاهدات ناشر روزنامک 16-15/
خاطره هایی از سفر به تاجیکستان :نگرانی تاجیک ها از اقامت و ازدواج چینیان با زنان تاجیک ـ ادامه دلخوری تاجیک ها از مقامات مسکو وقت (شوروی) که بخارا و سمرقند را ضمیمه ازبکستان کردند

اینماه در گذر تاریخ 21-17/
جنگ انگلستان با ايران بر سر هرات و جداکردن اين منطقه هزاران سال ايراني از پيکر ايران ـ شرط حساس در قرارداد پاریس /ایوان سوم بنيادگذار «روسي ِه واحد و یکپارچه» ـ انگیز ِه اتحاد شوروی کردن روسیه و
باليستيك هدايت
ِ
انحالل این اتحادیه بدون برگزار کردن رفراندم سراسری /روزی که خسروانوشیروان درگذشت ـ پیروی لنین از ابتکار خسروانوشیروان با ذکر نام او در بخشنامه اش /از تجهيز شوروي به موشك
شونده  64سال گذشت/روزی که ارتش روسیه به شهر ایروان تعرّض کرد ـ دفاع چشمگير و بی سابقه نظامیان ایران از ایروان /دمشق  5قرن در دست عثمانی (دولت استانبول) /داستان حمله نظامي آمريکا به کشور
 Grenadaکه در آن کمونيست ها بر ضد کمونيست ها کودتا کرده بودند! /روزي كه لس آنجلسي ها  81چيني را دار زدند! چند دهه محدودشدن مهاجرت نژاد زرد /براي جلوگيري از سرايت وبا ،شهر بزرگ
سكوپجه آتش زده شد /روزی که شاه عباس یکم در قزوین تاجگذاری کرد

دنیای رسانه ها24-22/
ویــروس روزنامــه نــگاری» در  32روز تفســیرگوی شــهیر آمریــکا را بگــور کــرد ـ یــک انــدرز از « ا َنــدی رونــی»« /روز مؤلــف» ،تشــويق نويســندگان و پژوهشــگران بــه
تأليــف در بســیاری از کشــورها قانــون شــده اســت ـ نویســنده متعلــق بــه جهانیــان اســت /افشــاء فســاد کــرد تــرور شــد /سرنوشــت روزنامــه نــگاران و رســانه هــای افغانســتان
پس از بازگشت طالبان به قدرت /درگذشت سیروس آموزگار /گزارش گسترده درگذشت کامبیز درمبخش  /پُرفروش ترین روزنامه ها در سال ( 1959مهرماه )1338

دانش و اندیشه در گذر زمان28-25 /
به توصیف مولر(ميولر) شرقشناس بزرگ؛ «آریایی ها» مردمانی شکیل ،نجیب ،صحیح العمل ،ســخت کوش و بااستعداد /سالروز درگذشت ابوشکور بلخي طبق برخي منابع /ارسطو« :سعادت» در تالش براي
رســيدن به آرزو است ـ ورود انســان ناكامل به سياست ،براي جامعه خطرناك است ـ اشاره ای به چند نظر ارسطو /پيش بيني شكست كاپيتاليسم و داليل آن ـ وسعت اطالعات و توان تفکّر نسل نوین ـ توجه به
ناسیونال سوسیالیسم /پال ولکر :برای کنترل بحران پول وضع قانون الزم است ـ مداخالت قوه مجریه و معامالت قمارخانه ای بحران می سازد ـ جنگ افزاري به نام پول /پیش بینی برپایه تجربه تاریخ و مشاهدات
از نزدیک /جان الك :دفاع از حقوق اتباع ،درجه شايستگي دولت

دانستنی ها 36-29 /
تکامل سِ لفون ها (موبایل ها) /زادروز پیکاسو /دشمنِ دشمن من ،دوست من است /مهاجرت ايتاليايي ها به آمريكا از ترس وبا! /سالروز ایجاد «اتحاديه اروپا»
 28 /اکتبر  2021از نصب مجســمه فرشته آزادی در آبهای نیویورک  135سال گذشت /آخرین کشفیات پیرامون خواص چند ماده غذایی /جشن های مهرگان ،ایجاد ایران واحد ،اعالمیه تعیین حقوق انسان و
رئیس ایران شدن داریوش هخامنشی در ماه مهر
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سرمقاله

مجلهروزنامکشماره( 90مهر -آبان)1400

درسی عمومی برای همه ملت ها از تاریخ ایرانیان
سومين جنگ اسكندر مقدوني با ايرانيان (امپراتوري پارسيان) سي ام سپتامبر سال  331پيش از ميالد (مهرماه) در
 Gaugamelaواقع درمنطقه اربال (ا ِربيل ـ اقلیم كردستان عراق) روي داد كه در اين جنگ هم ايران به دليل ضعف فرماندهي
و وجود اختالف ميان سران خاندان هخامنشي و سوء مديريت داريوش سوم ـ شاه وقت ـ موفق نبود و دست به عقب نشيني زد.
شمار نیروهای ایران در این نبرد بیش از دو برابر سپاهیان اسکندر بود ،اما با فرماندهان ضعیف و ناکارآمد.
داريوش سوم پس از نخستين تعرّض اسکندر ،فرصت كافي براي آماده كردن ارتش داشت ،زيرا که اسكندر پس از دومین
جنگ با ایران در سوریه ،به مصر رفته بود.
«تاريخ»شكستايرانياندرجنگدفاعيبااسکندررابهپايغفلتوعدمكفايتداريوشسومنوشتهاست.بررسیشکست
هاوتغییراتاساسیدرایراندرچارچوب«فلسفهتاریخ»ثابتکردهاستکهبیکفایتیرئیسوقتکشورعاملاصلیشکست
وتغییربودهاستازجملهبیکفایتیداریوشسوم،یزدگردسوم،شاهسلطانحسین،شاهانقاجارپسازآغامحمدخانـتماما
و به باور برخي از مورّخان معاصر ،محمدرضاشاه پهلوی که به گفت ِه آنان فردی مردّد ،خود رأی و در عین حال گوش به حرف
دو قدرت غرب [واشنگتن و لندن] بود .اگر پهلوی دوم به اين سه اندرز پایه ای تاریخ که داروي دردهاي چندصد ساله ايران بود
توجه کرده بود بيماري هاي وقت وطن خيلي زود درمان مي شد :ناسيوناليسم ،دمکراسي و رفاه همگاني .به او بارها گفته بودند
که تاسيس حزب و انتشار نشريه بايد آزاد باشد تا اِليت ها که براي خدمت به مردم منصوب به مقام شده اند از مردم جدا نشوند و
گذشتهخودوتعهداتيراکهوجداناواخالقاسپردهاندفراموشنکنندوبهراهخودوتأمینمنافعخودنروند.نبو ِداحزابونشريات
مستقل و حرفه اي باعث بسط فساد مي شود ،زيراکه مشکالت و مفاسد برمال و افشاء نمي شود و  ....وقتي که فردي شايسته تر
يافتشودبايدبدوندرنگاورابرجايمقامقديميترکهتوانکمتريداردويا...نشانيد.فساددولتيوبياعتناييبهمنافعملت
سبک مائو تسه
بود که سبب شد چيانگ کاي ـ شک با چهار ميليون نظامي از يک ميليون و  200هزار مردان مسلح به اسلحه ِ
دونگ شکست بخورد و به تايوان فرارکند زيراکه مردم از طرز کار مقامات دولت او ناراضي شده بودند.
به پهلوی دوم اين واقعيت تاريخي گوشزد شده بود که در دهه هاي گذشته ـ در دو قرن اخير ـ فساد اداري ،بيماري اقتصا ِد
ناشی از تداوم ندانمکاری و مشکالت ناشي از آنها در چندين کشور باعث انقالب و عصيان شده است که اعتناء نکرده بود.
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در نيمه اول دهه ( 1340دهه  1960ميالدي) به پهلوی دوم تاکيد کرده بودند که ايران نياز به يک «امير کبير» ديگر دارد و يک امير
کبير هم به او معرفي کرده بودند (نصرت اهلل معينيان را) که به جاي انتصاب به رياست دولت ،وي را از وزيري دو وزارتخانه (راه و اطالعات
ـ جهانگردي) برداشت و رئيس دفتر مخصوص خود کرد تا رابط مردم با دربار شود ولي چون شاه ،وقت کافي نداشت ،نامه هاي مردم
رويهم انباشته شد که براي حل مسئله ـ بازرسي شاهنشاهي (بازرسی سراسري) را تاسيس کردند ،اما اعضاي آن را از ميان سالخوردگانِ
ازکار افتاده و کم حوصله ،ولي اسم و رسم دار و پارتي دار انتخاب کردند .براي مثال؛ پدر وزير آموزش و پرورش وقت را که توان راه رفتن هم
نداشت ،و لذا مسائل همچنان باقي ماند و ....
در شهريور  1977( 1356ميالدي) که جبهه ملي بارديگر خودي نشان داد و شاپور بختيار و تني چند از سران آن را دستگير کردند به
شاه توصيه شد که دست از لجبازي بردارد و يکي از همکاران پيشين مصدق را که شهرت پاکدامني و بي نظري و وسعت دانش و انديشه
دارد و مقبول همگان است بويژه دکتر غالمحسين صديقي را مامور تشکيل کابينه کند که 16ماه ،امروز و فردا کرد و زماني درصدد اجراي
توصيه برآمد که انقالب به اوج خود رسيده بود و تازه شرط دکتر صديقي را که از ايران خارج نشود نپذيرفت و ....

و دو یادآوری آموزنده و میهنی  :تاق کسرا و
لزوم از یاد نبردن دعای  2500ساله داریوش بزرگ
مجلهروزنامکشماره( 90مهر -آبان)1400

ـ بی توجهی به فروریختن گوشه دیگری از تاق کَسری (باقی مانده تاالر مالقات خسرو انوشیروان با مردم ـ توده ها ،اصطالحا؛ بارعام
و طبق اشعار و نوشته های قرون وسطا؛ بارگ ِه داد ـ عدل) بار دیگر صدای ایرانیان و ایرانی تبارها و همچنین تاریخ نگاران و باستانشناسان
را بلند کرده است .ریزش گوشه هایی از باقیمانده این تاالر  1500ساله تقریبا از دو سال پیش آغاز شده است .دولت عراق دولت ایران را
مسئول و وظیفه دار تعمیر آن می داند و به قولی ،مقامات مربوط دولت جمهوری اسالمی ایران هم تا کنون (مهرماه  )1400اقدامی مؤثر
نکرده اند[ .عرب ،خسروانوشیروان را کسری می نوشت و می خواند].
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اصحاب نظر گفته اند که ایرانیان خودشان باید اقدام کنند زیراکه دولت عراق عالقه مندی نمی تواند داشته باشد زیراکه این بناء ،سند
تعلّقعراققدیمبهایراناستکهتیسفون( 30وچندکیلومتریبغداد)،حدود 800سالپایتختآنامپراتوریِ اَب َرقدرتبودوبینالنهرین
یک ساتراپی (ایالت) ایران .یکایک ایرانیان باید برای تعمیر این بنای تاریخی و مردمی و میراث نیاکان گام پیش نهند .درباره تاق کسرا نه
تنها در کتاب های تاریخ بلکه در اشعار شعراء ایران و عمدتا از دیدگاه عبرت آموزی آمده است.
یک بیت از قصیده خاقانی درباره سرنوشت طاق کسرا (ایوان مدائن):
هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را آیینه عبرت دان
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ـیکمخاطبپیامیکوتاهباپیوستیککُپیازدعای 2500سالپیشداریوشبزرگراارسالداشتهودرخواستدرجآنراکردهاست.
وی نوشته است :داریوش برپایه تجربه هایش ،ریشه مشکالت ایران را که خشکسالی ،دروغ و دشمن خارجی هستند احساس کرده
بود که از خداوند بزرگ (اهورا مزدا) خواسته است «ایران را از دروغ ،خشکسالی و دشمن محافظت کند» .ما باید این درخواست او از خدای
بزرگ را که کتیبه شده ،باقی مانده و میراث ما است از نظر دور نداریم تا خودمان و کشورمان دچار مشکل نشویم.

پیام ها و پاسخ به پرسش ها

مجلهروزنامکشماره( 90مهر -آبان)1400

4

سرگذشت تایوان در  120سال گذشته
پرسش واصله از یک دانشجو :این روزها دوباره مسئله تایوان که در زمان مائو تسه دونگ ،جمهوری خلق چین و آمریکا را در آستانه جنگ
قرارداده بود دوباره داغ شده است .سرگذشت این مجمع الجزایر در دوران معاصر چه بوده است؟.
پاسخ ناشر مجله:
دولت ژاپن  25اکتبر  1945به حکومت کردن خود بر جزيره تايوان پایان داد .تايوان نيم قرن در تصرف و تحت حاکمیّت ژاپن بود که به
جمهوري چين ملّي بازگردانده شد .در اکتبر  1949پس از افتادن پکن به دست نیروهای مائو تسه دونگ ،سران جمهوري چين ملي به تایوان
رفتند و مقر خود را در آنجا برپا کردند که سال ها ادامه داشت .جمهوری چین ملی تا  25اکتبر  1971کرسی چین را در شورای امنیت با حق
«وتو» بدست داشت که به جمهوری خلق چین واگذار شده است .پایتخت جمهوری چین ملی از  1912تا  1949شهر پکن بود.
دولت آمریکا تا سال  1971مانع ورود جمهوری خلق چین به سازمان ملل و شورای امنیت و نشستن بر کرسی چین بود که دولت ریچارد
نیکسون تغییر سیاست داد .حدود ربع قرن ناوگان آمریکا در تنگه فُرمُز (آبراه میان خاک اصلی چین و تایوان) از تایوان  34میلیونی به پایتختی
شهر تایپه ( در آن زمان به نام؛ جمهوری ملی چین) حمایت می کرد .پرتغالي ها پس از رسيدن به اين جزيره در سال  ،1542آن را فُرمُزا (فورموز
ـ جزیره زیبا) نام نهادند.

نگاهی کوتاه به مسئله کشمیر
پرسش مخاطب از زاهدان :ممکن است ریشه مسئله کشمیر را برایم بیان کنید؟.
پاسخ ناشر مجله:
اکتبر  1947هاری سینگ بهادُر مهاراج ِه جامو و کشمیر در چهارمین روز تهاجم میلشیا ِی پشتون به آن سرزمین ،وابستگی قلمرو خود را
به هند اعالم کرد و هند نیروی نظامی به کمک او فرستاد و جنگ اول هند و پاکستان بر سر کشمیر آغاز شد و یک سال و دو ماه و دو هفته (تا 31
دسامبر  )1948طول کشید که ضمن آن  6هزار پاکستانی و  1100هندی کشته و دهها هزار تن دیگر زخمی شدند ولی مسئله پایان نیافت و
باعث چند جنگ تمام عیار و نبرد محدود میان هند و پاکستان و جنگ الداخ میان چین و هند شده و به نام «مسئله کشمیر» هنوز آتشی است
در زیر خاکستر.
پاکستان عمدتا به این دلیل مدعی کشمیر است که اکثریت نفوس آن مسلمان هستند .بر سه گوشه کشمیر  9میلیونی (جامو و کشمیر،
کشمیر آزاد و آکسایی چین) اینک سه دولت حکومت می کنند.
مهاراجه از دو واژه سانسکریت مهانت (بزرگ) و راجه = راجا (پادشاه) ساخته شده و کشمیر به معنای زمینی است که از زیر آب بیرون آمده
است زیراکه درّه است و دریاچه دارد.
مسئله کشمیر از زمان تبدیل هندوستانِ انگلیس به دو کشور هند و پاکستان آغاز شد .دولت لندن به مهاراجه کشمیر پیشنهاد کرد که به
انتخاب خودش ،وابسته به یکی از دو کشور هند و پاکستان شود ولی او به بهانه اینکه اکثریت مسلمان کشمیر راضی به الحاق به هند نیستند و
اقلیت هندو نیز نمی خواهند وابسته به پاکستان شوند ،پیشنهاد را نپذیرفت.
دولت پاکستان که این کشور از مسلمانان شبه قاره (هندوستان) به وجود آمده است از آغاز کار مایل به ضمیمه شدن کشمیر به پاکستان
بود و پس از اطالع از ر ّد پیشنهاد دولت لندن از سوی مهاراجه کشمیر ،در صدد تصرف این سرزمین برآمد ولی به مصلحت ندانست که خود،

لشکرکشی کند .دولت پاکستان پشتون های مناطق شمال غربی این کشور را برای اجرای هدف خود مناسب دید و آنان را به تجهیز میلیشیا فراخواند.
در اندک مدت میلیشیای  20واحد هزار نفری پشتون آماده شد و حمله برای تصرف شهر سری نگار (سری نگر  ) Srinagarآغاز شد که مهاراجه کشمیر به
دولت هند متوسل شد و حاضر به امضای قرارداد وابستگی (معروف به ) Accession of Kashmir :شد که در  26اکتیر  1947به امضاء رسید .در پی امضای
این پیمان ،ارتش هند وارد عمل شد و متقابال ارتش پاکستان .آتش جنگ ـ
 First Kashmir Warـ با میانجگیری دیگران و ایجاد خط آتش بس ،تنها در حد آتش بس ،موقتا خاموش شد .این آتش بس به معنای پایان مسئله نبوده
که ادامه دارد.
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نقش مخاطبان رسانه های عمومی
در ارتقاء كيفيت آنها ـ راه پیشرفت یک نشریه حرفه ای

هشدار
یک تاریخ دان ایرانی برون مرز با ارسال دو عکس باال ،اظهار نظر
کرده است که انتقال مجسمه ژنرال لی فرمانده ارتش کنفدراسیون
آمریکا پس از  150سال از میدانی در شهر ریچمون ِد ویرجینیا به
انبار؛ یک هشدار است و همچنین نشانه سکوت ناشی از ضعف یک
جناح ـ جناح حاکم در آمریکا .چرا در طول  150سال گذشته با این
مجسمه چنین رفتاری نشد؟ .یافتن پاسخ برای این پرسش نشان
خواهد داد که جامعه آمریکا به چه سمتی در حرکت است .ریچموند
پایتخت کنفدراسیون آمریکا بود.
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در پاسخ به پرسش يك دانشجو از تهران ،كه چه بايد كرد تا نشريات وطن داراي كيفيت بهتري شوند و در خبر نویسی و تحلیل نگاری اصول ژورنالیسم
را رعایت کنند ،بايد گفت که ناشر روزنام ِه حرفه ای (ن َه روزنامه اختصاصی؛ حزبی ،جناحی ،دولتی و  )...بايد نشريه را به صورت كسب و كار و پیشه مادام
العمر خود بنگرد و به روش بازرگاني اداره كند ،نه اين كه متكي به كمكهاي دولت و اين جناح و آن دسته باشد .براي نيل به اين هدف ،بايد واقعا قصد
روزنامه نگاري كردن داشته باشد .وقتي فردي با اين هدف گام به ميدان بگذارد ،مي رود بهترين روزنامه نگاران را مي يابد و بكار مي گيرد زيرا كه هرچه
«متاع» بهتر باشد ،مشتريان ـ بيشتر خواهند بود و پيشرفت خواهد كرد .از سوي ديگر ،اين مردم (مخاطبان) هستند كه باعث پيشرفت و بهبود كيفيت
يك روزنامه مي شوند .اگر آنقدر رشد داشته باشند كه كاالي نامرغوب را نخرند ،صاحب كاال (ناشر روزنامه) ناچار خواهد شد متاع بهتري عرضه بدارد و
گرنه سرمايه اش از دست مي رود .يک فرد و يا موسسه نبايد با هدف داشتن پلكان ترقي و يا استفاده از اصحاب منافع به فكر روزنامه حرفه ای دادن بيافتد
كه در بعضي موارد ،عملي به زيان منافع ملي هم خواهد بود .اين اصل در مورد ساير رسانه ها (سينما ،کتاب ،راديو تلويزيون و  )...هم صادق است .آيا كسي
مي رود سينما ،پول بدهد تا فيلم ب َد ببيند؟ ،قطعا كه ن َه .پس سازنده فيلم نهايت تالش خود را بكار خواهد بست تا فيلمي خوب عرضه بدارد ،همين طور
در مورد كتاب و  ....بنا براين ،اگر نقصي در نشريات يک کشور ديده شود ،قسمتي از آن را بايد به حساب کوتاهي مخاطبان (خريداران) آنها گذارد .از سوی
دیگر ،انشا ِء روزنامه نگاری فرق دارد و باید ساده نویسی کند و در مورد خبر ،عناصر ششگانه آن و لید نویسی رعایت شود تا مخاطب راحت بخواند و مطلب
مفهوم شود .با پیدایش سوشل میدیا و آنالین ها ،نشریات چاپی و صوت و تصویری باید هرچه بیشتر سراغ فیچر ،تحلیل و مصاحبه با اصحاب نظر پیرامون
یک خبر و نیز تشکیل میز گرد و مصاحبه های خیابانی بروند ـ چیزی که برای آنالین نویس ها و سوشل میدیا نگارها دشوار و هزینه ب َر است .ضمنا هر عصر
و زمانه مخاطب خاص خود دارد .امروزه مردم زیاد حوصله ندارند و می دانند که وقت = پول است و به آسانی وقت خود را به مطالع ِه «بی فایده» برایشان و
همچنین نگاه کردن به تلویزیون و شنیدن رادیو نمی دهند.

گشتی در اخبار و نظرات
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مجلسگزارشعملکرددولتحجتاالسالمحسنروحانی
رابهقوهقضائیهفرستاد
نمایندگانمجلسشورایاسالمیبا 167رأیموافقو 28رأیمخالفباارسالگزارشعملکردحسنروحانیبهقوهقضائیهجمهوریاسالمیموافقت
کردند.آنهاخواستار«برخوردقانونی»بارئیسدولتیازدهمودوازدهمشدهاند.اینتصمیمدرجلسهعلنیسهشنبه 11آبان(دومنوامبر)2021مجلس
شورایاسالمی گرفتهشد.
بهگزارشخبرگزاریمهر،دراینجلسهبهمواردمتعددبهعنوان«کوتاهی»دولتروحانیازجملهدرمبارزهباکروناوفراخواندیرهنگاموزارتبهداشت
برایبکاربردنظرفیتتولیدداخلیواکسناشارهشدهبود.

تسنیم:دولتحجتاالسالمحسنروحانیدرطول 8سال؛اسکناسچاپشدهازبانک
مرکزی قرض کرد و خرج کرد ،گرانیو بیکاری به وجود آورد و ...
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تهران ـ خبرگزاری تسنیم :دولت یازدهم و دوازدهم (دولت حسن روحانی) با انتشار پول (اسکناس چاپ شده در بانک مرکزی) به صورت گسترده اقدام به تامین
مصارفوقتخودکرد،درحالیکهباهرخَ لقپولیکهانجامشود(افزودناسکناسکاغذیبرحجمنقدینگیرایجدرجامعه)عمالشماریبسیارازشهروندانکشور
بهزیرخطفقرفرستادهمیشوند،زیراکهبههماننسبتکاالوخدماتگرانمیشودوبااینعمل،بیکاریوفقرافزایشمییابد.
دولت قبل (دولت حسن روحانی) در هشت سال عملکرد خود مجموع بدهی به سیستم بانکی ،صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را افزایش داد و در
واقعبودجهسنواتیراباایجادبدهیپیادهکرد.
بر این اساس بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد  1392تا خرداد ( 1400دوران دولت حجت االسالم حسن روحانی) حدود  550هزار میلیارد
تومانافزایشیافتهاست.ازسویدیگر،بدهیبهجاماندهازدولتقبلبهصندوقتوسعهملیمیلیاردهادالربرآوردشدهاست .افزایشحقوقهاویارانههابدونمنابع
دردولتقبل،تعهداتفراوانیبرایدولتکنونیبهارثماندهاست.

آخرینآمارونتایجنظرسنجیدركشورهايصنعتي(اصطالحاپيشرفتهغرب)ازجملهآمريكاوآلمانازوضعيتازدواج،حکایتازتداوموروزافزونبودنازدواج
هایخودمانی(غیرثبتی)داردوطرفینِ ازدوجهایغیرثبتیگفتهاندکهنمیخواهندمشکالتقضاییطالقوحضانتفرزندوتقسیماموال،پسازجداییراداشته
باشند .در ازدواج های غیر ثبتی ،امر جدایی با یک خداحافظی انجام می شود ،دوستی باقی می مان َد ،در ِد سر ندارد و مسئله حضانت فرزندان با توافق خصوصی (غیر
دادگاهی) حل می شود .شماری از زنان هم گفته اند که به خاطر اين كه داراي فرزند نشوند ازدواج خودرا به بعد از 45سالگي و یا یائسه شدن موكول كرده اند زیراکه
باتجربهازدورانکودکیوجوانیخودوآشنایانشانونیزاخباررسانهاینمیخواهندمسئولیتداشتهودرزحمتباشند.
اینبررسینخستینبادراکتبر 2003صورتگرفتونتایجآن 27اکتبراینسالانتشاريافت.ایننتایجبانتایجبررسیهایبعدیتغییرچشمگیرنکردهاست.
نتایجبررسیهایسال( 2008پنجسالپسازنخستینبررسی)ونیزبررسیسال 10( 2013سالبعد)وسال 2020نشاندادهاستکهوضعیتچندانتغییر
نکرده است و ازدواج هاي خودماني (کامان ال ـ غير ثبتي) در آن ممالک (کشورهای صنعتی غرب) رو به افزایش است.
طبقبررسیسال، 2003ازدواجهایغیرثبتی(درایراناصطالحا؛صیغهایـمُتعه) درکشورهایصنعتیظرفسهسالپيشازاکتبرآنسال(ازاکتبر2000
تاسپتامبر)2003بيستو يکدر صد افزايش يافتهبودكهميزان اين افزايشدر آمريكانزديكبه 40درصدبود.
اين افزايش سريع ازدواج های غیر ثبتی سبب قانوني شدن «ازدواج غير دائمي» در پاره اي از استیت های آمریکا و تسهیل تشریفات طالق شده است .با وجود
این ،در همین استیت ها گرايش به ازدواج هاي اصطالحا «كامان ال ـ خودمانی» كه الزامات قانوني و مسئوليت هاي زن و شوهري و مشكالت قضايي طالق را ندارد
رو به افزايش است .در بسیاری و حدود 90درصد از ازدواج های خودمانی تشریفات مذهبی و حضور در کلیسا و دعوت بستگان و آشنایان به آنجا و برگزاری جشن و
مهمانیصورتمیگیرد،تنهاثبتدفاترمربوطنمیشود.

اعالمتعدادکالهکهایاتمیآمریکا؛کمترینرقمازسال1967
دولتآمریکاپسازچهارسالسکوت،تعدادکالهکهایاتمیاشرااعالمکرد.
بهگزارشوزارتامورخارجهآمریکا،اینکشورتاسپتامبر( ۲۰۲۰سالگذشتهمیالدی) 3هزارو 750کالهکاتمیدراختیارداشته؛کمترینرقمازسال.1976

مجلهروزنامکشماره( 90مهر -آبان)1400

افزايشازدواجهایخودماني(غيرثبتي)درکشورهايصنعتيغرب

علیصالحآبادیرئیسکلبانکمرکزیایرانشد
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آیتاهللابراهیمرئیسی،رئیسجمهورایرانبهپیشنهادوزیراموراقتصادیودارایی،علیصالحآبادیرابهسمترئیسکلبانکمرکزیجمهوریاسالمیایران
منصوبکرد.
علی صالحآبادی متولد( 1357سال انقالب) درسبزوار خراسان پیشتر مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و قبل از آن و از سال 1383تا 1393ریاست سازمان
بورس و اوراق بهادار را به عهده داشت.
ویدارایمدرککارشناسیارشدمعارفاسالمیومدیریتمالیازدانشگاهامامصادقودکتریمدیریتمالیازدانشگاهتهران،وعضوهیئتعلمیدانشگاهامام
صادقاست.ویبنیانگذارانجمنمالیاسالمیایراناست.

ایرانیاندرسپتامبر( 2021ازدهمشهریورتادهممهرماه)140هم 1323خانهدرترکیه
خریدند!ـراهحلبرقراریویزایسفراست
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سازمان آمار ترکیه ارقا ِم ساختمانهایِ مسکونیِ خریداری شده در این کشور توسط خارجیان ،در سپتامبر( 2021از دهم شهریورماه تا آخر وقت هشتم مهرماه
 )1400را اعالم کرد که طبق آن ،شهروندان ایرانی در آن ماه (سپتامبر )2021نیز خریدار ردیف اول آن منازل بودند ،بیش از اتباع سایر کشورها.
طبقاینآمار،ایرانیاندرسپتامبر 2021جمعایکهزارو 323ساختمانمسکونیدرترکیهخریداریکردهاند.ایرانیاندرسپتامبر( 2020یکسالپیشازآن)
نیز بیش از سایر خارجیان ،در ترکیه خانه خریده بودند .ماهها است که ایرانیان به رغم گرانی ارزها نسبت به ریال ،بیشترین خریدار خانه در ترکیه در میان اتباع سایر
کشورهایخارجازترکیهبودند.منبعاینارزروشننشدهاست.ترکیهباسرمایهگذاریِ مبلغمعیّن،اجازهاقامتدائموشهروندیبهخارجیانمیدهد.چندینکشور
دیگرهمبرپایهسرمایهگذاریبهخارجیاناجازهاقامتمیدهندکهپسازگذشتزمانمیتواندبهتابعیتانجامد،ولیبهشرطاینکهاینسرمایهگذاری،کارآفرین
باشدوبرایمثال؛درآمریکاپنجآمریکاییرابکاربگمارد،ن َهخریدخانه،سپردهگذاریدربانکویاخریدسهامازوالاستریت.
یکصاحبنظرگفتهاستکههجومایرانیانبرایخریدخانهدرترکیه،نبودروایدوروداست.لغوویزامیاندوکشوردرزماننظامسابقوبهسببپیوستندوکشوربه
اتحادیههاینظامیواقتصادیمنطقهایوسنتوبودوچوندیگرازایناتحادیههااثرینیست،توجیهیبهادامهنبودویزایمسافرتوجودنداردوویزابایدبرقرارشود.

مرکزپژوهشهایمجلسطرحتجزیهکرمانراغیرقانونیخواندوردکردوکرمانیانرا
شادمانساخت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی  24مهرماه  15( 1400اکتبر  )2021نظر خود را درباره طرح تشکیل استان کرمان جنوبی اعالم و آن را مغایر قانون
اساسیوسیاستهایکلیکشورعنوانکرد.اینمرکزبابیانایننکتهکهطبقمادهواحد ِهطرحپیشنهادشد ِه«ایجاداستانِ کرمانِ جنوبیمرکّبازشهرستانهای
جیرفت،عَنبرآباد،کَهنوج،رودبار،قلعهگنج،منوجانوفاریاب»،بهلحاظحقوقیوقانونی،گذشتهازمغایرتطرحبااصلهفتادوپنجمقانوناساسیوب َنددهماصل
سوماینقانون،محدودهپیشنهادیبرایتشکیلاستانکرمانجنوبی،براساستبصرهیکممادهنهمقانونتعاریفوضوابطتقسیماتکشوریـمصوّبپانزدهمتیرماه
 ،1362از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست .همچنین این طرح مغایر بند «الف» ماده 28قانون برنامه ششم توسعه
استکهطبقآن؛حجم،اندازهوساختارمجموعدستگاههایاجراییدرطولاجرایقانونبرنامه،بایدحداقلبهمیزان 15درصدنسبتبهوضعموجودکاهشیابد.
درادامهاینگزارشآمدهاست":ازآنجاکهایجاداستانجدیدضرورتاًسببگسترشتشکیالتدولتخواهدشد،ازمَنظرسیاستهایکلینظام،اینطرحمغایر
بند شانزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که بر «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقی سازی اندازه
دولتوحذفدستگاههایموازیوغیرضروریوهزینههایزائد»تأکیدداردونیزمغایربنددهمسیاستهایکلینظاماداریاستکهبر«متناسبسازیومنطقی
ساختنتشکیالتنظاماداری»تأکیددارد.

انتشار نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،مردم کرمان را شاد کرده است زیراکه با تجزیه استان باستانی خود راضی نبوده اند و گفته اند که جیرفت و
کهنوج هزاران سال بخشی از استان کرمان بوده اند که تاریخ نگارانِ عهد باستان ،کرمان را ملک کیان و مادر ایرانزمین بشمار آورده اند .نظام پیشین که بندرعباس و
جیرفت حاصلخیز را
ِ
مناطق اطراف آن را از کرمان جدا کرد مورد اعتراض و تظاهرات اعتراضی قرار گرفت و کرمانیان هنوز این تجزیه را برنتافته اند .کرمانیان منطقه
هندوستان استان خود می دانند و از منابع خود .نباید با احساس مردم و تاریخ کشور بازی کرد و به خاطر مقام سازی ،یکپارچگی هزاران ساله استانِ باستانی وطن را
نادیده گرفت .حل معضل تورّم باید در اولویّت باشد ن َه ،افزودن بر نارضایی ها .در همه کشورها برای تجزیه یک ایالت ،در آن ایالت رفراندم می کنند و نظر مردم ایالت
راجویامیشوندوطبقآنعملمیکنند.
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حزبسوسیالیستاسپانیاکهدولترابدستداردتصمیمگرفت روسپیگری
(تَنفروشی)راغیرقانونیکند
سرانحزبسوسیالیستحاکماسپانیادرچهلمینکنگرهخود،تصمیمگرفتندکهروسپیگری(تَنفروشی)در
آن کشور را غیرقانونی و ممنوع کنند .نشست های این کنگره از 15تا 17اکتبر ادامه داشت .پدرو سانچز نخست وزیر
اسپانیاازحزبسوسیالیستوعدهدادکهالیحهلغوروسپیگریدراسپانیارابزودیبهپارلمانبدهد.

سانچزنخستوزیرسوسیالیستاسپانیا

انفجارانتحاریدردومسجدشیعیاندرافغانستاندرجریاندونمازجمعهباتلفاتسنگین

مسجدشیعیاندرایالتقندوزپسازانفجار

در دو جمعه متوالی و چند هفته پس از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان ،در دو مسجد در قندهار و سیدآبا ِد قندو ِز در دو انفجار انتحاری بیش از یکصد تن کشته و
حدوددویستتنشیعهمذهبمجروحشدندوالقاعدهمسئولیتاینانفجارهارابرعهدهگرفت.ازدیرزمان،طالبانوگروههایسُ نّیمذهبافغانستانکهدراکثریت
هستندنظرمساعدنسبتبهشیعیاننداشتهاند.
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پنج سال پیش از آن ،فرانسه با تصویب قانونی سِ کس بیزنس (تَن فروشی) را در این کشور ممنوع کرد .در زمان
تصویبقانونگفتهشدهبودکهدرفرانسهبیشاز 40هزارنفربهکسبوکارسِ کسمشغولند.
دولتآلمانباشیوعکرونا،تَنفروشیدراینکشورراموقتاممنوعکردهاستومراکزمربوطفعالتعطیلاند.برخی
از نمایندگان پارلمان فدرال آلمان خواسته اند که با وضع قانون ،این مکانها (فاحشه خانه ها) برای همیشه تعطیل
شوند .برآورد شده است که در آلمان ،دویست ـ سیصدهزار تَن فروش و عمدتا مهاجرانِ آمده از اروپای شرقی مشغول
بکاربودند.درسالهایاخیردرچندکشوراروپاییازجملهسوئد،سِ کسبیزنسممنوعشدهاست
در تهران در نخستین روزهای پیروزی انقالب ،مرکز تَن فروشی شهر به نام «شهرنو» که به سبب ساخت دیواری
بدور آن ،قلعه شهرنو خوانده می شد و بیش از هزار زن در چندصد خانه در آن مشغول بودند بدست انقالبیون ویران و
تبدیلبهپارکشدهاست.اینمحلهدرمجاورتبیمارستانفارابیونهچنداندورازمیدانقزوینقرارداشت.

10

یکمردافغاندختر 9سالهاش
را به یک مرد 55ساله شوهر داد
به گزارش 22اکتبر 2021فرادید ،عبدالمالک ـ یک افغانی ساکن حومه شهر «قلعه نو» دختر 9ساله اش پروانه را
به یک مرد 55ساله دارای زن و فرزند شوهر داد .عبدالمالک گفته است که بیکار است و درآمد کافی ندارد و دخترش
پروانهرادراینسنوسالشوهردادتاپروانهزندگیبهتریداشتهباشدواینمردقولدادهاستکهپروانهرااذیتنکند
ودررفاهوآسایشنگهدارد.بهعالوه،دردینورسومما،بهمنعازدواجدختردراینسناشارهایندیدهاستفقطشوهر
باید قول رفتار خوب داشتن با اورا بدهد و رعایت خردسالی اش کند .چرا باید کشور ما به این روز می افتاد و بیکاری و
گرانی وجود داشت که او مجبور شود دخترش را برای داشتن وضعیت بهتر ،در این سن شوهر دهد.
پروانه

 18اکتبرروزآالسکاـروزيكهدولتواشنگتنآالسکاراکهخریدهبودازتزارروسيه
تحویلگرفتـهرسالروزاالسکادرآمریکابرگزارمیشود
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آالسكای یک میلیون و  718هزار کیلومتری (کیلومتر مریع و بزرگتر از وسعت ایران) به طول و عرض 3هزار و  639کیلومتر در  2هزار و 285کیلومتر و واقع در
شمالغربیکاناداكهسیاممارس 1867توسطدولتآمريكاازدولتروسيه(تزاروقت)خريداريشدهبود 18اکتبر 1867رسمابهمالكيّتآندولتدرآمدوآنرااز
روسيهتحويلگرفت.بهاينمناسبت 18اكتبر«روزآالسكا»اعالمشدهكههرسالمراسمآندرآمريكابرگزارميشود.دولتواشینگتنآالسکارابهمبلغ 7ميليون
و دويست هزار دالر (خیلی ارزان ـ هر کیلومتر مریع ،کمتر از  5دالر) از روسيه خريداري کرده بود .آالسکا سوم ژانویه  1959به عضویت فدراسیون آمریکا درآمد و
استیتچهلونهمایناتحادیهشدهاست.درجریانجنگجهانیدوم،بخشکوچکیازآالسکاوبرایمدتیبهتصرفنیروهاینظامیامپراتوریژاپندرآمدهبود.
عملیات خرید و فروش و تحویل و تحوّل آالسکا ،شش ماه و  18روز طول کشیده بود .تزار وقت نیاز به پول داشت که حاضر به فروش آالسکای روسیه شد .نام
«آالسکا» را روس ها بر آن گذاشتند که باقی مانده است .روس ها در آن قرن یک مهاجرنشین هم در کالیفرنیا (در مجاورت خلیج سانفرانسیسکو) داشتند .در زمان
استالین،روسهازمزمهحقنداشتنتزاربهفروشقلمروروسیهرابلندکردندکهاززمانخروشچفدیگرصداییشنیدهنشد.تزار،زمانیآالسکارافروختکهنهتنها
بربخشهاییازشمالشرق(فرارود)وشمالغربایران(قفقاز)حکومتداشتبلکهپادشاهلهستانوفنالندهمبود.روسهادر 1991چهاردهقلمروسابقتزارهاو
ازاعضایجماهیریهشورویرابدوندرگیریوبهآرامیوبدونبرگزاریرفراندمسراسریواخذنظرمردمازدستدادندوحتیقسمتاصلیروسیهازجملهاوکراین
و بالروس را و حرفی نزدند ،تازه مورد اعتراض هم قرار گرفته اند که چرا کریمه را به قلمرو روسیه بازگردانیده است و جنگ معروف کریمه در نیمه قرن  19فراموش
کردهاندکهروسیهدرکریمهباائتالفیازچندکشوراروپاییوعثمانیجنگیدتاآنراحفظکند.

آلماندچارکمبودکارگرومتخصصشده
وازدولتخواستهشدهکهراههایمهاجرترابازکند
دویچه ول ِه فارسی :دِتلف شِ له ،رئیس آژانس کار دولت فدرال آلمان 23اکتبر( 2021یکم آبان )1400به روزنامه «ولت آم زونتاگ» گفت که شرکتهای آلمانی
درجستجوییکمیلیونو 200هزارنیرویکارهستند.اوتاکیدکردکهحدوددوسومکمبوددرحوزههایتخصّ صیاست.
به گفته رئیس آژانس کار آلمان ،با توجه به روند بازنشستگی و سالمندی ،همین امسال (سال 150)2021هزار تَن از صحنه کار خارج می شوند .و این ،در حالی
استکهسطحتولیدونیازبهنیرویکارنیزدرحالگسترشاست.
دراینزمینه،مدیرعاملاتحادیهکمپانیهایآلمانخواستارایجادشرایطمهاجرتبیشترکارگرانماهرویامستعدکارآموزیبهآلمانشدهاست.
وی کمبود نیروی کار متخصص و همچنین کمبود کارآموز پیشه ها را تهدیدی اساسی برای رقابتپذیری شرکتهای آلمان بویژه شرکت های متوسط دانسته
است .تقاضا برای استخدام کردن زیاد است ولی داوطلب استخدام ،کم است بگونه ای که سال گذشته ،مراکز آموزش حرفه و کار 60 ،هزار جای خالی داشتند و
داوطلبموجودنبود.
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بانوساندرامِیسوننخستینرئیسجمهوریباربادوس

جزیره باربادوس Barbadosواقع در کارائیب (آنتیل کوچک) رئیس جمهوری انتخاب کرد و جمهوری شد و از سی ام نوامبر ،2021پادشاه انگلیس رئیس کشور
باربادوسنخواهدبود.بانو DameSandraMasonحقوقدان 72سالهباکسبدوسومآراء،نخستینرئیسجمهوریباربادوسشدهاست.
 522سالپیشنخستیناسپانیاییهاکهقارهغربیرسیدهبودندواردجزیرهباربادوسشدندوآنراکهسرزمینیمسکونوآبادبود،ولیساکنانشتفنگنداشتند
بهعنوانملکپادشاهخودتصاحبکردند.طولینکشیدکهپرتغالیهاآنراازچنگاسپانیاییهاخارجکردندوصدسالبعد(سال)1625انگلیسیهاآنجارامتصرف
شدندوبهانتقالب َردهسیاهازآفریقابهجزیرهدستزدند.باربادوسکهبهدورازتوفانهایدریاییکارائیبقراردارددرسیامنوامبر 1966استقاللیافتوعضوجامعه
مشترک المنافع انگلستان شد و ریاست تشریفاتی کشور با پادشاه انگلیس بود که در نیمه امسال باربادوسی ها تصمیم به جمهوری کردن کشور خود گرفتند و در
اکتبر 2021رئیسجمهوریانتخابکردند.زبانمردمباربادوسانگلیسیوبهعلتچندقرنمستعمرهانگلیسبودن،فرهنگوتمدنانگلیسیدارند.
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باربادوسهمجمهوریشد
وپادشاهانگلیس،رئیسآنکشورنخواهدبود

دوربین
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صحنه ای که در طول  58سال ،هر سال در بیست و چهارم نوامبر در رسانه ها
پدیدار می شود
نوامبر  2021رسانه ها در گوشه و کنار جهان و بمانند هرسال ،بمناسبت سالروز ترور جان اف کندی سی و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا در
 46سالگی در شهر داالس (تکزاس) مطالب متعدد و بعضا تازه ،توأم با تفسیر انتشار و پخش کرده بودند ،ولی عمدتا عکسی را ضمیمه مطلب خود
کرده بودند که ترور قاتل او «لی هاروی ا ُسوالد» را در  24نوامبر و هنگام انتقال از ساختمان پلیس به زندان و در میان مأموران! بدست جَ ک رابی
نشان می داد .جک رابی هم که صاحب یک کلوب شبانه بود بعدا در زندان درگذشت و بر شگفتی وقایع افزود .مطالب تازه ای که امسال انتشار یافته
بود اشاره به علنی شدن موارد تازه ای از ترور جان اف .کندی داشت که تا کنون محرمانه مانده بود و از ارتباط اسوالد با شوروی روایت می کرد!.

ا ُسوالد 24سالهپسازاصابتگلوله.ماموراندراطرافاوهستند

یک عکس رسانه ای روز که در نوامبر
(آبان)  2021انتشار یافت :قربانیان جنگ
این عکس که حقایق بسیاری را بازگو می کند و در صفحات کتاب های تاریخ قرار
خواهد گرفت« ،عکس روز» خوانده شده است .عکس ،مردی سوریه ای را نشان می
دهد که در جریان جنگ داخلی سوریه یک پای خودرا از دست داده است .محله
مسکونی بانوی او ،در اوایل حاملگی این کودک نیز ـ زمانی که شوهرش در محل
دیگری تحت درمان بود بمباران شیمیایی شد و در نتیجه ،این کودک ـ بدون پا به
دنیا آمد .این خانواده بعدا با کمک سازمانهای بشردوست به ترکیه منتقل شدند و
هم اکنون در این کشور بسر می برند.

عکس های خبرساز
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عکس ها و اظهارات احمدی نژاد بارها خبرساز شده اند ازجمله انتقادکردن های او از دولت حسن روحانی .معروف ترین آن موارد؛ دیدار احمدی نژاد در
دوران ریاست خود بر دولت از آرامگاه کوروش بزرگ و رفتن به میان بازدید کنندگان و گردشگران و خُ وش و ب ِش کردن با آنها و نیز نامیدن مناطق امپراتوری
پارسیان که فرهنگ و تمدن ایرانی خود را همچنان حفظ کرده اند؛ «منطقه نوروز» و داشتن روابط بسیار دوستانه با ملل پارسی زبان بویژه تاجیکستان که
برخی عنوان ناسیونالیست مسلمان به او داده بودند.

یادآوری بمباران لندن با تلفات سنگین در اکتبر
 1941به دستور هیتلر و توسط «لوفت وافه»
رسانه های چاپی چند کشور انگلیسی زبان با هدف یادآوری و احتماال هشدار ،عکس هایی
از بمباران لندن بدستور هیتلر در اکتبر  1941و خرابی های ناشی از آن را درج کرده و نوشته
بودند که این حمالت هوایی و بعدا موشکی تلفات و زیان های سنگین به لندن و چند شهر
دیگر انگلستان و در آن زمان؛ قدرت اول جهان و دارای دهها مستعمره ازجمله هندوستان و
چندین دومینیون ازجمله کانادا ،استرالیا و نیوزیلند وارد ساخت و اگر هیتلر غفلت نکرده و
به شوروی تعرض نکرده و جبهه تازه ای نگشوده بود ،به احتمال زیاد انگلستان از پای در می
آمد .این رسانه ها به این سبب از میان هزاران عکس از صدها حمله هوایی ـ موشکیِ لوفت
واف ِه آلمان ،این عکس را انتخاب کرده بودند که در این حمله چند ساختمان مجاور کاخ
پادشاه انگلیس نیز بمباران شده بود و وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس از یک
محل بمباران شخصا دیدار کرده بود (عکس باال).
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این عکس ها که در پاییز امسال انتشار یافت یک بار دیگر محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم را خبرساز کرد .وی که با هدف دیدار از نمایشگاه
بینالمللی ا ِکسپو ،با بانویش به ا َمارات عربی متحده سفر کرده بود ،در اینجا و هنگام بازدید از نمایشگاه ،چند بانوی بی حجاب و ناآشنا به او نزدیک شدند و یا
در کنارش ایستادند و دیگران با سلفون (موبایل) از این منظره عکس گرفتند و عکس ها که احمدی نژاد در کشور دیگر نمی توانست مانع گرفتن آنها شود
رسانه ای شدند.
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حاج احمدآقا خمینی :به جای رئیس جمهور و نخست وزیر ،کشور باید توسط شورا
اداره شود
در نیمه سال  1358که اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی در دست تدوین بود ،برخی از ابراز نظرها در روزنامه های وقت انتشار می یافت ازجمله نظرات
حاج احمدآقا خمینی که در دو شماره روزنامه اطالعات به چاپ رسیده بود .در قسمت دوم که در شماره  15979مورخ  25مهرماه این روزنامه چاپ شده بود،
وی با ذکر دالیل خود گفته بود که به جای رئیس جمهور و نخست وزیر ،کشور باید توسط شورا اداره شود .تیتر اظهارات او که در باال آمده است از آن روزنامه
کپی شده است .وی در همان شماره روزنامه اطالعات گفته بود که قاضی نباید دچار رودربایستی شود.
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برگزاری چهل و دومین مراسم « 13آبان»
امسال (سال  1400ه .ش ).نیز مراسم سالروز  13آبان بمانند  41سال گذشته در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار و قطعنامه صادر شد .خبرگزاری ایسنا
در وبسایت خود ،چگونگی این مراسم را ـ شهر به شهر با عکس های مربوط گزارش کرده است که در آرشیو آن باقی خواهند ماند .عکس زیر از میان دهها عکس
ایسنا از این مراسم انتخاب شده است تا در تاریخ ایران بماند:

خاطرات و مشاهدات ناشر روزنامک
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خاطره هایی از سفر به تاجیکستان:
نگرانی تاجیک ها از اقامت و ازدواج چینیان با زنان تاجیک ـ ادامه دلخوری
تاجیک ها از مقامات مسکو وقت (شوروی) که بخارا و سمرقند را ضمیمه
ازبکستان کردند
سالها بود که ایمیل های متعدد از پارسی زبانان بخارا و سمرقند و چند پیام هم از تاجیکستان دریافت شد که خواسته بودند «تاریخ
آنالین برای ایرانیان  » www.iranianshistoryonthisday.comبه الفبای سیریلیک هم برگردان شود تا بتوانند آسانتر بخوانند .با سفارتخانه
های تاجیکستان در تهران و در واشنگتن تماس گرفته شد .وابسته فرهنگی وقت تاجیکستان در تهران ،بانو منیژه رحیموا را برای این کار
معرفی کرد .وی با دریافت حق التحریر (از این نگارنده؛ ناشر مجله روزنامک و تاریخ آنالین برای ایرانیان) ،چند ماه این کار را انجام داد.
پس از قطع ناگهانی کار برگردان مطالب به الفبای سیریلیک ،بار دیگر دریافت ایمیل ها از سر گرفته شد .راهی نبود جز سفر به تاجیکستان
زیرا که توصیه شده بود که در این زمینه ،موضوع با بنیاد شرق شناسی و زبان های شرقی در شهر دوشنبه ،یا پژوهشکده تاریخ و فرهنگ
تاجیک و همچنین اتحادیه نویسندگان تاجیکستان (اتفاق نویسندگان) در میان گذاشته شود شاید که بتوان برای منیژه در تبدیل
نوشته ها به حروف سیریلیک جانشین یافت .بنابراین ،راهی نبود جز سفر به تاجیکستان .این سفر در هجدهم آگوست  2013آغاز شد.
برای رفتن به تاجیکستان نیاز به گرفتن ویزا بود .سفارت تاجیکستان در نیاوران واقع است .روز مراجعه ،چند نفر دیگر در آنجا در
نوبت تسلیم مدارک برای دریافت ویزا بودند .در طول دو ـ سه ساعت انتظار ،با تنی چند از منتظرین گفت و شنود خودمانی شد.
صف ِ
استنباط من از این گفت و شنود این بود که این جماعت که مشاغلی در تهران داشتند برای تکمیل کار خود و گرفتن دکترا از یک دانشگاه
تاجیکستان می خواستند که به دوشنبه بروند .ویزاها یک ماهه بود .از اظهارات این عدّ ه چنین برمی آمد که می شود با تدابیری ،دریافت
مدرک دکتری را تسهیل کرد! .این گفت و شنود نشان داد که مدرک گرایی در جمهوری اسالمی رو به افزایش بوده است که نتیجه اش
ارتقاي مقام اداری ـ آموزشی افراد به استناد مدارک تحصیلیِ کاغذی است.
پس از دریافت ویزا ،دیدار این نگارنده برای یک هفته برنامه ریزی شد و چون روز بازگشت دقیقا معیّن نشده بود ،بلیت یک طرفه پرواز
از تهران به دوشنبه خریداری شد ولی آژانس مربوط گفت که نمی تواند کمکی در رزرو جا از دوشنبه به تهران کند و همچنین فهرستی
از هتل های دوشنبه و ترتیب انتقال از فرودگاه به هتل را بدهد ـ کاری که آژانس های فروش بلیت در کشورهای دیگر انجام می دهند.
گفتند که خرید بلیت بازگشت باید در شهر دوشنبه صورت گیرد.
رفتن از منزل به فرودگاه بین المللی امام خمینی که راهی طوالنی است با تاکسی و پرداخت چهل و پنج هزار تومان انجام شد زیرا که
این فرودگاه هنوز سرویس اتوبوس و یا شات ِل نداشت که مسافران از یک ترمینال در تهران به فرودگاه بروند و یا بیایند.
در سالن انتظار فرودگاه ،در محلی که به گیت شماره  26ختم می شد و در آن روز ،ویژ ِه پرواز به شهر دوشنبه بود با تنی چند از منتظرین
صحبت شد که هدف برخی از آنها رفتن به تاجیکستان برای گرفتن مدرک دکترا بود (به همان ترتیبی که از گفت و شنود با منتظرین
دریافت ویزا استنباط شد) .تقریبا همه ویزای یک ماهه داشتند .در این ویزاها روز ورود و خروج مسافر درج شده بود.
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پس از انجام تشریفات ورود و گمرکی در فرودگاه شهر دوشنبه ،از آنجا که آژانس فروش بلیت راهنمایی نکرده بود که خط تاکسیرانی شماره 8
ـ مسافران را از فرودگاه به شهر می رساند ،از یک اتومبیلران که درجستجوی مسافر بود پرسیدم که برای بردنم به شهر چه مبلغی باید بپردازم؟.
گفت بیست و پنج سامانی .راننده مرا به هتلی ب ُرد که برای اقامت روزانه چهل و یک دالر مطالبه می کرد .همان روز متوجه شدم که اگر آژانس فروش
بلیت در تهران که تخصّ ص در فروش بلیت پرواز به تاجیکستان و آگاهی از شهر دوشنبه باید داشته باشد و اعالم کرده است تور تاجیکستان ترتیب
می دهد ،راهنمایی کرده بود می توانستم با پرداخت  3سامانی خودرا به شهر برسانم و در یک هتل ارزانتر اقامت کنم .فردی که در آژانس مسافرتی
برای من بلیت صادر کرده بود با اینکه گذرنامه ام را به وی داده بودم ،التین نام را اشتباه نوشته بود که در فرودگاه دچار مختصر مشکلی شده بودم.
اینها نشانه ضعف مسئولیت و بی اعتنایی است.
آشنایی با شهر دوشنبه برای من در درجه اول اهمیّت قرار داشت .لذا ،اولین روز اقامت در تاجیکستان را به شناخت این شهر اختصاص دادم.
برای من ،موضوع مراجعه برخی از ایرانیان برای گرفتن دکترا تقدم یافته بود .به دانشگاه ملّی تاجیکستان واقع در خیابان رودکی و ساختمان های
دیگر این دانشگاه مراجعه کردم .موضوع گرفتن دکترا به آن ترتیب (که شنیده بودم) همه جا به گوش رسید .به سفارت جمهوری اسالمی ایران
در خیابان تهران مراجعه کردم ،و مطلب را با یکی ـ دو کارمند سفارت درمیان گذاشتم ،تلویحاً تائید کردند و گفتند چنین مطالبی را شنیده اند و
احتماالً به تهران هم گزارش شده است.
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روز بعد به ساختمان «اتفاق نویسندگان[» رفتم ـ ساختمانی بزرگ و مجهز بود که دولت شوروی در سال  1934آن را ساخته است .نویسندگان
عضو این اتحادیه از همه امکانات و تسهیالت تحقیق و کار برخوردارند .این اتحادیه یک روزنامه ارگان تحت عنوان ادبیات و  ...دارد .رئیس اتحادیه
قول کمک به برگردان کردن مطالب بقیه ماه های تاریخ آنالین ایرانیان را به حروف سیریلیک داد .از آنجا به بنیاد شرق شناسی واقع خیابان رودکی
رفتم .در آنجا از خواست من استقبال شد و افرادی برای انجام آن کار معرفی شدند (البته ،با پرداخت حق التحریر از سوی این جانب) .به پژوهشگاه
فرهنگ مشترک ایران و تاجیکستان که در همان نزدیکی قرار دارد رفتم .متصدی آن نیز وعده یافتن فردی برای تبدیل مطالب تاریخ آنالین به
حروف سیریلیک داد.
روز چهارشنبه ضمن دیدار از پارک های متعدد شهر دوشنبه و بوتانیکال گاردن کم نظیر این شهر که درخت هایی از سراسر جهان در آن جمع
آوری شده است ،به کسب نظرات مردم پرداختم .با آن شمار از تاجیکیان که گفت و گو شد ،از ورود چینیان به کشور خود و ازدواج با زنان تاجیک
و فرزند آوردن ابراز نگرانی می کردند .می گفتند شرط پکن به فعالیت های اقتصادی چینیان در تاجیکستان این است که این امور به دست اتباع
چینی انجام گیرد ،و این اتباع در طول اقامت ،با زنان تاجیک ازدواج می کنند .چینیان از این کار دو هدف دارند1 :ـ افزایش جمعیت چینی تبار
تاجیکستان2 .ـ خرید خانه و زمین .تاجیکستان با چین مرز مشترک طوالنی دارد و با کوچانیدن چینیان (هان ها) به مناطق مسلمان نشین و
تُرکیک زبان نزدیک به مرز تاجیکستان از جمله کاشغر و ارومجی ،اکثریت ساکنان این مناطق را چینی کرده است و می خواهد این وضعیت در
تاجیکستانِ استراتژیک تکرار شود و ماهیّت کشور تغییر یابد.
موضوع دیگر که در کالم بیشتر این تاجیکیان شنیده شد انتقاد از دولت های پیشین مسکو (زمان شوروی و دوران اندیشه جهان وطنی) بود
که مناطق تاجیک نشین سمرقند و بخارا را به ازبکستان داده اند و نیز برخی مناطق تاجیک نشین را به ترکمنستان .آنان همچنین خواستار ایجاد
یک خط اتوبوسرانی میان ایران و تاجیکستان بودند و نیز طرد طالبان از مناطق شمالی افغانستان و ا َمن شدن این مناطق (مناطق تاجیک نشین
افغانستان) تا رفت و آمد میان ایران و تاجیکستان بی دغدغه باشد .بسیاری از آنان می گفتند که سرزمینِشان دارای ذخایر نفتی است ولی تاکنون
تالشی جدّ ی برای استخراج آن نشده است .به این تگارنده توصیه شد که به اتحادیه روزنامه نگاران تاجیک هم سر بزنم و احیانا مصاحبه صورت
یابد که فرصت دست نداد.
تاجیکستانِ استراتژیک و مَطمَ ح نظر قدرت ها فعال کشور ثروتمندی نیست ولی دارای ثبات اقتصادی است .در  22سال گذشته نرخ برابری
سامانی (پول ملی تاجیکستان که به نام دودمان سامانی است) با دالر آمریکا تغییر نیافته بود و هر دالر برابر پنج سامانی بود .تعجب در این بود که
در خیابان های شهر دوشنبه اتومبیل آخرین سیستم و مرسدس بنز فراوان به چشم می خورد .خیابان رودکی که به صورت یک بلوار و مشابه بلوار
کشاورز (نهر کرج) ایران است به لحاظ زیبایی شاید در سراسر جهان کم نظیر باشد .این خیابان ،بسیار طوالنی است و تا ارتفاعات مُشرِف بر شهر
دوشنبه امتداد دارد .طرح ساخت این خیابان ،ابتکاری و منحصر به فرد است .دریافت این نگارنده این بود که تاجیک ها احساسات ایرانی دوستی
دارند و به فرهنگ ایرانی پایبند.

در گذر تاریخ
17

مجلهروزنامکشماره( 90مهر -آبان)1400

هرکه نامُخت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
این صفحات را با بیت رودکی ،متول ّد  858و متوفی
در  940میالدی ـ پدر شــعر فارسی نوین که در باال
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار(کرونیکل)
بــه روش تاریخ نویســی ژورنالیســتی اســت که
در ایــن روش ،سَ ــبک ،اصــول و قواعــد خبــر و
نظرنویســی (کوتاه ،روشــن و آموزنده ـ 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 نیز پیشــگیری از اشــتباه
بــا درس گرفتن از اشــتباه دیگران و گذشــتگان
اســت .در تاریخ نگاری ژورنالیستی باید یک مبدأ ـ
روز ،هفته و ماه ـ در دســت داشت و نوشتن مطلب
را از آن آغــاز کــرد بنابرایــن ،مطالبــی کــه در زیر
آمده اســت ارتباط با مهر و آبانماه داشــته است.

جنگ انگلستان با ايران بر سر هرات و جداکردن اين منطقه هزاران سال ايراني از پيکر
ايران ـ شرط حساس در قرارداد پاریس
ششم نوامبر سال  1856ميالدي ــ شش روز پس از اعالن جنگ انگلستان به ايران بر سر هرات [که یکم نوامبر صادر شده بود] ،نيروهاي انگليسي
مستقر در هند با سی کشتی نیروبر و هفت رزمناو عازم جنگ با ايران شدند .این نیرو مرکب از چند لشکر انگلیسی ـ هندی و گروهانهای مهندس و مین
گذار از مَدرَس و بمبئی (مومبای) عازم ایران شدند .اين عمليات ضد ايران را سرلشکر «سِ ر جيمز آوترام  »James Outramفرماندهي مي كرد[ .ژنرال اوترام
قبال در جنگ با افغان ها شرکت کرده بود ،منطقه سِ ند و شهر لوکنو را تصرف و شورش مسلحانه ضد انگليسي هندیان را سرکوب کرده بود] .در آن زمان
ل ُرد «پالمرستون» نخست وزير انگلستان بود.
طرح عملیات نظامی براین پایه تنظیم شده بود که نیمی از نیروی اعزامی منطقه بوشهر را مورد حمله قراردهد و به سوی شیراز پیش برود و نیم دیگر
پس از تصرف جزیره خارک وارد ا َروندرود شود ،محمره (خرمشهر)را تصرف و از اینجا به سمت اهواز پیش براند تا دولت تهران حاضر به متارکه جنگ شود.
به سرتیپ هنری هاوالک  H. Havelockفرمانده نیروهای مامور تعرض به خوزستان توصیه شده بود که در جریان زد و خورد ،کاری کند که نبرد به بین
النهرین (عراق امروز) کشانده نشود و امپراتوری عثمانی تحریک نگردد که برای تثبیت مرزهای خود در بین النهرین آماده کمک به دولت تهران است.
خارک در چهارم دسامبر  1856تصرف شد .خرمشهر از  19مارس  1857زیر آتش ناوهای انگلیسی که وارد ا َروندرود شده بودند قرارگرفت و نبرد
انگلیسی ها با مدافعان خرمشهر به فرماندهی خانلرمیرزا تا  27مارس ادامه یافت و تلفات سنگین بود .طبق گزارش خانلرمیرزا که انگلیسی ها آن را نادرست
اعالم کرده اند در منطقه خرمشهر بیش از  1500انگلیسی ـ هندی کشته شدند .انگلیسی ها خودرا برای پیشروی به سوی اهواز آماده می کردند که خبر
رسید؛ دو دولت در پاریس بر سر هرات سازش کرده اند.

پروانه

پروانه
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آن دسته از نیروهای انگلیسی که عازم بوشهر شده بودند پس از گلوله باران شدن بندرگاه و سواحل اطراف آن نهم دسامبر  1856از کشتی ها پیاده شدند
و روز بعد وارد گوشه ای از شهر شدند که فاقد دفاع موثر بود .تعرّض انگلیسی ها به منطقه بوشهر به آسانی خوزستان نبود .تصرف بوشهر تا یکم ژانویه 1857
تکمیل نشد .دو روز پس از ورود انگلیسی ها به حاشیه بوشهر ،ژنرال آوت رام نقشه پیشروی به سوی شیراز را ترسیم کرد که به او خبردادند که مردم منطقه
(غیرنظامیان) آماده دفاع خودجوش شده اند و چهارهزار نفر از آنان راهها و گردنه های منطقه را بسته و سنگربندی کرده اند .آوت رام افراد سه لشکر را مامور
کرد که از طریق برازجان عازم شیراز شوند .پنجم فوریه  1857غیرنظامیانِ منطقه ،در خوشاب انگلیسی ها را متوقف و درهم شکستند .ارتفاعات در کنترل
داوطلبان ایرانی بود .آوت رام دستور عقب نشینی به بوشهر را داد که داوطلبان در جریان آماده شدن انگلیسی ها برای بازگشت ،اردوگاه آنان را تصرف کردند .در
عملیات تصرف اردوگاه هشتصد داوطلب شرکت داشتند .به این ترتیب ،تعرض انگلیسی ها در منطقه فارس موفقیت نداشت و گفته شده است که خودکشی
دو تن از افسران انگلیسی به همین دلیل بوده است.
انگلیسی ها به این دلیل حاضر به جنگ با ایران در منطقه هرات و لشکرکشی از طریق افغانستان نشدند که تجربه نخستین جنگ انگلستان با پشتون ها
را در ذهن داشتند و می دانستند که ممکن است مورد شبیخون آنان قرارگیرند .به عالوه ،سازش ایرانیان با پشتون ها که هزاران سال ملت واحدی را تشکیل
می دادند قابل پیش بینی بود .تاجیک های افغانستان هیچگاه راضی به جدا شدن از ایران نبوده اند.
دولت وقت تهران شاید بدون اطالع از جزئیات دفاع مردم از منطقه بوشهر به اندیشه حل مسئله هرات و مناطق تاجیک نشین اطراف آن از راههای
دیپلماتیک افتاد و مذاکراتی در این زمینه میان سفیران ایران و انگلستان در استانبول (پایتخت امپراتوری عثمانی) انجام و در پاریس دنبال شد که دولت
تهران را مجبور به صرف نظر كردن از هرات و مناطق اطراف آن ساختند كه این شهر باستانی قرن ها حاكم نشين خراسان و زادگاه شاه عباس ،زمانی پایتخت
و يكي از مراكز فرهنگ و ادب ايران بوده است.
انگليسي ها در سال 1855در پيشاور با دوست محمدخان (افغان) قرارداد صلح امضاء كرده بودند و سياستشان براين بود كه يك افغانستانِ [اسما] مستقل
ولی تحت نفوذ انگلستان كه حايل (  ) Bufferميان آسیای میانه روسيه و هند انگلستان باشد به وجود آيد .انگليسي ها با ادامه يکپارچه بودن ايرانزمین كه دربار
تهران متمايل به دولت روسيه بود مخالف بودند و به همين سبب هرات و نواحي ديگر (تاجيک نشين) افغانستان و همچنين بخش شرقي بلوچستان (مکران)
را از ايران جدا كردند و پشتون ها را هم با ترسيم خط (مرز) دوراند (دورَند) تجزيه و از هم جدا ساختند که اينک حدود  29ميليون نفر از آنان در پاکستان بسر
مي برند و ....
واگذاری هرات طبق قرارداد پاریس مشروط است .یکی از این شرایطِ قراردا ِد واگذاري هرات و مناطق غرب افغانستان این است که اگر ایران از ناحیه مناطق
از دست رفته (غرب افغانستان) احساس خطر کند و تهدید شود می تواند به آنجا لشکر بکشد و مستقر شود .قرارداد پاریس را رئیس جمهوری وقت فرانسه به
عنوان شاهد آن امضا کرد .به اظهار مورخان ،همین شرط از زمان موافقت دولت لندن با استقالل افغانستان در نيمه اول قرن بیستم ،براي اين دولت نگرانی آور
شده بود و چاره را در اين ديد که در دهه  1930دو کشور (ايران و افغانستان) را وادار به امضاي يک قرارداد عدم تجاوز با يکديگر کند .با وجود اين ،نگراني لندن
و اينک بلوک غرب از اين ناحيت ظاهرا پايان نيافته است بويژه که در نيمه دوم قرن بيستم دو بار دولت کابل ابراز تمايل به ايجاد يک کنفدراسيون مرکب از
ايران و افغانستان کرده بود.پ افغانستان» نامي است كه انگليسي ها بر ايران خاوري گذارده اند.

ایوان سوم بنيادگذار «روسي ِه واحد و یکپارچه» ـ انگیزه ِاتحاد شوروی کردن روسیه و
انحالل این اتحادیه بدون برگزار کردن رفراندم سراسری
 27اكتبر سال  1505ايوان سوم ،مردي كه با طرد مغول ها ،كشور روسيه را ايجاد كرد درگذشت .وي حكمران مسكو بود كه با شكست دادن مغول ها و
تصرف مناطق ديگر ،روسيه واحد و یکپارچه را تاسيس كرد و جانشين او  -ايوان چهارم  -خود را «تزار» روسيه خواند و دو قرن بعد ،پتر اول (پتر کبير) روسيه
را يك امپراتوري و خودرا تزار همه آن ناميد.
روسيه بمانند ساير مناطقي که در مسير مهاجرت اقوام مهاجم شرقِ خود قرار داشته اند اختالط فرهنگ و نژاد يافته و گرفتار مشکالت ناشي از آن بوده
است .اين مشکالت به حدي ريشه گرفته اند که سوسياليسم و آموزشهاي ويژه آن ـ گرچه سطجي ـ نتوانست تغييري در آن دشواريها ايجاد کند و فرهنگ و
روانشناسي همگان را هماهنگ سازد .اين شکست ثابت کرد که تنها با شعار نمي توان نسلي متفاوت از گذشته به بار آورد.
چندي پس از انقالب اکتبر  ،1917دولت حزب کمونيست ،نخست امپراتوري روسيه را به روسیه شوروی تغییر نام داد و سپس به صورت اتحاديه اي (نوعی
کنفدراسیون اسمی ـ روی کاغذی) در آورد كه ده سال مانده به پايان قرن  ،20اين اتحاديه ـ بدون برگزاری یک رفراندم سراسری ـ منحل و سران هر كدام از
اعضاي آن اعالم استقالل کردند .هدف از اتحاد شوروی ساختن روسيه بزرگتر ،بدست دادن الگو برای ایجاد یک کنفدراسیون جهانی با یک دولت مرکزی بر
پای ِه تفسیر فرضیه های مارکس بود .فروپاشی شوروی (روسیه بزرگتر) به تصمیم تنها سه مقام وقت صورت گرفت و قرار بود به یک جامعه مشترک المنافع
تبدیل شود که طولی نکشید که (با نفوذ غرب) برخی از اعضای این جامعه هم جدا و معارض دولت مسکو شدند که مجبور شد به گرجستان نیرو بفرستد و

روزی که خسروانوشیروان درگذشت ـ پیروی لنین از ابتکار
خسروانوشیروان با ذکر نام او در بخشنامه اش
خسروانوشيروان شاه وقت ايران از دودمان ساسانیان پس از  48سال حكومت  26اكتبر سال  579میالدی
درگذشت .وی مبتکر اصالحات اداری ـ قضایی متعدد بود که درجهان الگو شده اند ازجمله دریافت و رسیدگی
مستقیم رئیس کشور به نامه ها ،پیشنهادها ،انتقادها و شکایات اتباع (پ ِتیشِ ن).
درست یک سال پس از پیروزی انقالب بلشویکی روسیه (انقالب  25اکتبر  ،)1917لنین در بخشنامه اکتبر
سال  1918خود ضمن اشاره به ابتکار خسروانوشیروان مبنی بر تماس مستقیم با مردم و ایجاد دفاتر در سراسر
تصویرانوشیرواندادگربرسکهاش
کشور برای دریافت نامه ها و شکایات شهروندان و اطالع مستقیم از وضعیت مردم ،دستور داد که یک سازمان
سراسری دریافت نامه ها؛ انتقادها و پیشنهادها در روسیه ایجاد و ماحصل کار در روزنامه حزب ـ پراودا (و بعدا روزنامه دولت؛ ایزوستیا) منتشر شود و مستقیما
به اطالع او نیز برسد تا بفهمد که اشکال کار در کجاست.
این اقدام لنین پس از درگذشت او کمرنگ شد و  ...و مسائل ریشه دار الینحل ماند ،بر نارضایتی ها افزود و ....

باليستيك هدايت شونده  46سال گذشت
ِ
از تجهيز شوروي به موشك
باليستيك هدايت شونده كه آمريكا هنوز فاقد آن بود ،اين دولت (آمريکا) بمب افكن هاي دور پرواز خود
ِ
یکم اکتبر  1957در پي تجهيز شوروي به موشك
را به حالت آماده باش كامل در آورد تا در صورت حمله موشكي شوروي غافل گير نشود.
آمريکا که ميان دو اقيانوس واقع شده و از ميدان هاي جنگ کشورهاي ديگر به دور ،از زمان موشک باليستيک دار شدن دولت مسکو ،نسبت به چنين سالحي
که قابل عبور از فضاي باالي اقيانوس ها و رسيدن به آمريکا است حسّ اسيّت ويژه يافته است.
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کریمه را که طبق تقسیم بندی های ساختگی به اوکراین شوروی داده بودند پس بگیرد .بسیاری از رهبران و
مقامات شوروی از منطقه اوکراین روسیه بودند .ناتو وارد سه کشور بالتیک شوروی سابق شده و کرملین سکوت
کرده است .گفته شده که این سکوت موقتی است و منتظر فرصت است تا فروپاشی شوروی را که بارها پوتین آن
را مصیبت بار و نادرست خوانده ،غیر استاندارد ،خالف خواست مردم و مصادره مکّارانه میراث نیاکان اعالم و با
توسل به نیروی نظامی همه چیز را به حالت اول بازگرداند .کرملین می داند که غرب حاضر به تحمّ ل یک جنگ
اتمی نخواهد شد .ایجاد اتحادیه اروپا نتیجه انحالل اتحادیه ورشو و فروپاشی شوروی بود که در صورت اخطار
کرملین و ادعای غرامت تلفات جنگ دوم ،فرو خواهد پاشید و دست کم کشورهای اسالو تبار این اتحادیه که
همنژاد روس ها هستند جدا خواهند شد .تزار وقت روسیه برای دفاع از اسالوها که مورد تعرض امپراتوری اتریش
قرار گرفته بودند ،در سال  1914وارد جنگ جهانی اول شده بود .گورباچف با انحالل پیمان ورشو و وعده خروج
از آلمان شرقی به این شرط موافقت کرد که اتحادیه نظامی غرب (ناتو) هم منحل و یا به صورت یک انجمن و یا
سازمان سیاسی درآید که نه تنها چنین نشد بلکه گسترش بیشتری یافت و وارد بالتیک شوروی سابق هم شد
که البته ورود به بالتیک شوروی سابق یک بازی با آتش است.
بسياري از روس ها هم انحالل کشور نیاکان (روسیه تزاری) را كه بدون برگزاری رفراندم سراسری و استعالم
نظر عموم مردم انجام شده است قانوني نمي دانند و بر همين پايه ،دوماي روسيه با تصويب طرحي اين فروپاشي
را غير قانوني خواند ولي يلتسين رئيس جمهوري وقت که خود ـ یکی از سه منحل کنندگان اتحاد شوروي بود
مصوبه «دوما» را امضا نکرد ،آن را به «دوما» نیز عودت نداد و همچنان در کرملین باقی مانده و موجود است و هر آن
ایوانسومبنیادگذارروسیهواحد
مي تواند براي تأييد دوباره به «دوما» ارسال و يک مصوبه شود و  ....از  1991تا  2020گزارش متعدد انتشار یافته
که نشان می دهد مردم اعضای جداشده شوروی نیز خواهان بازگشت به نوعی وحدت هستند .بر بیشتر بخش های جدا شده ،همان خانواده هایی حکومت
می کنند که زمانی به نام کمونیست بودن (واینک با تغییر چهره) حکومت می کردند!.
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روزی که ارتش روسیه به شهر ایروان تعرّض کرد ـ
دفاع چشمگير و بی سابقه نظامیان ایران از ایروان
در جریان جنگ دوم روسیه با ایران ،یکم اکتبر  1827یکان های نظامی روسیه شهر ایروان  Yerevanرا مورد حمله قرار دادند .نظامیان ایران بویژه یکان
های سپاه اصفهان بگونه ای جانانه از ایروان دفاع کردند که تاریخ نگاران ،این دفاع مَردانه و جانبازی آنان را در ردیف جنگ های شهری همچون استالینگراد و
لنینگراد (در دوران جنگ دوم جهانی) قرار داده اند.
نظامیان ایران به رغم این دفاع بی نظیر ،به علت ضعف تسلیحات و فرماندهی ،موفق به حفظِ ایروان نشدند که ارمنستان در طول تاریخِ خود تا آن زمان
همواره در کنار ایران بود .ایروانِ حدودا  3هزار ساله اینک شهری یک میلیون و صد هزار نفری ـ پایتخت جمهوری ارمنستان است.
جنگ دوم روسیه با ایران سال بعد پایان یافت و طبق قرارداد ترکمنچای؛ ارمنستان ،نخجوان و  ...از ایران جدا شدند و تا دسامبر  1991در کنترل دولت
روسیه (دولت سن پترزبورگ و بعدا دولت مسکو) قرار گرفتند .ایران در دو جنگ روسیه با آن ،قربانی سیاست ها و ساخت و پاخت های اروپاییان بویژه دولت
لندن شد که نگران ورود روسیه به هندوستانِ آن بود.

دمشق  5قرن در دست عثمانی (دولت استانبول)
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یکم اکتبر  1918شهر دمشق یک ماه مانده به پایان جنگ جهانی اول ،از دست حکومت عثمانی (دولت استانبول) خارج شد .عثمانی حدود  5قرن دمشق
را در دست داشت.
پس از جنگ جهانی اول و شکست عثمانی ـ متحد آلمان در این جنگ ،سوریه ،لبنان و  ...در قیمومت فرانسه قرار گرفتند و مناطق عربی دیگر در کنترل
دولت لندن که این دولت در اراضی زیرکنترل خود؛ به ساخت عراق ،اردن ،کویت و یمن جنوبی دست زد و به شکل گرفتن کشور سعودی کمک کرد.

داستان حمله نظامي آمريکا به کشور
 Grenadaکه در آن کمونيست ها بر ضد کمونيست ها کودتا کرده بودند!
 Grenadaاکتبر ( 1983آبان ماه  )1362حمله نظامي آمريكا با ناو هواپيمابر و تفنگدار به كشور كوچك گرِناداـ جزیره ای
واقع در كارائيب (آنتیل جنوبی) ،شش روز پس از كودتاي کمونیست هایِ هوادار کوبا در آن كشور و اعدام «بيشاپ Maurice
 » Bishopنخست وزير مارکسیست آن و همكارانش آغاز شد و گرنادا ظرف مدتي كمتر از يك هفته به اشغال نظامي آمريكا
درآمد .کودتاگران؛ همکاران بیشاپ بودند ازجمله معاون او و چون او متمایل به نزدیک شدن به دولت آمریکا شده بو دست
به کودتا زدند و او را کشتند.
سبب حمله ،نگراني رونالد ريگن رئيس جمهوری وقت آمريکا از استقرار نظامی کوبا در گرِنادا بود ،زیرا که کودتاگران از
هواداران فيدل کاسترو بودند .دولت کوبا در حال ساختن يک فرودگاه بين المللي بزرگ در گرنادا بود و  600مهندس و کارگر
از کوبا به گرنادا فرستاده بود تا این فرودگاه را بسازند .همچنین  30نفر روس به دولت گرنادا کمک مشورتی می کردند .يک
موسسه آمريکايي در گرنادا مدرسه علوم پزشکي تاسيس کرده بود و  600تن از دانشجویان و استادان آن آمریکایی بودند که
بیشاپ
محافظت از آنان بهانه حمله قرارگرفت .ریگن رئیس جمهوری وقت آمریکا پس از آغاز حمله اعالم کرد که چون جان دانشجویان
آمریکایی در خطر بود راهی جز حمله نظامی نبود .دولت واشنگتن قبال در زمينه حمله نظامي خود با دولت هاي منطقه
کارائيب که جزاير کوچکي هستند مشورت کرده بود .در جریان حمله ،کارگران کوبایی که مسلح بودند مقاومت کردند و سه نظامی آمریکایی کشته شدند.
گرنادا تا سال  1974مستعمره دولت لندن و سپس عضو جامعه مشترک المنافع انگلستان و رونالد ریگن (ریگان) در مورد قصد آمريکا به حمله به آن جزیره،
آدرس گيرنده! به موقع به او نرسيده
ِ
قبال براي دولت لندن تلگرام فرستاده بود که بعدا بانو تاچر نخست وزير انگلستان گفته بود که تلگرام به علت غلط نوشتن
بود! تا اقدام کند.

روزي كه لس آنجلسي ها  18چيني را دار زدند!
چند دهه محدودشدن مهاجرت نژاد زرد
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 24اكتبر  1871ساكنان ضد نژاد زر ِد شهر لس آنجلس  18مهاجر چيني را در اين شهر دستگير كردند و دار زدند .در آن برهه در ساحل غربي آمریکا و كانادا،
در همه جا احساسات ضد زرد مشاهده مي شد ،زيرا مهاجران چيني و خاوردور با ساكنان ديگر اين مناطقِ آمريكا كه آنها هم مهاجر بودند (عمدتا اروپايي)
مخلوط نمي شدند ،زبان و فرهنگ خودرا داشتند ،بيشترشان بدون زنانشان مهاجرت كرده بودند و پُركار و مقتصد بودند و از اين لحاظ باعث نگراني ديگران
شده بودند كه در جستجوي كار به غرب آمريکا مهاجرت کرده بودند.
کار احساس ضد نژاد زرد به جايي رسيد که چندي بعد ،با وضع ضابطه ،مهاجرت زردها به آمريکا و کانادا محدود شد ولي اين ضابطه چند دهه بعد ناديده
گرفته شد .در حال حاضر گروه بزرگي از نفوس سواحل غربي آمريكاي شمالي (فدراسيون آمريکا و کنفدراسيون کانادا) را زردها تشكيل مي دهند.

براي جلوگيري از سرايت وبا،
شهر بزرگ سكوپجه آتش زده شد

روزی که شاه عباس یکم در قزوین تاجگذاری کرد
یکم اکتبر  1588شاه عباس صفوی یک سال پس از تصرف قزوین و کودتا بر ضد پدرش و برکنار کردن
او از شاهی ،تاجگذاری کرد .وی در اکتبر  1587با سپاه خراسان شهر قزوین (پایتخت وقت ایران) را تصرف
کرده بود .شاه عباس که در هرات از شهرهای خراسان بزرگتر به دنیا آمده بود در این شهر می زیست .در آن
زمان ،شهر هرات حاکم نشین خراسان و ولیعهدنشین ایران بود .وی و فرمانده سپاه خراسان که نگران ضعف
و ناکارآمدی پادشاه وقت (پدر شاه عباس) بودند به قزوین لشکر کشیدند و وی را برکنار کردند.
شاه عباس معروف به شاه عباس یکم که  58سال عُمر و  40سال پادشاهی کرد بعدا پایتخت را از قزوین
به اصفهان (شهر مرکزی ایران) انتقال داد.
او هفت بار ازدواج کرد و یکی از زنان وی« ،مارتا» یک امیرزاده گُرجی بود و از آن پس ،ازدواج بزرگان وقت
ایران (صفویه و قاجاریه) با دختران گُرجی روال شد و بستگان این زنان ،مقام درباری و حکومتی یافتند و چون
احساس وطندوستی و عالقه به ایران نداشتند پارتی بازی و فساد اداری گسترش یافت.
یکی دیگر از زنان شاه عباس یکم ،دختر یک بزرگزاده گیالنی از خاندان ساسانیان بود.

شاهعباسیکم
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در جریان جنگ امپراتوری اتریش با امپراتوری عثمانی 26 ،اكتبر سال  1689ژنرال «اني سيلويو پيكولوميني  » Enea Sivio Piccolominiفرمانده ایتالیایی
تبار نيروهاي اتریشی دستورداد كه شهر ( Skopjeتلفظ تُركي آن؛ اوشكوپ ،تلفظ یونانی اسکوپیا و تلفظ ايتاليايي اش :سكوپي) آتش زده شود .علت صدور
چنين دستوري اين بود كه در اين شهر كه اينك پايتخت جمهوري مقدونيه (مقدونيه شمالي) است بيماري وبا شيوع يافته بود .جمعیت شهر سکوپجه در
سال  2020ششصدهزار تَن گزارش شده بود.
ژنرال پیکولومی نی قبال ب ُسنی و کوزو ُو را از دست عثمانی خارج کرده بود و پس از تصرف مقدونیه شمالی و شهر سکوپجه متوجه وجود بیماری وبا در این
شهر شد و براي جلوگیری از سرايت بيماري وبا به ساير نقاط اروپا ،تصمیم به سوزاندن شهر سكوپجه گرفت ولي سوزاندن سکوپجه مانع از آن نشد که ژنرال
پیکولومینی از وبا رهایی یابد .وی درهمان گیر و دار به بيماري وبا دچار شد و همانجا درگذشت.
نيروهاي وي قبال عثمانيان را در بوسني ،كوزوو و مقدونیه شمالی شكست داده و در تعقيب آنان بودند كه در شهر سكوپجه با «وبا» رو به رو شدند.

دنیای رسانه ها:

کتاب ،روزنامه ،مجله ،رادیو و تلویزیون ،فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها :خبرگزاری ها ،سرچ اینجین ها
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ویروس روزنامه نگاری» در  32روز تفسیرگوی شهیر آمریکا را بگور
کرد ـ یک اندرز از «اَندی رونی»
"روزنامه نگاری ـ ویروسی است که اگر وارد بدن یک انسان شود تا آخرین َد ِم واپسین او را رها نخواهد ساخت .این ویروس با ویروس های دیگر
دارای این فرق است که اگر آن را از بدن روزنامه نگار خارج سازند خواهد مُرد .".این واقعیت دهها ساله را همه دانشجویان حرفه روزنامه نگاری در
کتاب های درسی خود خوانده اند و گریزی از آن نیست .این واقعیت در نوامبر (آبان ماه)  2011یک بار دیگر به ثبوت رسید.
«ا َندی رونی  » Andy Rooneyروزنامه نگار و تفسیرگوی آمریکایی دوم اکتبر  2011در شبکه تلویزیونی سی بی اس حضور یافت و خطاب به
بینندگان برنامه گفت با اینکه برای روزنامه نگاری و روشنگری بازنشستگی پیش بینی نشده است؛ او تصمیم گرفته است که از فردا پس از  92سال
عُمر و  69سال روزنامه نگاری [دو سال کمتر از انور خامه ایِ ایران] خود را بازنشسته کند و چندی به دور از «لپ تاپ» بیارامد و جوش دیرشدن
مطلب و یافتن سوژه را نداشته باشد .ولی ،او نتوانست از قاعد ِه کلی (ویروس روزنامه نگاری) فرار کند و 32روز بعد ،در چهارم نوامبر 2011درگذشت
و خبرساز شد .رادیو تلویزیون ها برنامه های عادی خود را قطع کردند و مرگ او را اطالع دادند .اندی (اندرو)  14ژانویه  1919به دنیا آمده بود.
«اندی رونی» پس از اتمام دانشگاه ،از سال  1942کار روزنامه نگاری را آغاز کرده بود .در سه سال آخر جنگ جهانی دوم اخبار جبهه های
اروپا را پوشش می داد و از سال  1949از رسانه های نوشتاری به رادیو تلویزیون پیوست و چندی نگذشت که تفسیر گویی را آغاز کرد .تفسیرهای
او از سال  1978در مجله تلویزیونی «سیکستی مینیتز» شبکه سی بی اس تحت عنوان «چند دقیقه با اندی رونی» پخش می شد .مطالب او که
تا دوم اکتبر  2011ادامه داشت دهها میلیون بیننده [مخاطب] داشت و روز پس از پخش ،در روزنامه ها نیز منعکس می شد و خبرگزاری ها ـ
متن و یا خالصه آن را مخابره می کردند .یک بار که ا َندی بر سر موضوعی با رئیس شبکه اختالف پیدا کرد و پخش تفسیرهایش برای مدتی کوتاه
متوقف ماند ،شبکه مربوط  20درصد مخاطبان خود را از دست داد و یکی از این مخاطبان رئیس جمهوری وقت آمریکا بود که آرزو کرد کدورت
رئیس شبکه و «اندی» هرچه زودتر رفع شود و او بتواند دوباره اندرزهای «اندی» را بشنود.
«اندی رونی» درعین حال مولف  15کتاب حاوی خاطرات ،تجربه ،اندیشه و اندرزهای او از دوران طوالنی ژورنالیستی اش بود .او بارها گفته
و نوشته بود" :یک روزنامه نگار اگر خاطرات آموزنده خود تجربه هایش را ننویسد و یا نگوید تا برای جامعه درس باشند و اشتباهات تکرار نشوند،
درختی بی حاصل بیش نیست .".اندی هر ضعف جامعه و خطای انسان را نتیجه مستقیم کمبودهای مدارس و نارسا بودن آموزش و پرورش می
دانست و بارها آن را گوشزد کرده بود.

«اندی» 22سالهو«اندی» 92ساله

«روز مؤلف» ،تشويق نويسندگان و پژوهشگران به تأليف در بسیاری از کشورها
قانون شده است ـ نویسنده متعلق به جهانیان است
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با هدف تشويق مؤلفان كتاب ،از سال  1928در آمريكا ،یکم نوامبر هر سال (روزي چون امروز) روز مؤلف تعیین شده و برگزار می شود كه به تدريج ساير
كشورها هم يك روز سال را به بزرگداشت مؤلفان و دادن مدال و جايزه به آنان اختصاص داده اند .طبق اعالميه گردهمايي فرهنگدوستان و انديشمندان
آمريکايي در بها ِر سال « ،1879مؤلف ،پژوهشگر و همچنین روزنامه نگا ِر حرفه ای» افرادی متعلق به همه جهان (همه انسان ها) شناخته شده اند ،نه تنها به
یک کشور ـ کشور زادگاه .اين اصل به تدريج به تأييد انديشمندان و جامعه شناسان همه کشورها رسيده است.
از نيمه قرن  20به اين سوي ،بسياري از کشورها با هدف تسهيل امر تأليف و قراردادن وسائل تحقيق و تاليف؛ وام ،معرفي ناشر و کمک به چاپ و توزيع اين
تاليفات ،يک مرکز دولتي و يا نيمه دولتي به صورت كانون و انجمن در کشور خود داير كرده اند كه اسما و يا عمال زير نظر مستقيم رئيس دولت قرار دارد .ايران
در زمان خسروانوشيروان ( 15قرن پیش) و پس از او ،سامانيان ( 11قرن پیش) داراي چنين مراکزي بود که کتاب های آن دوره در دست است.
در قديم ،پادشاهان و اميران مشوّق و متولي امر تحقيق و تأليف بودند و اينک ،جز معدودي از کشورها ،دولت ها طبق قانون و با بودجه كافي و برنامه مدوّن
عهده دار اين وظيفه بسيار مهم و اساسي شده اند .کتاب ها اينک به سه صورت؛ چاپي ،نواري (صوتي) و آناليني(ای ـ بوک) منتشر مي شوند .کتاب هاي داستاني
بويژه دادستانهاي کوتاه و کتاب هاي خاطرات و مشاهدات و اتوبيوگرافي ها مخاطبان بيشتري دارند .هزینه انتشار «ای ـ بوک ها  » E-Booksبسیار کم است و
تنظیم و انتشار آنها؛ سریع و آسان .ای ـ بوک شدن کتاب ها و آنالین شدن رسانه ها یک انقالب فرهنگی خوانده شده است.
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افشاء فساد کرد ترور شد
 17اکتبر  Dmitry Kholodov 1994روزنامه نگار روس که درباره وجود فساد در سازمانهای نظامی روسیه (پس از
فروپاشی شوروی) تحقیق می کرد در مسکو ترور شد.
به وی نشانی بسته ای را داده بودند و گفته بودند که حاوی اسناد فساد آلود است .وی هنگام باز کردن بسته بر اثر انفجار
بمبی که در آن جاسازی شده بود کشته شد.
ترور خولودوف سراغاز ترور شماری از روزنامه نگاران روس بود که در پی کشف فساد اداری در این کشور بودند.

خولودُف

سرنوشت روزنامه نگاران و رسانه های افغانستان
پس از بازگشت طالبان به قدرت
در پی افتادن مجدد حکومت افغانستان بدست طالبان (طلبه های علوم
دینی ـ مذهبیون) ،بسیاری از رسانه های این کشور تعطیل و روزنامه نگاران
از وطن ،خارج و یا خانه نشین شده اند .با وجود این ،طالبان به دستگیری و
شکنجه آنان به خاطر نوشته های پیشینِ شان ادامه می دهند .عکس زیر که
وسیعا در رسانه ها در گوشه و کنار جهان منعکس شده و عنوان «عکس روز»
گرفته است دو روزنامه نگار جوان افغان را نشان می دهد که پس از دستگیری
و کتک خوردن ،با قید تعهد آزاد شده و آثار ضربات چوب و شالق به بدن خود
را نشان می دهند که عکس شده و از طریق سوشل میدیا ،جهانی .ولی چه
فایده! ،تأثیری در کار طالبان نخواهد داشت.

درگذشت سیروس آموزگار
24

سیروس آموزگار ـ تحلیلگر ،داستان نویس ،مؤلف ،استاد دانشگاه و آخرین وزیر اطالعات و جهانگردی (وزارت فرهنگ و ارشاد) در نظام سلطنتی ایران
(کابینه شاپور بختیار) سهشنبه دوم نوامبر  2021در  87سالگی در پاریس درگذشت.
پسیروس آموزگار در سال  1313در شهر بابل (مازندران) زاده شد و دوران نوجوانی را در آذربایجان (شهر خوی) بود .وی ـ تحصیلکرده ایران و انگلستان از
اعضای قدیمی سندیکای روزنامه نگاران ایران بود و نه تنها مقاله و گزارش برای روزنامه ها می نوشت ،بلکه مطالب پاورق (دنباله دار) برای مجالت روشنفکر و
خواندنیها .وی شهرت ملی گرایی داشت و فردی خوش برخورد بود.

گزارش گسترده درگذشت کامبیز درمبخش
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گزارش درگذشت و شرح کارهای کامبیر درم بخش ـ طرّاح ،گرافیست و کاریکاتوریست بنام ایران در  79سالگی از
بیماری کرونا وسیعا در رسانه های ایران انتشار یافت ـ کاری که در  42سال گذشته سابقه نداشت .کامبیز پس از انقالب
چند سال در اروپا بسر برده بود .کامبیز متولد هشتم خرداد  1321در شیراز ،پیش از انقالب برای روزنامه ها کاریکاتور می
کشید و پس از انقالب کتاب منتشر می کرد .وی عادت داشت که عصرها در کتابفروشی ثالث در خیابان کریم خان زند که
در طبقه دوم خود چایخانه دارد بنشیند و دوستان و دوستدارانش را مالقات کند .درم بخش  15آبان (ششم نوامبر )2021
پس از  5روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت و در آرامگاه مشاهیر مدفون شده است.

درمبخش

پُرفروش ترین روزنامه ها در سال ( 1959مهرماه )1338
نیمه اکتبر ( 1959مِهرماه  )1338پُرفروش ترین روزنامه ها در کشورهای مختلف اعالم شدند.
طبق گزارش مربوط ،روزنامه آساهیِ ژاپن با  8میلیون و  150هزار نسخه فروش روزانه پُرتیراژترین روزنامه جهان وقت بود( .تیراژ ،در عرف به مفهوم نسخه
های فروش رفته است ،ن َه نسخه های چاپ شده که ممکن است برگشت داده شده باشند و یا رایگان توزیع شده باشند).
ردیف دوم ،روزنامه دیلی میرور انگلستان با  4میلیون و  720هزار نسخه فروش روزانه.
ردیف سوم ،روزنامه دیلی اکسپرس انگلستان با  4میلیون و  150هزار نسخه فروش روزانه.
ردیف چهارم ،روزنامه دیلی میل انگلستان با  2میلیون و  107هزار نسخه فروش روزانه.
ردیف پنجم ،روزنامه «نیویورک دیلی نیوز» آمریکا با  2میلیون و  79هزار نسخه فروش روزانه.
ردیف ششم ،روزنامه «فرانس سوار» فرانسه با یک میلیون و  345هزار نسخه فروش روزانه.
در این گزارش ،آمار روزنامه های ردیف اول سایر کشورها ذکر شده بود ،ازجمله ایران .در گزارش آمده بود که روزنامه اطالعات که در سپتامبر 1959
(شهریور  )1338عبور از ده هزارمین شماره خودرا جشن گرفته بود در اکتبر ( 1959مهرماه  )1338یکصد و دو هزار نسخه ،فروش روزانه داشت و با این تیراژ،
ارزانترین بهای تکفروشی جهان را به نام خود کرده بود .در این گزارش آمده بود که روزنامه اطالعات یک خبرگزاری داخلی به نام سازمان شهرستانها دارد ولی
فقط خودش اختصاصا از تولیدات خبری این خبرگزاری استفاده می کند.
در این گزارش به تیراژ روزنامه های اختصاصی (دولتی ،حزبی و  )...نیز اشاره شده بود که نشان می داد؛ «پراودا» روزنامه حزب کمونیست جماهیریه
شوروی (ارگان حزب حاکم) روزنامه  5میلیون و  500هزار نسخه چاپ می شد و شمار چاپ شد ِه ایزوستیا ـ روزنامه دولت شوروی هر روز یک میلیون و 400
هزار نسخه بود .طبق این گزارش ،در آن سال  29دولت روزنامه اختصاصی متعلق به خود داشتند.
در گزارش به دهها روزنامه تخصّ صی بزرگ ازجمله روزنامه های ویژه اخبار و مطالب پزشکی ،روزنامه های اخبار و مطالب هنری ،روزنامه های اخبار
ورزشی ،روزنامه های ویژه اخبار و مطالب اقتصادی و سه روزنامه ویژه اخبار اتومبیل ،یک روزنامه ویژه اخبار شکار و صید و یک روزنامه ویژه اخبار مد لباس و
آرایش اشاره شده بود .این گزارش که نتیجه یک بررسی بین المللی بود به نشریات هفتگی ،ماهنامه ،فصلنامه و سالنامه اشاره نکرده بود و اختصاص به روزنامه
ها (مطبوعات یومیه) داشت ـ روزنامه ها بزرگتر به لحاظ تیراژ .روزنامه ها در دو دهه قرن  21به سبب پیدایش آنالین ها و عادت دیجیتال خوانی جوانان
و میانسال ها ،تیراژ سابق را از دست داده اند و برای این طبقات ا ِدیشن انالین به ضمیمه خود ساخته و شماری از آنها تعطیل شده و یا کامال آنالین شده اند.

دانش و اندیشه در گذر زمان
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به توصیف مولر(ميولر) شرقشناس بزرگ؛ «آریایی ها» مردمانی شکیل ،نجیب،
صحیح العمل ،سخت کوش و بااستعداد
 28اکتبر  1900روزی است که «ماكس ميولر ـ فردريخ ماكس مولر» شرق شناس شهير آلماني درگذشت.
وی كه بسال  1823به دنيا آمده بود  77سال عُمر كرده بود .مولر درباره زبان سانسكريت ،هندوئيسم و مهاجرت
آريايي ها (آرين ها) تحقيق فراوان كرد و ريشه و خويشاوندي زبانهاي آريائي (از جمله آلماني  ،پارسي و انگليسي)
را به دست داده است .وي كتاب هاي مذهبي هن ِد باستان را به آلماني و انگليسي ترجمه كرده است .مولر عمدتا
در آكسفورد انگلستان ،نتيجه تحقيقات خود را مي نوشت زيرا كه در اين كشور دسترسي او به اسناد هن ِد
باستان كه توسط مقامات استعماري انگلستان (کمپانی هند شرقی) به لندن انتقال يافته بودند امکان پذیر بود.
نتيجه تحقيقات مولر نشان مي دهد كه آريايي ها مردمي شكيل ،نجيب ،صحيح العمل ،قدردان ،خوشرفتار
و با سلوك ،آرام و موقر ،منظم و مرتب ،سخت كوش و با استعداد ،داراي طبيعتي خوب ،عالقه مند به امور نظامي،
متمدن و قانونمند ،وفادار به فاميل و مردگان خود ،عاشق اسب و شكار (ورزش) بوده اند.

مولر

سالروز درگذشت ابوشکور بلخي طبق برخي منابع
برخي منابع اروپايي (نه همه منابع) ،درگذشت «ابوشكور بلخي» پارسي سراي بنام را یکم اكتبر سال  986ميالدي نوشته اند .وي از شعراي
دوران سامانيان و از مثنوي سازان نخستين بود .اين بيت از اوست:

جهان را به دانش توان يافتن
به دانش توان رِشتن و بافتن
و نيز :

دانش من
تا به آنجا رسيد ِ
كه بدانم همي كه نادانم
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ارسطو« :سعادت» در تالش براي رسيدن به آرزو است ـ ورود انسان ناكامل به سياست،
براي جامعه خطرناك است ـ اشاره ای به چند نظر ارسطو
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ارسطو  Aristotleفيلسوف ،آموزگار و دانشمند بزرگ يونان باستان كه افكار و روش هاي او بيش از ساير فالسفه دوران
كالسيك در جهان نفوذ داشته است یکم اكتبر در سال  322پيش از ميالد درگذشت .وي  62سال عُمر كرده بود .افالتون
 Platoارسطو را كه از شاگردانش بود مغز آكادمي و بزرگترين كتابخوان لقب داده بود.
ارسطو به سال  334پيش از ميالد مدرسه «ليسيوم  » Lyceumرا در آتن تاسيس كرد .پس از مرگ شاگردش اسكندر
مقدونی ،آتني ها او را به همان اتهام وارده به سقراط Socratesكه بي اعتنايي به خدايان آنان بود به مرگ محكوم كردند كه
به شهر چالسيس گريخت .وي در شمال يونان  -منطقه اي كه اينك مقدونيه يونان ناميده مي شود به دنيا آمده بود و آتني
نبود كه بشود استردادش را تقاضا كرد .ارسطو يك سال بعد از اين رويداد (فرار) درگذشت.
ارسطو انسان را از افراط در هر كار بر حذر داشته و اعتدال و ميانه روي را توصيه كرده است که غَم آفرین نیست و
تصویرمجسمهارسطو
«سعادت» را در تالش براي رسيدن به آرزو و هدف ،يا نيل به آن دانسته و فرد ناآگاه و يا كسي را كه كارب ُرد دانشي را كه فرا
گرفته نداند انسان ناكامل خوانده است .به زعم او ،انسان كامل فردي منطقي است كه بدون دليل و دورنگری دست به اقدام
نمي زند و به همين سبب ورود انسان ناكامل (غيرمنطقي) را به سياست (کار دولت ـ گاوِرنمِنت) ،براي جامعه خطرناك مي خواند .ارسطو جمع شدن ثروت
در دست يك فرد و یا افراد معدود را به زيان رفاه عمومي جامعه مي داند و مي گويد كه ثروتِ بيش از نياز شخصي بايد در كنترل جامعه باشد (عقيده سوسيال
دمكراسي) .ارسطو در مورد قانون كيفري مي گويد كه اگر مردم يكديگر را همانند اعضاي فاميل دوست داشته باشند به حقوق یکدیگر تعرض نمی کنند و
درصدد آزار و اذیت بر نمی آیند و لذا ،نياز به چنين قانوني نيست ،ولي چون چنين نيست و در جامعه ،انسان ناكامل زياد است؛ قانون و دادرسي كيفري براي
حفظ نظم جامعه و حراست از آزادي ها و حقوق انسان ضرورت دارد.
ارسطو همين عقيده را درباره قانون ازدواج دارد و مي گويد كه اگر زن و مردي يكديگر را واقعا دوست بدارند ،احساس کنند که بدون هم نمی توانند بسربرند
و تناسب و مشترکات دارند كه الزمه ازدواج و بودن با هم تا فرارسیدن مرگ است نياز به وجود قانون در اين زمينه نيست و همان عالقه دو جانبه ،اعتماد متقابل
و اشتراک مساعي؛ هر مشكلي را از پيش پا برمي دارد.

پيش بيني شكست كاپيتاليسم و داليل آن ـ وسعت اطالعات و توان تفکّ ر نسل نوین ـ توجه
به ناسیونال سوسیالیسم
پروفسور آلبرت بلومبرگ  Albert E. Blumbergفيلسوف چپگراي آمريكايي كه  91سال عُمر كرد و از خود دهها كتاب
و مقاله و يك روش تفكر فلسفي (اصطالحا :سكول) باقي گذارده است هشتم اکتبر  1997درگذشت .تالش او که در
دانشگاههای ی ِیل ،سورب ُن و وین تحصیل و در دانشگاه جانز هاپکینز تدریس کرده بود عمدتا در جهت اصالح نظام هاي
اقتصادي ـ اجتماعي جوامع بشري بود .وي پيش بيني كرده است كه به همان داليلي كه نظام ماركسيستي شوروي به
خاموشي گراييد؛ نظام كاپيتاليستي هم ،اگر در چنبره يک بوروکراسي ب َد بيافتد ازميان خواهد رفت .نظرات فلسفی ـ
سیاسی دکتر بلومبرگ عمدتا در نشریه خود او؛ «جُ رنال آو فیالزوفی» انتشار یافته است.
به گفته وي ،نظام شوروي غرق در مفاسد ناشي از نارسايي هاي يك بوروكراسي ناهنجار ،انتصابات نابجا ،جاه طلبي و
خودخواهي مقام هاي دولتي شده بود که فسادساز هستند .به پيش بيني پروفسور بلومبرگ ،نظامهاي كاپيتاليستي هم
آلبرتبلومبرگ
اگربه همان مسائل گرفتار آيند به همان روز خواهند افتاد.
پروفسور بلومبرگ گفته بود :رقابت و دشمني اين دو نظام (سوسياليستي و کاپيتاليستي) از پايان جنگ جهاني دوم
تا اواخر دهه  ،1980كمك به بقاء كاپيتاليسم كرد كه اين رقابت ديگر وجود ندارد و كاپيتاليسم يكه تاز ميدان شده و ضريب آسيب پذيري اش باال رفته است.
بلومبرگ افزوده بود :دمكراسي به روش غرب كه از آن به صورت حربه بر ضد ماركسيسم شوروي استفاده مي شد ديرزماني است كه از مسير واقعي و اصول مربوط
خارج شده و به بيراهه افتاده ،ديگر واقعيت ندارد و تنها يك لباس زيبا است برتن مانكن .مشاركت به صورت واقعي (آنطور كه بايد) در اين دمكراسي دارد ضعيف
و ضعيف تر و دقّت در انتخاب نماينده كم مي شود و  ...به اين داليل (نظر دکتر بلومبرگ)؛ اين دمكراسي ورشكست شده نخواهد توانست از سقوط كاپيتاليسم

پال ولکر :برای کنترل بحران پول وضع قانون الزم است ـ مداخالت قوه مجریه و معامالت
قمارخانه ای بحران می سازد ـ جنگ افزاري به نام پول
«پال ولكر  » Paul Volckerاقتصاددان آلمانی تبار آمریکایی (متولد  5سپتامبر  )1927و رئيس پيشين شوراي پول و
ذخيره فدرال آمريكا ـ  Federal Reserveدر دو دوره (كه این شورا بانكهاي مركزي  12گانه ،انتشار دالر ،نرخ بهره و سیاست
های پولی آمریکا را دركنترل دارد)  14اکتبر  2010در پی اعالم شکست نشست کشورهای عضو صندوق بین المللی
پول به یافتن راه برای رفع بحران پولی جهان که در سال  2008آغاز شده بود گفت :شاهد بحران هاي مالي متعدد بوده
ام ولي بحران جاري از نوعي ديگر است و شباهتي به بحران هاي قبلي ندارد .نبود ضابطه در معامالت پول ،كرديت ها و
سرمايه گذاري بورسي (كه به صورت قمار در كازينو ـ قمارخانه ـ در آمده است) عامل اصلي اين بحران بوده است و نیز
مداخله سیاست [قوه مجریه] ،و ضابطه يعني كنترل قانونی« .كاپيتاليسم» مداخله دولت در معامالت پول و اعتبارات
را تنها درحد اقل آن تحمل مي كند .اینک که وضعيت بحرانی است ،راهی جز تدوين ضابطه قانونی برپایه اصول اقتصاد
پالوُلکر
پول وجود ندارد و قانون (ضابطه مصوّب) ضمانت اجرایی دارد و نمی توان آن را معلق و متوقف ساخت و تعبیر و تفسیر
خودمانی کرد .بحران مالی که مشاهده می شود و به قول بعضي ها « »Credit Crisisمربوط به یکی دو کشور نیست ،جهانی
است .ادامه بحران پول توده هارا هرچه بیشتر تحت فشار اقتصادی و عُسرت قرار خواهد داد که ممکن است به  ...بیانجامد.
قبال باوركردني نبود كه دولت با پول مردم (صندوق دولتی = بیت المال) وارد عمليات نجات سوداگران (كار خصوصي) شود كه ديديم در آمریکا شده
است آن هم با  700ميليارد دالر و مي خواهد با  250ميليارد دالر هم ديون بانكها را بخرد! .ابزارهاي ارتباطي امروز كه همه را بورس باز آنالين كرده برای دولتها
راهی باقی نگذارده جز وضع قانون و تدوين ضابطه و از این طریق (قانون) کنترل آزمندی ها و سودجویی افراد که این افراد می خواهند درآمد برق آسا و آسان
داشته باشند .همين معامالت اصطالحا كاغذي و شانسي بوده است كه بهاي يك بشكه نفت خام را تا  150دالر باال ب ُرد و چون كرديت ها محدود شد به  70دالر
كاهش يافت و نیز بهای طال و نقره ،مستغالت ،اشیاء عتیقه و ....
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موجود در غرب جلوگيري كند .دليل ديگر ،تمايل روزافزون طبقه روشنفكر ،متفكّر و «كمتر ـ ماديگر» جوامع بشري (مدرّس ،معلم ،مولف ،روزنامه نگار ،شاعر،
هنرمند ،دانشجو و  )...به راه ميانه (اصطالحا؛ راه سوم ـ نظامي ميان ماركسيسم و كاپيتاليسم) است ـ نوعي سوسيال دمكراسي كه مُبلّغ معنويات هم باشد.
به نظر دکتر بلومبرگ ،طبقه روشنفكر (نه صرفا وُرکینگ کالس = کارگر) كه قاعدتا باید به دور (عاری) از آزمندی ،خودخواهی و قدرت طلبی باشد باید
كار هدايت افكار عمومي را به دست گیرد .تجربه تاریخی نشان داده است که وعده های بازاریان ،مقامداران ،بوروکرات ها و مقامجویان (که در جریان هر مبارزه
و رقابت ازجمله کمپین انتخاباتی اعالم می شود) عملی نشده است زیرا که پس از احراز مقام درخدمت منافع خود و دیگر اصحاب منافع (همپالگی هایشان)
قرارگرفته اند .آنان این راه را در سطح بین المللی هم ادامه داده و با قدرتمداران سایر کشورها که از جنس خود باشند ـ بدون اعتناء به زیانهای ملی و مردمی و
آینده بشریت ـ به سازش و ساخت و پاخت پرداخته اند و ....
به گفته پروفسور بلومبرگ ،تجربه تاريخ كه بسيار گرانبها و به منزله قانون است به ما ثابت كرده كه طبقه روشنفكر جامعه ـ روشنفکر تمام عیار ـ به هر
سوي كه متمايل شود ،جامعه به همان سوي خواهد رفت ــ گاهي تند و زماني آهسته و شتاب اين حركت بستگي به قدرت نيروي بازدارنده (ضد آن) دارد كه
عاملي مصنوعي است و هر عامل مصنوعي شكست پذير است.
دکتر بلومبرگ فرضیه هایی نظیر آنچه را که بعدا «هوگو چاوس» در دهه یکم قرن  21زیر عنوان «سوسیالیسم قرن  »21مطرح ساخت ر ّد نمی کند.
فرضیه چاوس ناسیونالیسم نوع بولیواریسم را وارد بطن خود کرده است.
به باور برخی از تفسیرنگاران که تحوالت سیاسی ـ اقتصادی و تفکّرات را دنبال و تحلیل می کنند ،ملل به سوی ناسیونال سوسیالیسم پیش می روند.
تجربه انترناسیونالیسم در قرن بیستم ثابت کرد که زیر این شعار ،دولت های بزرگتر قدرت جهانی و دیکته گر می شوند و گردانندگان آنها به خودخواهی ،تفکر
امپراتوری داشتن و انواع فساد ناشی از این احساس و خصلت می گرایند.
پس از پیدایش و بهره گیری از اینترنت و ابزارهای الکترونیک و دیجیتالی دیگر ،دانش و اطالعات از انحصار مدرسه رفتگان خارج شده و تعمیم یافته و
توان تفکّر در مردمی که همه اوقات فراغت خودرا صرف سرگرمی و خوشگذرانی نمی کنند وسعت گرفته است .همین وسعت اطالعات و تفکّر ،آنان را نسبت
به رسانه های معلوم الحال بی اعتناء ساخته است که مثالی است مهم و معتبر از رشد تفکّر انسان های عصر حاضر .در اینجاست که طبقه مقامدار و مقامجو
دست در دست طبقه آزمند و پولپرست به انواع نیرنگ و ابزار دست می زند تا فرهنگ سرگرمی و خوشگذرانی را گسترش دهد که فرصت برای تفکّر و ضدیت
با خودرا به کمترین میزان کاهش دهد و ....
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«ولكر» كه در دهه هاي  1970و  1980رئيس شوراي پول آمريكا بود و تورّم این کشور (ناشي از ضعف مديريت جيمي کارتر) را با تدابیر خود کنترل کرد
و پایین آورد و به نزدیک صِ فر رساند از زمان روی کار آمدن بارک اوباما تا سال  2011با او همکاری داشت.
وی سالها پیش در یک میزگرد مطبوعاتی گفته بود که پول و معامالت پولی و بانکی دارد می رود که ابزار جنگ سرد شود زیراکه هر فشار از این طریق،
آسیب ساز و دردآور است و ....

پیش بینی برپایه تجربه تاریخ و مشاهدات از نزدیک
 14اکتبر  1983ویالرد پرایس روزنامه نگار و تاریخدان که روش تاریخ نگاری ژورنالیستی ویژه ای را ابداع کرده است در این روز و در  96سالگی درگذشت.
روش تاریخنگاریِ ژورنالیستی او ،مطالعه گذشته یک کشور و یا یک موضوع توأم با مشاهدات عینی و وضعیت روز و بر اساس این یافت ها ،پیش بینی آینده
بود .در این راستا ،او دو بار به ژاپن سفر کرد ،یک بار در سال  1938که نوشت ژاپن درصدد تصرف آسیای خاوری و بیرون راندن غربی ها از منطقه است و باید
در انتظار یک جنگ پُرزیان و تلفات بود که تحقّق یافت .او در اواخر سال  1945به ژاپن شکست خورده رفت و ضمن تألیف کتابی زیر عنوان «ژاپن پس از مک
آرتور» پیش بینی کرد که این کشور یک قدرت اقتصادی خواهد شد زیراکه مردمش این را می خواهند و وارد رقابت های مربوط.
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پرایس پس از کمونیست شدن چین به این کشور رفت و پیش بینی هایی کرده که تحقق یافته و یا در شرف تحقق یافتن است و آن تالش چینی ها برای
قدرت اول و یا یکی از دو ـ سه قدرت اول جهان شدن است .او پس از یک دیدار طوالنی و پُرهزینه از آفریقا ،تاریخ تازه ای برای افریقائیان نوشت و پیش بینی ها
کرده است که دارند تحقق می یابند.
ویالرد پرایس یک کانادایی ـ آمریکایی بود.

جان الك :دفاع از حقوق اتباع ،درجه شايستگي دولت
بيست و هشتم اكتبر  1704روزي است كه «جان الك» فيلسوف تجربه گراي انگليسي درگذشت .وي در  29آگوست  1632به دنيا آمده بود كه بر پايه
افكار او اعالميه استقالل فدراسیون آمریکا ( )USAنوشته شده و علوم سياسي و فلسفه سياسي شكل گرفته است.
به باور الك ،هر فكر ـ عقيده و دانش؛ ناشي از تجربه است .او گفته است كه بشر طبيعتا داراي حقوق و تكاليفي است و اين حقوق عبارتند از :حق حيات،
حق آزادي ،حق مالكيت ،حق پرداختن به كاري كه در آن عالقه و استعداد دارد ،حق انتخاب دولت و قانون سازان (نمايندگان پارلمان) ،حق محاكمه شدن در
دادگاهي كه داراي هيئت منصفه و قاضي عادل باشد ،حق اعتراض به تبعيض و انحصار و ....
آزادي از نظر الك همانا برابري سياسي افراد و برخورداري از حقوق مدني است .او مي گويد :وظيفه هر دولت محافظت از حقوق اتباع كشور است و توجي ِه
وجود دولت در همين محافظت از حقوق مردم قراردارد كه بهتر از خود فرد مي تواند اين وظيفه را انجام دهد و توان محافظت از حقوق اتباع ،درجه شايستگي
يك دولت را نشان مي دهد و اگر يك دولت نخواهد و يا نتواند حقوق اتباع را محفوظ بدارد ،منطق وجودي خود را از دست مي دهد و بر مردم آن كشور است
كه حاكم ديگري را برگزينند.
الك با تاكيد مي گويد :اين فقط مردم هستند كه بايد تصميم بگيرند كه چه كسي بر آنان حكومت كند.

جانالک
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ادموندبورک

دالیل «ادموند بورك» برای مخالفت با انقالب فرانسه ـ ُحكمران بايد هر نارضايتي مردم را
دقيقا بررسي و رفع كند
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«ادموند بورك  » Edmund Burkeفيلسوف ،نويسنده ،خطيب و سياستمدار «ايرلندي ـ انگليسي» يکم نوامبر سال  1790كتاب معروف خود در مخالفت با
انقالب فرانسه را تحت عنوان «بازتاب هاي انقالب در فرانسه» منتشر ساخت( .فاز اصلي انقالب فرانسه از ماه مي سال  1789آغاز شده بود و ده سال در جريان
بود ،ولي اعتراضات از يکي ـ دو سال پيش از آن تاريخ) .وي در اين كتاب نوشته است« :چون انقالب فرانسه سازمان يافته نيست و به صورت خودجوش به وجود
آمده و سير اعتراض و تظاهرات خياباني آن را به پيش مي راند ،به زودي به خشونت و بي قانوني كشانده مي شود و نظم جامعه از ميان مي رود و همه ساختار و
دستاوردهاي فرانسويان در طول تاريخ نابود و دست كم يك نسل گم و تلف مي شود.».
حكومت انقالبِ از پيش سازمان نيافته را «ماب رول» گذارد و پيش بيني كرد كه انقالب فرانسه پس از دوران تخريب ،با فاجعه به پايان مي رسد
ِ
بورك نام
و شكست مي خورد .اين وضعيت و بي نظمي زمينه را براي ظهور يك ديكتاتور ،اما «نظم برقرار كن» آماده مي سازد و مردم كه از حكومت «ماب» خسته شده
اند اين ديكتاتور را نجات دهنده خود مي پندارند و همانند شمع گرد او جمع مي شوند.
بورك كه در سال  1729در دوبلين (ايرلند) به دنيا آمده و بسال  1797درگذشت و يك محافظه كار بشمار آمده است معتقد بود كه احزاب در يك كشور،
صرف نظر از ايدئولوژي آنها ،عامل ثبات جامعه هستند .در چنين كشوري نه كودتا رخ مي دهد و نه انقالبي نظير انقالب فرانسه .احزاب با انتقادهاي به موقع و
اعتراض هاي مسالمت آميز خود (نطق و نوشته و اجتماعات برنامه ريزي شده توأم با انضباط) مانع وخامت مسائل و گسترش نارضايي ها مي شوند و در چنين
محيطي مردم با آراء خود در انتخابات ،انقالب آرام به وجود مي آورند و مقامات را تثبيت و یا تغيير مي دهند و در چنين جوامعي كودتا و انقالب بدون كنترل و
برنامه به وجود نخواهد آمد و مردم به پيشرفت ادامه مي دهند و مي توانند با برنامه ريزي ،آينده خود و فرزندانشان را بسازند.
وي كه سالها عضو پارلمان انگلستان بود با همين عقيده پافشاري مي كرد كه حرف مهاجرنشينان در آمريكاي شمالي شنيده شود ،از زور گفتن به آنان
خودداري شود و اداره امور هندوستان به يك كميسيون مستقل سپرده شود ن َه اعزام فرماندار و حاكم از لندن .به نظر بورك ،مقام دولتي بايد ميانجي مردم
باشد نه آقاباالسر آنان كه نسبت به او و دولت كينه دائمي پيدا كنند .بورك در مسائل مربوط به جامعه ،برضد انعطاف ناپذيري دولت بود و مي گفت كه حكمران
بايد هر نارضايتي كوچك مردم را دقيقا بررسي و رفع كند و مثال آورده بود :اگر لوئي شانزدهم (پادشاه فرانسه) به موقع به خواست مردم توجه كرده بود مسئله
حل شده بود؛ عصیان به وجود نمی آمد و گردنش به زیر تیغ سنگین گیوتین نمی رفت زيراکه معترضين به روش او و وضعيت وقت ،در روزهاي نخست توقع
كمتري داشتند و چون پاسخ دریافت نکردند و معطل شدند شمار آنان افزايش يافت و كنترل از دست رفت و ....
دو کتاب دیگر بورك ـ از بنيادگذاران فلسفه سياسي« ،توجيه جامعه طبيعي» و «بررسي فلسفي ريشه زيبايي و رفعت» عنوان دارند.
نزديک به دو قرن است که اصحاب نظر خواندن نظراتِ «بورک» را به سران دولت ها و مقامات ارشد توصيه مي کنند .پس از پيروزي انقالب ايران ،بسياري
از تفسيرنگاران نوشته بودند که شاه نظرات بورک را نخوانده بود و يا به آنها توجه نداشت.

دانستنی ها
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تکامل سِلفون ها (موبایل ها)
از دوشنبه  24اكتبر  ،2005براي نخستين بار دارندگان سِ لفون هاي مرتبط با يک كمپاني مخابراني آمريکا با بکار بردن
تکنولوژي تازه اين کمپاني توانستند در اين تلفن ها به اي ميل هايشان دسترسي يابند که اين کار در اندک مدتي جهاني
شده است .سلفون ها (تلفن هاي موبايل) قبال مورد استفاده در عكسبرداري ،فيلمبرداري و  ....قرار گرفته بودند و اينک
دريافت اخبار و مبادله ت ِکست و استفاده از سوشل ميديا و ....

زادروز پیکاسو
 Pablo Picassoپابلو پيكاسو نقاش ،طرّاح و (سفالگر  ) Sculptorمعروف 25 ،کتبر 1881
در ماالگایِ اسپانيا به دنيا آمد .وی به فرانسه نقل مکان و زندگی کرد و در نود و یکسالگی
در این کشور درگذشت.

دشم ِن دشمن من ،دوست من است
نقل قولها ،و نكته ها تاريخچه هاي جالبي دارند و يكي از آنها كه قدمتي نزديك به  25قرن و عمدتا كارب ُرد ديپلماتيك
دارد از ايرانيان است به اين مضمون« :دشمنِ دشمن من دوست من است.».
طبق تاريخچ ِه نکات بزرگان و مشاهیر ،در جريان جنگ داخلي يونانيان معروف به جنگ پلوپونز ( ) Peloponnesian war
كه از  431تا  404پيش از ميالد طول كشيد و به پيروزي اسپارت و پايان استقالل و حاکميت آتن انجاميد؛ دولت هخامنشي
ايران پول ،خوار و بار ،جنگ افزار و حتي كشتي در اختيار اسپارتي ها گذارد تا به دست آنان انتقام خود را از آتني ها بگيرد و
شاه وقت ايران بر اين استراتژي عنوان «دشمنِ دشمن من دوست من است» گذارده بود كه ناپلئون آن را از البالي تاريخ
بيرون كشيد ،زنده كرد و اينك بيش از هر وقت ديگر بكار مي رود.

مهاجرت ايتاليايي ها به آمريكا از ترس وبا!
دوم اكتبر  1910در پي شيوع بيماري وبا در ايتاليا ،يكصد هزار تن از ساكنان بندر ناپل واقع در جنوب اين كشور از اين
شهر فرار كردند و در اين سال يك ميليون و  41هزار و  570ايتاليائي از ترس وبا و اين كه دولت اين كشور آماده جنگ با
عثماني مي شد به آمريكا مهاجرت كردند و اين بزرگترين رقم مهاجرت ايتاليائي ها است.

سالروز ایجاد «اتحاديه اروپا»

 28اکتبر  2021از نصب مجسمه فرشته آزادی در
آبهای نیویورک  135سال گذشت
 28اکتبر امسال (ششم آبان  )1400بمانند هرسال دیگر در  135سال گذشته،
مراسمی در محل مجسمه آزادی در آبهای نیویورک برگزار شد 135 .سال پیش در این
روز ،بود.
مجسمه آزادی ،اهدایی فرانسه به آمریکا در ژوئن  1885با یک کشتی فرانسوی وارد
نیویورک شد و چندماه طول کشید تا ستون قراردادن مجسمه بر آن در آبهای نیویورک
ساخته شد و کلیولند رئیس جمهوری وقت آمریکا در محل نصب مجسمه حضور یافت
و این محل را به آن اختصاص داد.
طرح مجسمه از  Frederic-Auguste Bartholdiفرانسوی در سال  1879است.
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يكم نوامبر سال  1993پيمان ايجاد «اتحاديه اروپا» معروف به پيمان  Maastrichكه در هفتم فوريه  1992به امضا رسيده بود به
اجرا گذارده شد كه اينك داراي  27عضو ،چهار میلیون و  324هزار کیلومتر مربع وسعت (نزدیک به سه برابر ایران) و  500میلیون
جمعیت با زبان و فرهنگ مختلف است که  23زبان در مکاتبات و مکالمات اتحادیه رسمیت دارند .مذاكرات مربوط به تاسيس اتحاديه
اروپا كه جاي «جامعه اروپايي» را بگيرد از  19دسامبر  1991و همزمان با قطعي شدن فروپاشي شوروي آغاز شده بود ولي به سختي
پيشرفت مي كرد .شالوده اين اتحاديه به نام بازار مشترك اروپا در دهه  1950در گردهمايي «رم» منتهی به اعالمیه مورّخ  25مارس
 1957گذارده شده بود و پیش از این اعالمیه ،طرح موضوع در مذاکرات سال  1951پاریس که در  18آوریل این سال پایان یافته
بود.تصويب پيمان فوريه  1992در كشورهاي اروپايي هم چندان آسان نبود .در فرانسه درصد اكثريت تصويب كننده ناچيز بود و در
انگلستان به جاي رفراندم ،پارلمان آن را به تصويب رساند و در دانمارك ،اكثريت مردم آن را رد كردند.
اصول اين پيمان بر پايه هماهنگي امور اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و امنيت مشترك كشورهاي عضو تنظيم شده است و «يورو»
پول واحد كشورهاي اروپايي در اجراي همين پيمان به وجود آمده است كه باز اكثريت مردم برخي از كشورهاي عضو ازجمله سوئد
راي به حفظ پول ملي خود دادند .تكليف قانون اساسي اروپا هم كه در بعضي از كشورهاي عضو از سوي اكثريت مردم رد شده بود به
درستي روشن و قطعي نشده است .عالوه بر تفاوت های فرهنگی ميان ملل عضو اتحاديه اروپا ،روسيه بزرگترين كشور اروپا در خارج
از اين اتحاديه قرار دارد و تا چنين باشد نمي توان به آينده اين اتحاديه زياد خوش بين بود ،مخصوصا كه بيشتر اعضاي آن عضو «ناتو»
هستند كه يك اتحاديه نظامي و گرداننده اصلي آن آمريكا ـ کشوری در قاره دیگر ـ است.

31

آخرین کشفیات پیرامون خواص چند ماده غذایی
32

مجالت تخصصی اخبار و مطالب پزشکی در شماره های این ماه خود گزارش از فواید چند نوع خوردنی داده بودند ازجمله:
ـ بادام :خوردن چند بادام در روز سبب تندرستی بیشتر بدن میشود .خوردن بادام از احساس شدید گرسنگی که منجر به پُرخوری
می شود می کاهد ،تاثیر مثبتی بر قلب میگذارد و از بروز بیماری دیابت نوع دوم و آلزایمر تا حدی جلوگیری میکند.
ـ فایده آوکادو برای کنترل کلسترول و سالم نگهداشتن سیستم قلبی ـ عروقی ،تقویت سیستم ایمنی و مصونیت سازی بدن و
تقویت سلسله اعصاب است.
ـ کلمِ پیچ برای تقویت چشم و دید و رسانیدن ویتامین های  Aو Cو کلسیم به بدن است.
ـ زنجبیل :این ماده غذایی ،شفابخش دستگاه گوارش و جریان خون است.
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ـ زردچوبه :مصرف در غذا و یا به صورت کپسول سبب کاهش کلسترول خون میشود و از التهابها و عفونتهای بدن جلوگیری
میکند و نیز تسهیل هضم غذا.

جشن های مهرگان ،ایجاد ایران واحد ،اعالمیه تعیین حقوق انسان و رئیس ایران
شدن داریوش هخامنشی در ماه مهر
مهرماه برای ایرانیان و ایرانی تبارها ماهی گرامی و دلچسب بوده است؛ نه تنها به خاطر جشن مهرگان (دومین جشن های ملّی،

پس از نوروز) ،همچنین به دلیل سالروز ایجاد ایرانِ واحد بدست کوروش بزرگ و نیز سالروز رئیس ایران شدن داريوش بزرگ پدر
ناسيوناليسم ايراني.

روزهاي ماه در ايران باستان داراي نام خاص بودند كه شانزدهم هر ماه «روز مِهر» بود و روز مِهر در ماه مِهر مهمترين روز آيين هاي

مِهرگان بوده است .جشن ها و آيين هاي شش روزه مهرگان در ايران باستان در روز مهر از ماه مهر (شانزدهم مهرماه) پايان مي يافت.

ايرانيان از هزاره دوم پيش از ميالد ،مهرگان را همرديف نوروز گرامي داشته و شروع كارهاي مهم از جمله ازدواج را به اين ايام موكول و
مدارس از همين ماه آغاز بكار مي كردند كه دولت روم شرقي (دولت قسطنطنيه = استانبول) بعدا اين رسم (بازگشايي سال تحصيلي
در مهرماه) را از ايران اقتباس كرد كه با چند روز تفاوت جهاني شده است .نوروز با بهار و شكوفه و نويد بركت آغاز مي شود و مهرگان به

خاطر پايان جمع آوري محصول و آغاز شش ماهه شبهاي طوالني تر

و سرما و در کنار هم بودن ،مهربانی کردن و مهمانی دادن ها.

طبق نوشته هاي ادیبان و اندیشمندان ايراني قرون وسطي

(وسطا) از جمله خيام ،هدف از برپايي آيين هاي مهرگان ،سپاسگزاري

به درگاه خداوند بوده است كه آن همه نعمت ،احساس محبت و

مهرباني كردن و كشش به سوي رعايت عدالت ارزاني داشته و نيز
تحكيم دوستي و محبت ميان ايرانيان .در ايام مهرگان مهماني هاي
بزرگ برپا مي شده و پذيرايي با انواع ميوه و آجيل (خشكبار) رسم

بوده است .به درستي روشن نيست که از چه زمان «روز مهرگان» را

به چهاردهم مهرماه منتقل کرده اند و چرا؟ (شايد به خاطر گشايش

نخستين جلسه مجلس در حضور مظفرالدين شاه در كاخ گلستان

در  14مهرماه!).

بيستم مهرماه ( 12اکتبر) سالروز اعالم تشکیل دولت سراسری

(واحد) ایران در سال  539پیش از میالد و نیز سالروز اعالم ایجاد

جامعه جهانی ملل مشترک المنافع ایران و حقوق انسان است .به این
ترتیب ،امسال و در این روز ـ ایران ،دو هزار و  559ساله شده و زادروز

میهن ما است .کوروش بزرگ در اکتبر سال  539پيش از ميالد مسيح
و پس از تصرف شهر باب ِل که طبق محاسبات تقویمی؛ 12و يا 13اکتبر

( 20یا  21مهرماه) صورت گرفت ایران را یک کشور واحد و نیز حقوق
انسان را اعالم کرد که این حقوق بر استوانه ای حک شده است و باقی

مانده و مورد احترام .اعالمیه حقوق بشر بر پایه همین موارد استوانه

طرز نشستن ،لباس داريوش بزرگ  ،صندلي و چوبدست او

نشانه تمدن عظيم و پيشرفته ايرانيان در  25قرن پيش است
كه جهان را شگفت زده كرده است

مجلهروزنامکشماره( 90مهر -آبان)1400

کوروش تنظیم شده است .بيست و نهم اكتبر روز جهاني كوروش (سايرس دي  ) Cyrus Dayنام گذاري شده است كه از ديرباز ایرانیان،
ایرانی تبارها ،دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترك المنافع ،آن را گرامي داشته و رعايت مي كنند.
در برخی از سال ها 29 ،اکتبر مصادف با هفتم آبان است از جمله سال  1394و در سال  1395مصادف با  8آبان .در ایران و کشورهای

ایرانی تبار از زمان های پیش ،هفتم آبان منظور می شده است .در سه دهه اخیر ،برگزاری این مراسم در کالیفرنیا ،سوئد ،کانادا ،هند
و میان تاجیکان چشمگیرتر از نقاط دیگر بود .برخی از تاریخ نگاران نوشته اند که کوروش بزرگ بنیادگذار ایران در همین روز به دنیا
آمده بود و  29اکتبر زادروز اوست ولی سندی در این زمینه ارائه نشده است.

داريوش هخامنشي پسر ويشتاسپ از بزرگان پارس در نخستين روز از جشنهاي مهرگان (پس از تطبيق با تقويم ميالدي؛ دوم

اكتبر) در سال  522پيش از ميالد ،شاه ايران شد .برخي از مورخان ،شاه شدن داريوش را  16مهر (هشتم اكتبر) ،آخرين روز آيين
هاي مهرگان (روز اصلي مهرگان) نوشته اند .در آن زمان مراسم مهرگان شش روز ادامه داشت.

در دوران حكومت  36ساله داريوش بزرگ ،قلمرو ايران از دره سند (  ) Indusتا سواحل ليبي در افريقا ،و از شمال درياي مرمره

 Thraceو مناطق ساحلی دریای سیاه (در اروپا) تا كوههاي پامير در آسيا شامل همه خاورميانه امروز ،آسياي ميانه ،قسمتي از آسياي

جنوبي ،قفقاز ،مصر و قسمتي از سودان بود كه به ا ُستانهاي متعدد (ساتراپي) تقسيم شده و مستقيما زير نظر حكومت مركزي و بر
پايه قوانين واحد اداره مي شدند و به آن قسمت كه سه طايفه ايراني در آن سكونت داشته ،داراي نياكان و فرهنگ مشترك بوده

و آيين هاي نوروز را گرامي داشته و يكسان برگزار كرده اند «ايران زمين» گفته اند (مادها از «ري» به سمت غرب و شمال غربي از
جمله كُردها و آذري ها ،پارسها از منطقه ري به جنوب تا جزاير خليج فارس و از شرق تا آن سوي رشته کوههای هِندوكُش و انتهاي

بدخشان ،و پارتها در شمال شرقي ـ خراسان بزرگتر ،تبرستان و .)...
مصر ساتراپي ششم ايران بود.

كوروش بنيادگذار كشور ايران بوده است ،ولي ناسيوناليسم ايراني با داريوش بزرگ به دنيا آمده است .كوروش ،جهاني فكر مي

كرد و يك جامعه مشترك المنافع متساوي الحقوق به مركزيت «ايران زمين» به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلي اعضاي
اتحاديه را روا نمي داشت.

داريوش بزرگ در كتيبه هايي كه از او باقي مانده اند با ستايش اهورا مزدا (خدای بزرگ) كه زمين و آسمان و بشر و شادي ها را

آفريده است ،شاهي خود بر اين سرزمين پهناور را كه مردان خوب و اسبان خوب (مقصود ارتش خوب) دارد از عنايات او دانسته است

و در يكي از كتيبه هايش از اهورا مزدا خواسته است كه «ايران زمين» را از آفت دروغ و بالي خشكسالي و دشمن در امان دارد.

از كارهاي مهم داريوش ايجاد آبراهي ميان درياي سرخ و رود نيل بود كه خليج فارس را به درياي مديترانه متصل سازد .كار مهم

ديگر او؛ دستور ساختن تخت جمشيد بود كه شاه نشين ايران زمين باشد (پايتخت اداري ايران شهر شوش بود) .ايجاد يك سپاه

هميشه آماده در مركز كه تا رسيدن ساير واحدهاي ارتش از شهرستانها و نقاط دور دست کشور ،بتواند در برابر هرگونه تهاجم ناگهاني

ايستادگي كند اقدام مهم ديگر او بود .ضرب سك ِه زر و سيم ،مخصوصا سكه هاي طالي تقريبا خالص موسوم به دَريك ـ داريك ـ در

سال  515پبش از ميالد ابتكار مهم داريوش اول بود .تاسيس پُستخانه ،دادگاه ،كودكستان و دبستان ( منحصر به پسران) و وضع
قوانين و تعرفه مالياتي و ايجاد يك نيروي دريايي در خليج فارس و شاخه آن در مدیترانه چند نمونه ديگر از كارهاي داريوش بزرگ

به شمار مي آيد .آمريكاييان  23قرن بعد هنگام تاسيس پستخانه دولتي (فدرال) اين كشور همان شعار داريوش را بر سر در آن حَ ك

كردند كه باد و باران مانع كار چاپارها نخواهد شد .داريوش ميان شوش و ساحل مديترانه نوعي جاده آسفالته كشيده بود كه اخيرا
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قسمتي از آن به دست آمده است .اقدام نظامي بي سابقه داريوش انتقال  24هزار سوار و پياده با كشتي از شرق مديترانه به ساحل آتن
در يونان ( 800كيلومتر مسافت) بود که کاری بی سابقه خوانده شده است.

داريوش كه با آتوسا دختر كوروش بزرگ ازدواج كرده بود در سال  486پيش از ميالد درگذشت و پسرش خشايارشا نوه كوروش

بر جاي او نشست که سياست پدر را عينا دنبال کرد .داريوش در نقش رستم مدفون شده است.

از زمان داريوش بود كه مدارس ،پس از آيين هاي مهرگان آغاز بكار كرده اند كه اين رسم از طريق روم شرقی به سراسر جهان

منتقل شده است ـ گرچه در بعضي كشورها به مالحظات اقليمي ،مدارس چند روز جلوتر آغاز بكار مي كنند .هدف اصلي از ایجاد

مدارس در ايران عهد هخامنشي عمدتا تدريس اخالقيات ،تندرستي ،سواري و تيراندازي و سرانجام انتخاب مستعدترين كودكان
براي خدمت در ارتش بود .به نوشته مورخان رومي (به نقل از يونانيان) ،آموزگاران ايراني در دبستانها به كودكان مي آموختند كه

اقتدار و عظمت وطن که حفظ سعادت ،پیشرفت و تمدن آنان بستگي به آن دارد در این است كه دوست و متحد باشند ،مهربانی کنند
و ارتشي شكست ناپذير داشته باشند.

نقشه جغرافیایی امپراتوری ایران در زمان داریوش بزرگ در پشت جلد مجله درج شده است
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